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Made in Dalsland
I natursköna Dalsland tillverkar vi, med hjälp av vind- och 
vattenkraft, framtidens sport- och vattenflaskor.

 Vi har utvecklat, designat och formblåst sportflaskor sedan 
1983 och är norra Europas ledande tillverkare av sportflaskor. 
Sport- och vattenflaskorna används på arbetsplatser, av 
motionärer och av stjärnor på de största arenorna. Det gör 
sportflaskor och vattenflaskor till en attraktiv produkt i ditt 
varumärkesarbete. Det bästa av allt är att våra produkter 
motverkar användningen av engångsförpackningar och 
buteljerat vatten.

Produkterna tillverkas i våra fabriker i Sverige som  drivs av 
grön el från vatten- och vindkraft. Vi erbjuder våra produkter i 
traditionell HDPE, soft och bioplast. Vi tillverkar sport- och 
vattenflaskor som värnar om en sund miljö och en hållbar 
livsstil.

VARFÖR VÄLJA EMBALLATORS FLASKOR?

Bioplast Närproducerat Grön el

Schyssta arbetsförhållanden Livsmedelsgodkänt Återvinningsbart
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Team Mini  350 ml

Team-serien består av sportflaskor i fyra storlekar. Team Mini är lämplig för alla typer av aktiviteter där 
man inte vill släpa med sig för mycket tyngande utrustning. Lämplig storlek för barn. Generösa tryckytor 
och en ergonomisk design med grepp redo för action. Perfekt som give-away. Livsmedelsgodkänd och 
BPA-fri.

Material: Biosoft. (Standard soft, egen produktion MOQ 5000 st)
Kapsyl: 45 mm Push-pull ingår som standard
Diameter: 70 mm
Volym: 350 ml
Höjd med kapsyl:  150 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 199 st/bal.
Minsta beställning: 500 st.
Färger: vit             svart             PMS 158 transparent 

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Team Small  600 ml

Team-serien består av sportflaskor i fyra storlekar. Team Small är lämplig för alla typer av aktiviteter, 
som padel, spinning, crossfit och HIIT. Generösa tryckytor och en ergonomisk design med grepp redo 
för action gör serien optimal för alla sammanhang, på gym och som give-away. Livsmedelsgodkänd och 
BPA-fri.

Material: HDPE Bio ( Biosoft, HDPE standard eller soft, egen produktion MOQ 5000 st )
Kapsyl: 45 mm Push-pull ingår som standard
Diameter: 70mm
Volym: 600 ml
Höjd med kapsyl: 207 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 199 st/bal.
Minsta beställning: 500 st.
Färger: vit             svart             PMS 695             PMS 7462            PMS 5773                PMS Cool Gray  7 

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Team Medium 760 ml

Team-serien består av sportflaskor i fyra storlekar. Team Medium passar perfekt för energikrävande 
och svettiga pass som padel, spinning, crossfit och HIIT. Generösa tryckytor och en ergonomisk design 
med grepp redo för action gör serien optimal för alla sammanhang, på gym och som give-away. Livs-
medelsgodkänd och BPA-fri.

Material:HDPE Bio ( Biosoft, HDPE standard eller soft, egen produktion MOQ 5000 st )
Kapsyl: 45 mm Push-pull ingår som standard
Diameter: 75 mm
Volym: 760 ml
Höjd med kapsyl: 235 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 161 st/bal.
Minsta beställning: 500 st.
Färger: vit             svart             PMS 2728             PMS 368              PMS 180             PMS 158

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Team Large 900 ml

Team Large passar perfekt för energikrävande och svettiga pass som padel, spinning, crossfit och HIIT. 
Generösa tryckytor och en ergonomisk design med grepp redo för action gör serien optimal för alla 
sammanhang, på gym och som give-away. Livsmedelsgodkänd och BPA-fri.

Material: HDPE Bio ( Biosoft, HDPE standard eller soft, egen produktion MOQ 5000 st )
Kapsyl: 45 mm Push-pull ingår som standard
Diameter: 75 mm
Volym: 900 ml
Höjd med kapsyl:270 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 161 st/bal.
Minsta beställning: 500 st.
Färger: vit             svart             

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Classic 700 ml 

Mellanstor cykelflaska i elegant och klassiskt stilren design. Den stora tryckytan gör det enkelt att profi-
lera flaskan fullt ut. Mycket populär sportflaska såväl på kontoret som i gymmet och med sin smidighet 
är den lätt att använda i alla sammanhang. Passar i de flesta flaskhållare. Livsmedelsgodkänd och BPA-
fri.

Material:Biosoft. (Standard soft, HDPE  Bio och HDPE standard egen produktion MOQ 5000 st)
Kapsyl: 45 mm Push-pull ingår som standard
Diameter: 75 mm
Volym: 700 ml
Höjd med kapsyl:226 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 161 st/bal.
Minsta beställning: 500 st.
Färger: vit transp.            svart            ofärgad           

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Small  500 ml

En kompakt och mycket behändig sportflaska. Passar lika bra på cykelturen, träningspasset som i var-
dagen. Den maximala tryckytan inbjuder till profilering och den lilla storleken gör den lätt att ha med sig. 
Framtagen i samarbete med svensk cykelsport, en cykelflaska som sitter perfekt i flaskhållaren. Livs-
medelsgodkänd och BPA-fri.

Material: Biosoft. (Standard soft, HDPE  Bio och HDPE standard egen produktion MOQ 5000 st)
Kapsyl: 45 mm Push-pull ingår som standard
Diameter: 75 mm
Volym: 500 ml
Höjd med kapsyl:180 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 161 st/bal.
Minsta beställning: 500 st.
Färger: vit transparent              svart             

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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King 1000 ml

En sportflaska med en vinnande kombination av snygg design och stor volym gör den optimal för 
lagsporter. Det smart utformade mittenpartiet erbjuder ett pålitligt grepp under intensiva träningspass 
och tuffa matcher. Livsmedelsgodkänd och BPA-fri.

Material:HDPE Bio ( Biosoft, HDPE standard eller soft, egen produktion MOQ 5000 st )
Kapsyl: 45 mm Push-pull ingår som standard
Diameter: 83 mm
Volym: 1000 ml
Höjd med kapsyl:269 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 144 st/bal.
Minsta beställning: 500 st.
Färger: vit             svart             

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Action 750 ml

Cykelflaska med ett skönt och säkert grepp även när du ger max. Passar perfekt för alla tuffare utma-
ningar och påfrestningar inom sport och träning, tack vare sin robusta design. Mycket populär sport-
flaska hos alla som verkligen vill hålla sig i form. Livsmedelsgodkänd och BPA-fri.

Material:HDPE Bio , Biosoft, HDPE standard eller soft, egen produktion MOQ 5000 st 
Kapsyl: 45 mm Push-pull ingår som standard
Diameter: 75 mm
Volym: 750 ml
Höjd med kapsyl:236 mm
Antal/frp:161 st/bal.
Minsta beställning: 5000 st.Kontakta oss för offert

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Yoga 650 ml

Yoga är en stilren och sofistikerad vattenflaska som passar lika bra till det tuffa träningspasset som i 
vardagen eller till yogapasset. Den maximala tryckytan inbjuder till profilering och den lilla storleken gör 
den lätt att bära med sig. Livsmedelsgodkänd och BPA-fri.

Material:HDPE Bio ( HDPE standard , egen produktion MOQ 5000 st )
Kapsyl:  42mm skruvkapsyl naturkork
Diameter: 75 mm
Volym: 650 ml
Höjd med kapsyl:190 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 161 st/bal.
Minsta beställning: 2500 st.
Färger: vit             svart             

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Pipe 500 ml

En stilren och sofistikerad vattenflaska som passar lika bra på arbetsplatsen som under promenaden 
eller yogapasset. Den maximala tryckytan inbjuder till profilering och den lilla storleken gör den lätt att 
bära med sig. Livsmedelsgodkänd och BPA-fri.

Material:HDPE Bio ( HDPE standard , egen produktion MOQ 5000 st )
Kapsyl:  60 mm skruvkapsyl naturkork 
Diameter: 75 mm
Volym: 500 ml
Höjd med kapsyl:220 mm
Antal/frp: 100 st/kart. Över 5000 st 237 st/bal.
Minsta beställning: 2500 st.
Färger: vit             svart             

Vid köp över 5000 flaskor erbjuder vi alla färger i vårt bas-sortiment. Se vår hemsida
www.emballator.com/sortiment/mellerud-produkter/sportflaskor/farger/
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Kapsyler och t i l lbehör

Tube
För montage på 
pushpull-kapsyl

Yoga kapsyl Kork/bio
- omonterade ingår i priset

Pipe kapsyl Kork/bio
- omonterade ingår i priset.

Svart Vit PMS 186 PMS 661

PMS COOL GRAY 7 PMS 5773 PMS 7462 PMS 695

Standard Bio pushpull 
- omonterade ingår i priset.


