
Jak EQUA lahve pomáhají

Radost z pití
Vlastní „chameleon” nebo „slon” k napití láká víc než 
společný školkový hrneček.

+ 60 - 70 % tekutin
O tolik víc děti s lahvemi v zapojených školkách denně 
vypijí. A paní učitelka má přehled.

Zdraví bez BPA
Zdravý plast bez bisfenolů - i to patří ke zdravé školce.

Pobyt venku bez vylití
Chodíte na zahradu? 20 lahví s úchytkou se ven nosí lépe 
než 20 hrnečků na tácu.

Hygienická opatření
Každé dítě má svoji vlastní lahev a snadněji se tak dodržují 
náročná opatření.

Čistá voda
Budete-li lahve plnit jen čistou vodou, naučí se ji pít 
i milovníci přeslazených džusíků.

Zjednodušte si starost o pitný režim dětí ve vaší 
školce. Udržitelně a ekologicky.

Zapojte se do projektu Pitný režim hravě a 
zdravě.

Objednejte si ekologické lahve EQUA za akční 
cenu pro školky a pomůžeme vám zvládnout 
péči o pitný režim vašich dětí snadněji a se 
skvělými výsledky.

Ekologické lahve EQUA: 
akční cena pro školky 

225 Kč



Kde už projekt pomáhá?

AKČNÍ CENA 
PRO ŠKOLKY:

225 Kč

Máte jakýkoliv dotaz nebo chcete objednat? Těšíme se na spolupráci s vámi!

773 871 411 martin@mojeequa.cz

Martin Kocur
ředitel MŠ Beruška, Frýdek-Místek

Mgr. Jarmila Petrošová
ředitelka MŠ Paskov

učitelky MŠ Paskov

„U EQUA jsme našli nejlepší antibakteriální lahve na trhu. Navíc 
jsou bezpečné. Jejich plast neobsahuje toxické BPA sloučeniny a díky 
uzávěrům dětem na zahradě nepadají do pití nečistoty nebo hmyz.”

„V naší MŠ jsme se rozhodli vyřešit starosti s pitným režimem dětí  
hromadnou objednávkou EQUA lahví. Dětem přibyla motivace 
k pití a paním učitelkám ubyly starosti.”

„Někdy je těžké dohlížet na 100% hygienu. Podle aktuálních opatření by 
se hrnečky na třídním tácu neměly dotýkat. Ale jak to udělat? Lahve riziko 
snižují, jednoduše mají pítko zakryté víčkem.”

www.hravepiti.cz

Objem lahví:  400 ml / 600 ml

Vše o projektu a další designy lahví na www.hravepiti.cz.


