Actie ‘drinkfles’ september 2008
Na enig praktisch veldwerk en n.a.v. de enquête van vorig schooljaar weten
we dat de betere drinkfles voldoet aan de volgende eigenschappen :
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Lekvrij
Milieuvriendelijk door hergebruik.
Eenvoudig te reinigen: mag in de vaatwasmachine.
Doorschijnend: je ziet hoeveel drank je nog hebt.
Onbreekbaar
Vervaardigd in hoogwaardig kunststof (allergievrij materiaal)
Reserveonderdelen zijn los verkrijgbaar

1. Onze 1ste keuze is ‘de Camelbak Bottle’ (1/2 liter inhoud).
Het is de nieuwste innovatie op het gebied van drinkflessen.
Twee leerlingen hebben dit model enkele weken getest.
Meer informatie vindt u op http://www.camelbak.nl

2. Onze 2de keuze is de Mepal Rösti Pop-Up drinkfles. ( 3 dl inhoud)
Deze is vrij algemeen te verkrijgen. Ook deze drinkbus voldoet
eveneens, mits goed onderhoud (!) aan de bovengestelde eisen.
Op de website van ‘Mepal’ vindt u een volledig stappenplan voor het
monteren en reinigen van deze drinkfles. Heb je het monteren beet
dan is onderhouden
gemakkelijk. Klik ‘Nederlands /campus /meest gestelde vragen /…’
aan.
http://www.mepal.com/docs/mepalstart.htm

Hoe onderhoud ik mijn drinkbus
Zelfs de beste drinkbus gaat ruiken als ze niet goed
onderhouden wordt.
-

Spoel dagelijks uw drinkbus uit en zet ze eventueel één
keer per week mee in de vaatwasser.
Bruisdranken zijn niet geschikt voor drinkbussen
Vul je de bus met iets anders dan gewoon water (vb. appelsap) dan is
extra reinigen noodzakelijk !
Bij niet-gebruik bewaar je de gedemonteerde delen droog en
afzonderlijk ! Enkele achtergebleven druppels in een gesloten fles
kunnen leiden tot geurtjes en kleurtjes !

Wij raden aan de zachte delen (rubber) van de
beide modellen niet
mee in de vaatwasser te stoppen. Uit ervaring
weten we dat ze zo sneller verslijten. Spoel ze met
de hand, dat is veel duurzamer.
Op onze school hebben we reserverubbertjes liggen
van de Mepal Pop-Up.
Vraag er gerust naar. De delen van de Camelbak
drinkfles zijn in geval van nood los te verkrijgen.

