


AIDOSTI 
EKOLOGINEN 

 
Retap-vesipullot ovat saaneet Carbon Footprint Ltd:n 

sertifikaatin siitä, että en ovat ihan aidosti ekologisia. 

Yhden meidän 5 desilitran vesipullon koko 

elinkaaren hiilijalanjälki on 84 kertaa pienempi, kuin 

vastaavan kokoisen PET-muovipullon, jota käytetään usein 

vain hetki.  

Lasisena se voidaan kierrättää ikuisesti uudelleen, kun 

muovipullo kestää kierrätystä vain 5-10 käyttökertaa.  



ANTAJANSA 
NÄKÖINEN 

 
Retap-vesipullot voidaan helposti muokata antajansa 

näköiseksi. Korkkeja löytyy 20 eri värissä ja suojapusseja 

viidessä, eli käytössä on 100 eri väriyhdistelmää. 

Värimaailman lisäksi pulloihin voidaan helposti painaa 

organisaation logo tai muu markkinointiviesti 

vahvistamaan haluttua viestiä. Vain mielikuvitus on 

oikeastaan rajana. 

Painatukset, nekin ovat meillä ympäristöystävällisiä.



PAREMPAA 
OLOA 

 
Pullon, jonka muotokieli sai inspiraationsa vesipisarasta, 

suunnittelussa  huomioitiin kaikki hyvinvointia korostavat 

tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi kierteettömyys, jonka 

ansiosta bakteereille ei ole piilopaikkoja suuaukolla. 

Korkki pysyy tiukasti paikallaan pullon sisälle syntyvällä 

alipaineella ja sitä voi huoletta kantaa, kuin mitä tahansa 

muutakin pulloa laukussa tai repussa.



KESTÄVÄN 
KEVYT 

 
Pullot valmistetaan kestävästä borosilikaattilasista, jota 

käytetään ominaisuuksiensa vuoksi myös vaativissa 

laboratorio-olosuhteissa. Juomansa voi huoletta 

lämmittää ilman pelkoa pullon hajoamisesta.  

Poikkeuksellinen kuuma- ja kylmäkesto ei kuitenkaan tee 

pullosta paksua ja painavaa, sillä isoinkin pullomme 

painaa vain höyhenen kevyet 200 grammaa korkin kanssa. 



100% TURVALLINEN 
 

Vesipullot, suojapussit sekä korkit ovat 100% 

PVC-, BPA- sekä ftalaattivapaina täysin 

turvallisia käyttäjälleen.

UUSIOKÄYTETTÄVÄ 
 

Lasipullo, suojapussi sekä korkki  
ovat kaikki valmistettu  

uusiokäytettävistä materiaaleista.

SERTIFIOITUA 
 

Lasipullolle on myönnetty Carbon Footprint 

Ltd:n sertifikaatti ja suojapussi valmistetaan 

sertifioidusta eko-elastaanista.

VALMISTETTU EUROOPASSA 
 

Vesipullot valmistetaan Euroopan unionissa ja 

korkit tulevat Tanskasta, josta tarinamme sekä 

designimme ovat saaneet alkunsa.

VAPAA KEMIKAALEISTA 
 

Tuotteistamme ei liukene kemikaaleja tai 

mikromuoveja luontoon tai käyttäjänsä 

juomaan.

MISSIONA MAAILMA 
 

Missionamme on tehdä organisaatioille 

helpoksi muovipullojen käytön vähentäminen 

jokapäiväisessä päätöksenteossa.



5%  
OSTOISTA 
HYVÄÄN 

 

Lahjoitamme 5% tuotosta järjestöille, 

jotka tekevät hyviä asioita maapallon 

hyvinvoinnin eteen. Jokainen ostettu 

Retap-tuote on siis ympäristöteko 

monella tavalla.



TUOTTEET



PULLOT 
 

Lasisia Retap-vesijuomapulloja on saatavilla 3, 5 sekä 8 

desilitran kokoisina. Pullojen suunnittelussa on otettu 

huomioon hyvinvointia edistävät seikat, kuten kierteettömyys 

sekä helppo huollettavuus.  

Pullon suuaukko on normaalia suurempi kolmen sentin 

halkaisijalla, joten siitä on mukavampi juoda ja sen voi pestä 

helposti astianpesukoneessa. 

Käyttämällä 5 desilitran Retap-pulloa säästyy vuosittain 228 ajokilometriä vastaava määrä hiilidioksidipäästöjä ilmasta muovipulloon verrattuna. “ “



KORKIT 
 

Retap-korkit on 100% ftalaatti-, PVC- ja BPA-vapaita, joten 

niitä on turvallinen käyttää. Kierteetön korkki pysyy tiukasti 

paikallaan pullon sisälle syntyvän alipaineen avulla. 

Materiaalina käytetään termoplastista elastomeeria, joka on 

silikonia helpommin kierrätettävissä ja uusiokäytettävissä. 

Korkin olennainen ominaisuus on helppo huoltaminen, sillä se 

on täysin konepesun kestävä. Sama korkki käy kaikkiin 

pullokokoihin ja korkkivärivaihtoehtoja on yhteensä 22 

kappaletta. 

Lasi on materiaalina ikuisesti kierrätettävää, toisin kuin muovi, joka materiaalista riippuen kestää vain 5-10 uusiokäyttökertaa. “ “



SUOJAPUSSIT 
 

Eko-sertifioidusta elastaanista kutomalla valmistetut 

suojapussit antavat pullolle lisäsuojaa ja viimeistelevät sen 

persoonallisen ulkonäön. Suojapussin tuo mukanaan myös 

kantolenkin, joka helpottaa juomapullon käsittelyä ja sen voi 

pestä 40 asteessa muun kirjopyykin mukana. 

Suojapusseja on saatavilla viidessä eri värissä, jokaiselle 

pullokoolle.

5 desilitran Retap-pullon koko elinkaaren hiilijalanjälki on 84 pienempi, kuin vastaavan kokoisen PET-muovipullon, jota käytetään usein vain hetki. “ “



KARAHVI 
 

Retap-karahvin tilavuus on 1,2 litraa, jonka ansiosta se sopii 

loistavasti tarjoiltavaksi pöytään usealle hengelle. Karahvin 

muotoilussa korostuu sama skandinaavinen muotokieli, kuin 

palkituissa Retap-pulloissa. Veden kaataminen on helppoa, ja 

kaunis design tuo oman visuaalisen lisänsä jokaiseen pöytään. 

Karahvista on helppo kaataa silloinkin, kun se on täynnä ja iso 

suuaukko tekee pesun helpoksi. Se on konepesun sekä 

mikrolämmittämisen kestävä ja siihen on saatavilla 7  

eri väristä korkkia.

Carbon Footprint Ltd:n tutkimus osoitti, että muovipulloa pienemmän ympäristöjäljen saa täyttämällä puolen litran Retap-vesipullon vain kaksi kertaa. “ “



Tuotteiden tekniset tiedot

3 dl pullo 
 

Materiaali: borosilikaattilasi 

Korkeus: 155 mm 
Halkaisija: 63 mm  

Suuaukon koko: 30 mm  
Paino: 170 g korkin kanssa 

Konepestävä 

Valmistus Euroopassa

Suojapussit 
 

Materiaali: 80% puuvilla, 17% polyamidi, 3% elastaniini 

Konepesun kestävä aina 40 asteeseen asti 
5 eri värivaihtoehtoa 

Saatavilla kaikkiin pullokokoihin 

Suunnittelu Tanskassa 

Valmistus Euroopassa

Korkit 
 

Materiaali: termoplastinen elastomeeri 
Korkeus: 33 mm 

Halkaisija: 40 mm 

Paino: 30 gr 
Sopii kaikkiin pullokokoihin 

Valmistus Euroopassa

Karahvi 
 

Materiaali: borosilikaattilasi 

Tilavuus: 1,2 l 

Korkeus: 235 mm 

Halkaisija maks.: 105 mm 

Paino korkin kanssa: 365 g 

Valmistus Euroopassa

5 dl pullo 
 

Materiaali: borosilikaattilasi 

Korkeus: 190 mm 
Halkaisija: 80 mm  

Suuaukon koko: 30 mm  
Paino: 210 g korkin kanssa 

Konepestävä 

Valmistus Euroopassa

8 dl pullo 
 

Materiaali: borosilikaattilasi 

Korkeus: 230 mm 
Halkaisija: 88 mm  

Suuaukon koko: 30 mm  
Paino: 220 g korkin kanssa 

Konepestävä 

Valmistus Euroopassa



MERKKAUS



PAINATUKSET 
 

Sekä pulloihin, että suojapusseihin voidaan lisätä haluttu viesti, 

esimerkiksi yrityksen logo tai muu ajankohtainen markkinointiviesti. 

Logopainatukset suoraan pulloon tehdään perinteisellä 

silkkipainatuksella ja suojapussiin tehtävät merkkaukset 

ympäristösertifioidulla lämpösiirtomerkillä.  

Suojapussiin kiinnitettävä lämpösiirtömerkki kestää pesua 60 

asteeseen asti ja pulloon tehtävä silkkipainatus on myöskin täysin 

konepesun kestävä. 



YHTEYSTIEDOT 

Jukka Lammi 

+358 40 413 9009 

jukkalammi@retap.fi

Niko Nakari 

+358 50 344 2925 

niko@retap.fi

(It’s Not) Rocket Science Oy 

Virallinen Retap-maahantuoja 

Mikkolantie 1 A 

00640 Helsinki  

3019310-6


