
Obywatel Europy worzuca średnio 31 kg odpadów plastikowych rocznie, w skali roku. 
Plastikowa butelka PET rozkłada się przez 450-500 lat a tylko 9% z nich jest poddawanych 
recyklingowi. Powoduje to, że każdego roku prawie 8 milionów ton plastiku trafia do 
oceanów.
Closca to ceniona marka z Walencji, która wykorzystując design i innowacyjność stara 
się skłonić nas do troski o środowisko naturalne i zainspirować zmianę nawyków, aby 
wywrzeć pozytywny wpływ na naszą planetę. Wraz z wyzwaniem #MyLastPlasticBottle 
wyłania się globalny ruch na rzecz zakończenia zanieczyszczenia środowiska plastikiem, 
które zalewa rzeki, morza i oceany naszej planety. #MyLastPlasticBottle
SMOOTH TOUCH
Butelka CLOSCA jest delikatna i miła w dotyku żeby zapewnić 
niezapomniane doznania podczas picia wody.

FID LOCK
Inoowacyjne zapięcie pozwala przymocować butelkę CLOSCA 
zarówno do plecaka, roweru czy wózka dzięcięcego. 

KOLORY
Zróznicowana paleta kolorystyczna pozawala dopasować 
butelkę CLOSCA do stylu użytkownika.  

TEA INFUSER
Akecesorium dodatkowym butelek CLOSCA jest zaparzacz do 
herbaty, wyjątkowo przydatny gdy chcemy zabrac ciepły napar 
w podróż. 

SZKŁO BOROKRZEMOWE
Butelki CLOSCA zostały wykonane w całości ze szkła 
borokrzemowego czyli szkła laboratoryjnego. Szkło to nie 
wchodzi w reakcję chemiczne z żadnymi substancjami. 

BPA FREE
Butelki CLOSCA są wolne od BPA czyli Biosfenolu A. 
Ten bardzo szkodliwy związek chemiczny oddziałuje na 
poziom hormonów w naszym organizmie i przyczynia się do 
rozwoju niektórych chorób, na przykład nowotworów.

POJEMNOŚĆ
Butelka CLOSCA Classic ma pojemność 420 ml | 14,2 oz.

ERGONOMIA UŻYTKOWANIA
System nakrętek z obu stron ułatwia czyszczenie butelki oraz 
umożliwia uzywanie dodatkowych akcesoriów.



Wszyscy jeśteśmy świadomi negatywnego wpływu jaki mają plastikowe odpady na 
nasze życie i degradację środowsika naturalnego. Każdego roku prawie 8 milionów 
ton plastiku trafia do oceanów, mórz i rzek.  Już dziś możemy walczyć o lepsze życie 
dla nas i naszych dzieci.  

QR

WODA GDZIEKOLWIEK CHCESZ
Znajdz jeden z 250 000 punktów poboru wody zlokalizowanych 
na całym świecie oraz dodawaj nowe.
Wystarczy urządzenie mobilne. 
Już dziś zainstaluj aplikację CLOSCA WATER APP i sprawdź. 

ZDOBYWAJ NAGRODY
Każde opakowanie jednorazowe, które nie zostało wyrzucone 
zasługuje na nagrodę. Zbieraj punkty, wyróżnienia i nagrody 
dzieki aplikacji CLOSCA WATER i motywuj innych do działania.  

INSPIRUJ ZMIANĘ
Podejmuj wyzwania związane z walką o naszą planetę; twórz 
nowe żeby szerzyć świadomość proekologiczną oraz żeby 
inspirować zmiany wśród przyjaciół i członków swojej rodziny. 

ZESKANUJ KOD QR
Zdobywaj punkty za każdym razem gdy Twoj bidon zostanie 
napełniony czystą i zdrową wodą. Dzięki kodom QR jest to 
łatwe i wygodne. 

ZMIERZ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ 
Aplikacja pomaga w monitorowaniu zarówno naszej 
aktywności jak również ilości wypijanej wody

#MyLastPlasticBottle

DODAWAJ PUNKTY POBORU WODY
Bez względu na fakt, że to sklep, firma, restauracja, hotel, 
obiekt gastronomiczny czy miejsce publiczne. Dodaj punkt 
poboru wody i pomagaj innym użytkownikom aplikacji.

Closca Bottle narodziła się aby nauczyć nas, że można żyć bez 
plastikowych butelek do picia wody. Butelka jest wyjątkowa           
- wyróżniona prestizową nagrodą Red Dot Design Award 2018 

WATER APP


