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enkelt handgrepp. Avtagbart, uppställbart lock medföljer. Färdigspillt! Hänger säkert och följer med i

båtens rörelser. Lätt att greppa, även för barn. Alltid till hands – aldrig i vägen.

Alltid till hands. Aldrig i vägen.
Pivotion®-konceptet bygger på den enkla och självklara principen 

att saker ska gå att placera i båten där de behövs, när de behövs. 

De ska sitta stadigt men gå att flytta med ett enkelt handgrepp. 

Alltså, ständigt vara till hands men aldrig i vägen.

Pivotion® Cup
Den smarta dricksmuggen som du kan hänga ifrån dig, 

direkt på rör, vajrar, mantåg, stag, rep, tampar, handtag 

etc. Utan att innehållet skvimpar ut. Rymmer 2,5 dl.

 

1. Den hängande muggen. Anpassad att hängas på  

allt med en tjocklek eller diameter upp till 1 tum,  

25 mm. Den unika formen ger också ett mycket  

behagligt grepp vid användning, för såväl barn  

som för vuxna och åldringar.

2. Snäppklack. Gör att muggen sitter säkert på plats 

på röret. Förhindrar att den oavsiktligt glider av även 

från tunnare anordningar som vajrar, rep etc.

3. Antiglid-material på underdelen för bästa möjliga  

grepp, även när den används stående som  

traditionell mugg. 

4. Används med eller utan lock. Locket är speciellt                

utformat för att slippa onödigt spill, samt att hålla  

insekter borta. Uppställbart vid påfyllning. 

5. UV-resistent och slagtålig polystyrén.  

Livsmedelsgodkänt material i alla ingående delar.

6. Lätt att rengöra. Delbar med dubbla tätningsytor.  

Tål maskindisk 65° (ej micro). 

7. Urtag att fästa snöre, strap eller liknande i vid  

förvaring och transport. Kan även användas för   

att hänga muggen på t.ex. en krok.
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Patent Pending. Design Registration Pending.
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Pivotion® Cup. Placeras där den behövs, när den behövs. Hands free. Sitter stadigt och flyttas med ett



Matcha eller blanda.
Den hängande muggen – Pivotion® Cup – är en av de första produkterna i en serie, som 

skapar ordning och reda ombord. I dagsläget finns också ett unikt rörfäste med tillbehör 

– Pivotion® RailGrip System – med burk- och termoshållare, multikrokar (för tampar och klä-

der) och multihållare (för mobil, glasögon, verktyg, fiskedrag, etc.). Och fler smarta tillbehör 

är på väg. Samtliga produkter i Pivotion® –serien är patentsökta och mönsterskyddade. 

Pivotion® Cup med lock 

vit/blå, Art.nr 100

Pivotion® Cup med lock 

grön/grafit, Art.nr 104

Pivotion® Cup med lock 

vit/röd, Art.nr 101

Pivotion® Cup med lock 

orange/grafit, Art.nr 105

Pivotion® Cup med lock 

blå/grafit, Art.nr 102

Pivotion® Cup med lock 

ljusgrå/grafit, Art.nr 106

Pivotion® Cup med lock 

röd/grafit, Art.nr 103

PIVOTION AB

Box 84, 573 21 TRANÅS

Tel. 0140-560 40

info@pivotion.se  www.pivotion.se
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