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Sistema laver 
flasker uden 

ftalater, BPA og 
andet skidt – og 

tåler tillige 
opvaskemaskine. 

Drikkedunken her gør ikke 
meget væsen af sig. Du får, lige 
præcis hvad du kan se: en prak-
tisk og nem flaske til fitnesscen-
teret. Flasken rummer 800 ml, 
og det er nok til, at du slipper 
for at skulle fylde op undervejs i 
træningen. 
 Tuden er tilpas stor til, at der 
også kommer rigeligt vand ud, 
og låget trykkes nemt af og på. 
Drikkedunken er derfor perfekt 
til dig, der giver den gas på fx lø-

Pris: 89,95 kr.  Info: sistemashop.dk

Hvad: Drikkeflaske på 800 ml.

SISTEMA  
TRITAN ACTIVE 

bebåndet eller en cykeltur, hvor 
væsken helst skal flyde let.

Flasken er robust, og forseg-
lingen mellem låget og flasken 
fungerer godt, så der er ingen 
risiko for, at den lækker. 

Sistema leverer faktisk alt 
det, vi leder efter ved en god 
sportsdrikkedunk – og så er vi 
ovenikøbet ganske begejstrede 
for prisen. Dunken er således 
mere end godkendt. 

Bedste fra to verdener
Pris: 399 kr.  Info: endurasport.com

Hvad: Baselayertrøje, 80 % kunstfibre (Lyocell), 20 % uld, semitæt fit.

ENDURA BAABAA BLEND LS

Vi har for år tilbage testet de første bud fra Enduras 
lækre og merinouldbaserede baselayerserie Baabaa. 
Her brugte briterne 100 pct. merinould, og det fun-
gerer bestemt. Men i denne nye version, Blend, synes 
vi faktisk, at resultatet er optimalt. Den ganske tynde 
baselayertrøje er stadig ualmindelig blød og rar mod 
huden, og trods ulddelen er der ikke den mindste lille 
kløe at spore. Pasformen er komfortabel og rar uden 
at blive løs nogen steder, så svedtransporten, der 
er rigtig god takket være materialemikset, arbejder 

hurtigt, og man oplever ikke en følelse af klam, våd 
trøje mod huden. Fitmæssigt ville vi dog gerne have 
haft ærmerne en smule længere.

Trods ulddelen kan trøjen maskinvaskes ‘alminde-
ligt’, uden at man skal frygte, at den krymper. 

Lugtmæssigt er ulddelen igen gavnlig, for trøjen 
kommer simpelthen ikke til at lugte surt og ‘sved-
hærget’ – hverken i aktivitet nu og her eller gennem 
længere tids gentagen brug og vask. 

Baabaa Blend 
sidder 

kropsnært, 
men uden en 
strammende 

fornemmelse. 
Den fås i tre 

farver. 

  Uld og funktionelle kunstfibre i perfekt samspil, rar pasform.
  Ærmer vel korte – især på cyklen.

  God kvalitet og velfungerende 
drikketud. 

  Hård plast, så der skal suges, for at 
væsken kommer ud.




