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Om SodaStream: 
SodaStream®, som är världens ledande tillverkare och distributör av kolsyremaskiner, är verksam i 45 länder och tillgänglig i fler än 
70 000 butiker på fem kontinenter. SodaStream gör det möjligt för konsumenter att enkelt förvandla vanligt kranvatten till kolsyrat 
och smaksatt vatten inom några sekunder. Genom att göra vanligt kranvatten mer roligt och spännande, hjälper SodaStream 
konsumenter att dricka mer vatten. SodaStreams kolsyremaskiner erbjuder ett innovativt alternativ till konsumenter som vill sluta 
köpa läsk eller kolsyrat vatten på flaska. SodaStream främjar människors hälsa och välmående, värnar om miljön, är 
kostnadseffektiv, anpassningsbar och rolig att använda. För att läsa mer om hur SodaStream gör vatten mer spännande, följ 
SodaStream på Facebook, Instagram och YouTube. Besök gärna: www.sodastream.se 
 

 

SodaStream Crystal: 

Den eleganta julklappen med miljö i fokus 
 
SodaStream Crystal är SodaStreams enda kolsyremaskin utrustad med glasflaska. En 
hållbar julklapp som drar ner på plastavfallet och ger en lättare matkasse. Den exklusiva 
och eleganta designen gör att kolsyremaskinen passar väl in i det moderna hemmet. 
 
SodaStream Crystal är liksom SodaStreams övriga kolsyremaskiner ett miljövänligare alternativ 
till kolsyrat vatten på flaska. Förutom nedskräpning har plastflaskor en negativa inverkan på 
miljön genom utsläpp från transport av miljarder plastflaskor varje år. Crystal som är utrustad 
med en glasflaska är än mer miljövänlig och användaren kan vara stolta över att aktivt bidra till 
bevarandet av vår planet. 
 
–  SodaStream vill inspirera svenskarna att tänka på vad de köper, speciellt i juletider när 
konsumtionen är så hög. Det är i många fall upp till oss produkttillverkare att informera om, 
samt producera, miljövänliga alternativ. Att göra snygga och praktiska maskiner som 
underlättar för konsumenten att välja det miljövänliga alternativet är både kul och viktigt, säger 
Michele Fitzwilliams, nordisk marknadsdirektör på SodaStream. 
 
Modern design 
SodaStream Crystal har en diskret och minimalistisk design vilket gör att den blir en snygg detalj 
i inredningen. Maskinen har en sober färg, titan silver, som täcker hela maskinen. Glasflaskan är 
inbyggd i höljet och syns därför endast när den används. Flaskan i sig har en modern form och 
ger en lyxig känsla. Den kan dessutom diskas i diskmaskin vilket gör den till en bekväm 
tillbringare. 
 
Produktinformation 
• Innehåller en återanvändbar 0,7 liters glasflaska som går att diska i diskmaskin 
• Innehåller en kolsyrecylinder som du kan göra upp till 60 liter kolsyrat vatten med 
• Finns i färgen: Titan Silver 
• H: 44,0 cm / B: 15,0 cm / D: 26,0 cm 
• Maskinen kommer med 2 års garanti 
• Rekommenderat cirkapris: 1399 SEK 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Louise Lundberg, presskontakt 
Tel: +46 (0)709 15 25 97 
E-post: louise@agency.se 
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