
Typ / nazwa: butelka / bidon
Producent: Klean Kanteen
Model: Reflect
Waga: 210g wraz z korkiem (wersja korka „Bamboo Cap”) / 203g bez
nakrętki
Materiały: 

• butelka: stal nierdzewna 18/8
• korek: stal nierdzewna / bambus / sylikon (wersja Bamboo Cap)

Wnętrze: stal nierdzewna
Pojemność: 532ml
Nakrętka: dwa warianty: 

• „Bamboo Cap” – nakręcana / stal nierdzewna / sylikon / bambus
• „Steel Loop Cap” – nakręcana / stal nierdzewna / sylikon

Podwójne ścianki: NIE
Izolacja: brak
Uchwyt: brak
Gwarancja butelki: gwarancja producenta – dożywotnia
Warianty kolorystyczne: TAK

• brak malowania / wykończenie na wysoki połysk
• wykończenie matowe (stal szczotkowana)

Cena sprzedaży: 
• sprzedaży krajowej - średnio od 128 do 170zł (stan na dzień

13.07.2016)
• cena butelki w sklepie producenta (USA) – 29,95$ / około 119,80 zł przy cenie dolara 4zł
• cena korka z wykończeniem bambusem (USA) – 11,95$ / około 47,80 zł przy cenie dolara 4zł

Wyprodukowano w: Chinach
Technologie: 

• produkt wolny od BPA („BPA FREE”)*
• w produkcie wykorzystano naturalny bambus
• „Strong as Steel Guarantee” / gwarantowana wysoka wytrzymałość stali 

Inne: logo marki wypalone laserowo na butelce / oraz korku, wymienne korki (różne modele) / mocny 
metalowy uchwyt / zaokrąglone wszystkie krawędzie przeciwdziałające odkładaniu nagaru w czasie 
użytkowania / stal szlachetna nie wchodząca w reakcje z przenoszonymi napojami / możliwość mycia w 
zmywarkach mechanicznych z wyłączaniem korka z bambusem
Do testów przekazała firma: Raven

Przeznaczenie: 
Lekka,  wykonana z  wysokiej  jakości  materiałów,  wolna  od BPA, hipoalergiczna,  butelka przeznaczona do
transportu napojów w każdym typie aktywności, oraz podróżach. 

*BPA FREE –  produkt oznaczony tym symbolem jest wolny od Bisphenolu A,  który jest  syntetycznym estrogenem stosowanym przy

produkcji  poliwęglanu i  plastiku.  Badania  naukowe wykazały,  że  BPA może  powodować zmiany hormonalne  i  negatywnie  wpływać  na
zdrowie.
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Tytułem wstępu...
Z pewnością  i  Wam zdarzyła się  niejednokrotnie sytuacja  gdy po zobaczeniu danego produktu po porostu
zapragnęliście  go  mieć,  gdy  od  pierwszej  chwili,  początkowo  nawet  bez  wiedzy  o  jego  faktycznych
właściwościach użytkowych, zachwycił was swym wyglądem, jakością, czy technologią, tak było i ze mną w
przypadku  butelki  firmy  Klean  Kanteen  model  Reflect.  Od  pierwszej  chwili  gdy dowiedziałem się  o
możliwości otrzymanie jej do testu bardzo chciałem by trafiła akurat do mnie... nie zaskoczy was więc pewnie
jak wielką radość poczułem gdy okazało się że dzięki uprzejmości firmy Raven butelka trafiła w moje ręce.

Z dużo większą niż zazwyczaj niecierpliwością oczekiwałem na kuriera, gdy wreszcie ta chwila nadeszła, nie
mogłem się oprzeć i od razu otwarłem przesyłkę. Wreszcie mogłem ująć rzeczową butelkę we własne ręce, a
moje wrażenia, zrodzone przecież tylko w oparciu o wygląd, przedstawiona na zdjęciach, uległy ugruntowaniu.
Butelka od pierwszej chwili zachwyciła mnie swym wyglądem i jakością, zanim jednak przejdę do dalszej
części zachwytów nad nią kilka słów o samym producencie. 

Marka  Klean  Kanteen  jest  rodzinną,  szybko  się  rozwijającą  firmą  z  USA,  powstałą  w  2004r,  celem  i
równocześnie jednym z powodów jej założenia była chęć stworzenia linii wysokiej jakości naczyń, kubków,
bidonów, butelek, które mogłyby zastąpić produkowane masowo, z tworzyw sztucznych, z wykorzystaniem
wielu szkodliwych środków chemicznych naczyń, podobne naczynia. Idea jaka przyświeca marce to stworzyć
naczynia które służyć nie będą przez krótki czas, lecz całymi latami, wręcz dekadami, produkty które już od
etapu projektu są tworzone z myślą o ekologii, minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne, zarówno
ze strony produkcji,  jak i  potem użytkownika.  Jak ważna jest  to  misja  dla  marki  Klean Kanteen dowodzi
pośrednio  również  fakt  że  przekazują  oni  1%  swego  dochodu  na  poczet  fundacji  ratujących  środowisko
naturalne.  Ideą  firmy jest  więc  nie  tylko  wprowadzenie  na  rynek  wytrzymałych,  przewidzianych  na  lata
użytkowania naczyń, ale też zmiana przyzwyczajeń i dokonywanych wyborów przez konsumentów. 

Biorąc pod uwagę panujące powszechnie korporacyjne podejście do spraw sprzedaży, w których interesie leży
sprzedaż  jak  największej  ilości  produktów,  często  bez  względu  na  wpływ  jaki  produkcja  wywiera  na
środowisko, nie  koniecznie służących długo produktów, idea marki  Klean Kanteen jest  bardzo szczytna,  a
względem dużych korporacji wręcz wywrotowa... podejście takie, które jak pewnie wielu bliskie jest memu
sercu, sprawiło że z tym większym entuzjazmem podszedłem do testu butelki Reflect. 

Wygląd i budowa...
Kiedy butelka z pragnienia jej posiadania stała się realnym, w moich rękach przedmiotem, mój entuzjazm uległ
dalszemu ugruntowaniu, przynajmniej początkowo, ale o tym nieco później... niektórzy mogą się zastanowić co
tak naprawdę mnie w niej urzekło, cóż... z pewnością czynnikiem najważniejszym jest sam wygląd butelki, jest
to model o pięknych, miękkich „retro” kształtach, nawiązujący do dawnego wzornictwa, z początku wieku,
oraz lat po II wojnie światowej, zanim butelki i bidony wykonane z metalu zostały wyparte przez te z tworzywa
sztucznego.
 
Z pewnością zamysł, by odwołać się do przeszłości, jest tu zamierzony, nie tylko ze względu na sam design,
lecz właśnie wspomniane zwyczaje, gdyż sięgnięto po wzorce z czasów gdy, jak zresztą większość rzeczy,
służyły one nie miesiącami, lecz długimi latami, gdy uszkodzone rzeczy zamiast wyrzucać oddawało się do
naprawy. Wygląd butelki wpisuje się więc idealnie w samą idę marki Klean Kanteen. Model Reflect w całości
wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej, oznaczonej symbolem 18/8, jest to specjalny gatunek stali, w
którym często stosuje się domieszki taki pierwiastków jak: chrom, nikiel, molibdenu, miedzi, niobu i tytanu.
Taki stop charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na rdzewienie, jest też hipoalergiczny, nie przenosi i
sam nie powoduje zmian, smaku czy zapachu. Właśnie dlatego tego rodzaju stal  używana jest  również do
produkcji wysokich jakościowo naczyń kuchennych. Ma ona jednak i swą istotną wadę, którą jest stosunkowo
duża plastyczność, lecz i o tym więcej będzie za w dalszej części. 
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Design butelki Klean Kanteen model Reflect jest bardzo udanym połączeniem odwołania do przeszłości z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów / Na dnie butelki znajdziemy
podstawowe informacje jak: nazwę modelu, pojemność, numer patentu chroniącego wzór butelki Reflect, oraz typ stali z której ją wykonano.

Butelka posiada starannie wyprofilowane i zaokrąglone wszystkie zagięcia i krawędzie, dotyczy to zarówno
poszycia  zewnętrznego  jak  i  wewnętrznego.  Ma to  znaczenie  nie  tylko  estetyczne,  ale  i  praktyczne,  brak
ostrych załamań i przetłoczeń wewnątrz modelu Reflect skutecznie ogranicza bowiem odkładanie się z czasem
„nagaru”,  szczególnie  szybko  się  pojawiającego  jeśli  w naczyniu  przenosimy kawę,  lub  herbatę.  Ich  brak
ułatwia bardzo również mycie butelki, a to wszystko ponownie pozytywnie wpisuje się w jej przewidywane
długotrwałe stosowanie. Jedyne o nieco ostrzejszych kątach linie to wewnętrzny gwint dla korka butelki. Ze
względu na przewidziane zastosowanie butelki, to jest do transportu napojów zimnych, jak i gorących, lecz bez
funkcji utrzymywania długotrwałego temperatury napoju, model nie posiada podwójnych ścianek, jego ścianki
to jedna warstwa stali. Sama szyjka, znów pozostając w zgodzie z wzornictwem retro, ale też i ze względów
praktycznych, gdyż walnie wpływa to na łatwość utrzymanie jej w czystości jest stosunkowo szeroka, średnia
otworu to aż 4,5cm. 

Model który otrzymałem do testów – Reflect, wykończony jest na wysoki połysk, to pomimo że z pewnością
dodaje elegancji  butelce,  jest  równocześnie nieco kłopotliwą cechą...  bardzo bowiem trudno utrzymać taką
powierzchnię czystą, praktycznie nie unikniemy jej opalcowania, widać też na takiej powierzchni każdy zaciek,
jak  i...  zarysowanie.  Jeśli  więc  jesteście  estetami  ten  rodzaj  wykończenia,  szczególnie  jeśli  chcemy  go
użytkować w warunkach polowych może stać się przyczyną irytacji, na szczęście jest też dostępna wersja z
wykończeniem matowym – stali szczotkowanej. Nie zapomniano też o gustownych dodatkach estetycznych, z
przodu butelki znajdziemy wygrawerowane laserowo logo marki, wielkości 2.5x3,5cm, nie krzykliwe, bardzo
ładnie wpisujące się w całość wyglądu modelu. Na denku butelki znajdziemy informację o: pojemności, tu
wynoszącej 532ml, rodzai stali z której butelkę wykonano, oraz numerze patentu chroniącym wzór modelu
Reflect. 

Jedną z charakterystycznych cech modelu Reflect są zaokrąglone krawędzie, co ma pozytywny wpływ na łatwość utrzymania jej wnętrza w czystości.
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Związek estetyki i funkcji – korek butelki Reflect...
Jak z pewnością zauważyliście, dość nietypowo dla moich recenzji, w opisie budowy modelu, nie zawarłem
jeszcze  informacji  o  korku.  Postanowiłem tym razem rozgraniczyć  ten  duet,  notabene  sama marka  Klean
Kanteen traktuje go jak element wymienny, co warto podkreślić,  nie ze względu na jego awaryjność, lecz
możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów. 

W modelu  który otrzymałem,  w komplecie  był  korek  który tak  naprawdę odpowiedzialny był  właśnie  za
przynajmniej  60%  mojego  oczarowania  butelką  Reflect.  Jest  to  korek  idealnie  wkomponowujący  się  w
całościowy wygląd  butelki,  wykonany z  takiej  samej  jak  ona  stali  nierdzewnej  18/8,  oraz  wykończony...
naturalnym  drzewem bambusowym  („Bamboo  Cap”).  Przyznacie  że  trudno  takiemu  połączeniu  odmówić
oryginalność i elegancji,  a sam bambus z racji swej odporności mechanicznej idealnie nadaje się do takiej
funkcji. 

Jedną z cech większości naczyń marki Klean Kanteen są wymienne korki, w otrzymanym przeze mnie egzemplarzu w komplecie z butelką był bardzo designerski korek „Bamboo Cap”
wykonany ze stali szlachetnej 18/8, oraz wykończony naturalnym bambusem. Ostatnim z materiałów jakie użyto do jego wykonania jest silikonowa uszczelka pod rantem korka, ogólnie

konstrukcja ta nie tylko świetnie się prezentuje, ale przede wszystkim zapewnia 100% szczelność naczynia, szokująca może się natomiast okazać cena takiego korka wynosząca w USA aż
11,95$ (około 50zł przy cenie dolara równej 4zł).

Całości  wyglądu  korka  dopełnia  półokrągły,  iście  staroświecki,  bardzo  wygodny,  duży,  uchylny  uchwyt,
umożliwiający troczenie butelki  do plecaka,  torby,  czy pasa.  Spód korka,  oczywiście tak jak sama butelka
pozbawiono ostrych załamań, wyposażono w sylikonową uszczelkę. Na górnym rancie dodano logo marki, a
pod nią, już na szyjce, numer patentu chroniącego jego wzór. Drugi z wariantów korka pasujący bardziej do
wariantu  butelki  o  matowo  wykończonej  powierzchni  ma  bardzo  zbliżony  wygląd,  pozbawiono  go  tylko
nakładki z bambusa, a ruchome ucho, zastąpiono stałym uchwytem z metalu („Steel Loop Cap”). 

Do butelki Reflect producent przewidział dwa typy wymiennych korków, po lewej: Steel Loop Cap, w pełni wykonany ze stali szlachetnej korek cena 
w USA to 10,95$ (około 44zł przy cenie dolara równej 4zł) / w środku i po prawej korek „Bamboo Cap” designerski model wykonany ze stali szlachetnej, 

oraz naturalnego bambusa dostępny w USA za 11,95$ (około 50zł przy cenie dolara równej 4zł).

Testy praktyczne, czyli uwagi użytkowe...
Czas przejść od zachwytów nad estetyką butelki do jej praktycznych możliwości, wszak ma to być przedmiot
codziennego użytku, a nie piękna ozdoba na szafie. Pierwszy z mankamentów który już wymieniłem, ujawnił
się bardzo szybko, a wynika on z natury powierzchni wykończonej na wysoki połysk, doprawdy trudno jest
utrzymać ją choćby we względnej czystości... równocześnie jednak nie można tego zaliczyć do wad modelu,
gdyż właśnie z tego powodu dla takich jak ja estetów istnieje alternatywny model butelki Reflect. 
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Toteż nie zważając na ten drobny niuans napełniłem butelkę,  spakowałem do zewnętrznego futerału,  który
przytroczyłem do plecaka i ruszyłem na górskie szlaki. Kolejny mankament modelu, również niestety ujawnił
się szybko, jeszcze zanim stanąłem na szlaku... podczas przejazdu miejską komunikacją do punktu startowego
na  planowaną  marszrutę,  w  zatłoczonym  pojeździe,  wyśliznął  mi  się  plecak,  upadając  nieszczęśliwie  na
pokrowiec  w którym spoczywała  butelka  Klean Kanteen Reflect.  Uderzenie  bardzo lekkie,  impet  bowiem
poszedł na dół plecaka, wysokość około 20cm, a sam plecak ważył i tak może 5kg, zdawać by się mogło że to
nic  takiego,  każdemu przecież  takie  rzeczy zdarzyć  się  mogą...  i  mi  tak  się  zdawało,  jednak  tylko  przez
chwilkę. 

Odruchowo dotknąłem pokrowca i wyczułem o zgrozo głębokie odkształcenie w dnie butelki, po jej wyjęciu z
pokrowca okazało się że doszło do dużego wgniecenia w poszyciu dna butelki Reflect. To bodaj pierwsza moja
taka sytuacja gdy sprzęt uległ awarii jeszcze przed samymi testami... pomijając fakt że choć nie zamierzona,
jest  to  moja wina,  zaskoczył  mnie i  zmartwił  równocześnie  fakt  jak bardzo ta  butelka jest...  miękka.  I  tu
powracamy  do  tego  o  czym  już  wspominałem  na  wstępie  –  o  elastyczności  tego  typu  stali,  od  razu
przypomniały mi się też garnki które podobnie są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Nie zmieniło to jednak
moich poważnych zastrzeżeń co do faktycznej przydatności modelu Reflect w aktywnym zostawaniu w górach,
trekingach, czy innych formach aktywnego spędzania czasu... wszak oczywistością jest że zawsze w tego typu
wypadach zdarzy się prędzej czy później że butelka upadnie, czy że przedzierając się przez młodnik zahaczymy
jej powierzchnią o gałęzie... 

Butelka Klean Kanteen model Reflect, jeszcze zanim trafiła w moje ręce zachwyciła mnie swym wyglądem, jednak jak wykazało praktycznie użytkowanie za świetnym wyglądem nie poszła
tu równie wysoka odporność mechaniczna naczynia, która wpisałaby się przecież idealnie w założenie że ma ono służyć przez wiele lat... już po pierwszym stosunkowo lekkim i z wysokości

zaledwie 20cm upadku wypełnionej napojem butelki dno uległo znacznemu odkształceniu... sytuacja co najmniej niekomfortowa biorąc pod uwagę koszt butelki, założenia odnoście
wieloletniej służby, jak i „wieczystą” gwarancję, nie obejmującej oczywiście uszkodzeń mechanicznych... tak wysoka wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne jest oczywiście pokłosiem

typu stali jaką wykorzystano, jednak można było zaradzić tej sytuacji choćby zwiększając grubość ścianki...

Tak niska odporność mechaniczna,  jest  wręcz tu zatrważająca jeśli  skonstatować ją z  bardzo wysoką ceną
naczynia, którego średnia wartość waha w naszym kraju, dla tego modelu z korkiem wykończonym bambusem,
od około 130 do 170zł, co doprawdy jest kwotą zawrotną za zaledwie nieco ponad pół litrową butelkę... cenę tę
można próbować usprawiedliwiać designem, oraz faktem że naczynie takie ma służyć nie doraźnie ale przez
długie lata, jednak właśnie ta wieloletnia służba w świetle tak niskiej odporności mechanicznej jest co najmniej
dyskusyjna, chyba że butelka głównie będzie użytkowana na spacerach, a my sami będziemy na nią nieustannie
uważać...  a przecież chyba nie o to chodzi w sprzęcie,  który ma być wszechstronny,  w tym o charakterze
outdoorowym. 

Jako jednak że wgniecenie nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność butelki, a po jej postawianiu nawet w
tym przypadku było niewidoczne,  kontynuowałem testy „bojowe” w warunkach górskich.  W dniu naszego
wypadu  panowały  iście  piekielne  temperatury,  toteż  na  postoju,  w  chłodzie  leśnego  zagajnika  z  radością
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sięgnąłem  po  butelkę  by  pokrzepić  się  chłodnym  napojem.  I  tu  kolejna  zaskakująca,  raczej  niemiła
niespodzianka...  otóż  trzeba  „nauczyć”  się  pić  z  butelki  Reflect.  Szeroki  otwór,  oraz  obłe,  wywinięte  na
zewnątrz krawędzie sprawiają że jeśli nierozważnie, jak to czynimy z zwykłymi butelkami PET, mocniej ją
przechylimy natychmiast oblejemy się napojem, który wycieknie przez szeroki otwór po bokach naszych ust...
abym nie był tu mało obiektywny test ten powtórzyłem dając się napić z butelki moim znajomym i rodzinie,
oczywiście wcześniej o niczym ich nie powiadamiając, by nie wpływać na ich opinię, praktycznie z jednym
wyjątkiem każda z tych osób przy pierwszym podejściu oblała się napojem...  oczywiście już przy kolejnej
próbie byli ostrożniejsi, szybko opanowując sztukę picia z butelki Refect, nie zmienia to jednak faktu że takowa
pułapka na nas czyha... warto o tym chyba pamiętać, biorąc poprawkę na niebezpieczeństwo oblania nie tyle
siebie, co na przykład aparatu jeśli mamy go na szyi, a co właśnie miało miejsce w moim przypadku... 

Beskid Śląski, rejon Szyndzielni – testy praktyczne butelki Reflecct 
 – rzeczą której z pewnością nie można odmówić butelce jest niesamowity odwołujący się do dawnych wzorców wygląd...

Dodam jeszcze że podobny test przeprowadziłem z samą ceną, pytając te osoby ile byłyby w stanie zapłacić za
taki przedmiot, znów na 9 osób tylko jedna rzuciła kwotę zbliżoną do wartości rynkowej, natomiast pozostałe
osiem osób wahało się w przedziale od 40 do 75zł. 

Beskid Śląski, rejon Trzech Kopców – testy praktyczne butelki Reflecct 

Przyznam się że nielicho zirytowały mnie te przypadłości modelu, gdyż za tak duże pieniądze nie powinny one
mieć  po  prostu  miejsca,  pomimo  że  rzeczywiście  duży  otwór  ułatwia  mycie  butelki,  nie  zachowano  tu
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równowagi  pomiędzy  funkcją  praktyczną,  a  higieną  i  o  ile  w  przypadku  samego  typu  materiału  i  jego
właściwości z którego jest wykonano butelkę, tudzież jego podatności na uszkodzenia, nie można mówić o
wadzie, o tyle nieprzemyślana wielkość ustnika taką wadą już jest. Na plus modelu należy natomiast zaliczyć
bardzo staranne spasowanie korka i butelki, co przekłada się na jej wysoką szczelność.

Po powrocie do domu trzeba było oczywiście umyć butelkę, tu na plus modelu z pewnością działa fakt że
można ją myć w zmywarkach, acz bez korka, którego mycie powinno odbywać się ze względu na drewnianą
powierzchnię w rękach, jak się jednak szybko okazało, owa możliwość mycia w zmywarkach jest co najmniej
dyskusyjna.  Sam  wolałem  umyć  model  ręcznie,  zarówno  korek,  jak  i  butelkę,  po  efektach  tego  mycia
stwierdziłem  że  była  to  bardzo  rozsądna  decyzja.  Ujawniła  się  tu  bowiem  ostatnia  irytująca  właściwość
wykończenia na wysoki  połysk,  tu  ze względu na plastyczność stali  szczególnie  widoczna – tendencja do
bardzo łatwego rysowania. Pomimo że butelkę myłem miękką gąbką, już po pierwszym myciu na denku, oraz
korku  pojawiły  się  bardzo  wyraźne  zarysowania...  aż  się  prosi  by  po  raz  kolejny powtórzyć  że  przy tak
wysokiej cenie takie rzeczy dziać się powinny... jednak i tu mógłbym usłyszeć, nie bez racji, że trzeba było
wybrać model o matowym wykończeniu (stali szczotkowanej), stąd nie dopisuję tego do wad, lecz nadmieniam
o tej przypadłości modelu.

Butelkę Reflect, jak i oba typu dostępnych wymiennych korków wykonano z wysokiej jakości stali szlachetnej, na szyjce 
korka umieszczono informacje o numerze patentu chroniącego jego wzór, pod rantem dodano sylikonową uszczelkę.

Warto czy nie warto – podsumowanie...
Czas na część, tym razem dla mnie najtrudniejszą w przypadku tego testu... jak bowiem zebrać bez ulegania
własnym emocją, w sposób asertywny, wady i zalety modelu, który mnie osobiście bardzo rozczarował. Trudno
bardzo oddzielić emocje o suchych faktów w takiej sytuacji, toteż wybaczcie jeśli nie do końca się to uda.
Kupując butelkę  Klean Kanteen model Reflect o wykończeniu na wysoki połysk, z korkiem wykończonym
bambusem, otrzymujemy piękny designerski przedmiot, tak piękny że wręcz nadający się do wyeksponowania
na półce... i chyba w tym leży właśnie kłopot, gdyż znacznie gorzej wypada ona w aktywnym użytkowaniu.

Korek „Bamboo Cap” jest niezwykle udanym połączeniem stali i drewna,  model wyposażono również w duże, ruchome, wygodne ucho. 

Mamy oto butelkę która przynajmniej z założenia powinna służyć nam wiele lat... ale równocześnie nie może
nam upaść, bo z miejsca się wgniecie... mamy butelkę którą można bez kłopotu myć w zmywarce, ale która
niemiłosiernie się rysuje myta ręcznie i to miękką gąbką... a wszystko to za bagatela kwotę od 130 do 170zł.
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Odwróćmy teraz nieco problem, przecież każda plastykowa butelka PET po napojach, może spełniać dokładnie
takie  same zadania,  będzie  transportować z  powodzeniem napoje,  jest  raczej  długowieczna,  można ją  bez
większego uszczerbku zgnieść i z powrotem „wydmuchać” do pierwotnego kształtu, można ją bez końca myć
w zmywarce, bez ryzyka uszkodzenia powierzchni, a jej cena to... zero złotych, gdyż jest ona wliczona w cenę
pierwotnego napoju z jakim ją kupiliśmy. 

Butelka Reflect ma służyć tylko do celów transportowych, bez podtrzymywania temperatury napoju, tak samo
jak zwykła butelka PET...  producent,  co jest  bardzo szczytne zachwala idę zmiany podejścia do używania
takich naczyń, przejścia od krótkotrwałego do wieloletniego, jednak nijak ma się to w praktyce do odporności
butelki, nie mówiąc o raczej dyskusyjnej wygodzie korzystania z niej... skupiając się też na samej ekologii, oba
typy naczyń, zarówno Reflect ze stali szlachetnej, jak i zwykłą butelkę PET można poddać recyklingowi, mogę
ją również użytkować latami, czy to nie będzie równie ekologiczne?  Wydaje się więc że i ta idea w świetle
raczej wątłej  natury butelki Reflecct ma słabe podstawy, szczególnie korelując ją z ceną tego produktu, za
której równowartość można kupić od dwóch do czterech bidonów aluminiowych o zbliżonych właściwościach
pod kątem nie przenoszenia zapachów i smaków, jak i możliwości utrzymania w czystości,  za to znacznie
odporniejszych mechanicznie.

Kwestią do jakiej więc sprowadza się to pytanie czy polecam model, czy też nie, jest ta czy jesteśmy gotowi
zapłacić tak wysoką kwotę tylko za design? Jeśli tak, oraz jeśli będziecie dbać by butelka o nic nie uderzyła,
licząc się równocześnie z możliwością pojawiania się w toku normalnego użytkowania, czy mycia ryskami, z
pewnością jej kształt, wysoka jakość materiałów i wykonania może Was zachwycić. 

Zalety:
• atrakcyjny odwołujący się do przeszłości design 
• wysoka jakość materiałów
• staranne wykończenie
• wymienne korki
• bardzo niska waga
• brak ostrych krawędzi i kątów
• wysoka jakość wykonania
• łatwe utrzymanie wnętrza w czystości
• wygodne i funkcjonalne ucho
• nie przenoszenie zapachów i smaków 
• wieczysta gwarancja

Wady:
• niska wytrzymałość mechaniczna
• podatna na zarysowanie powierzchnia butelki i korka / w wersji wykończonej na wysoki połysk
• niewygodny ustnik (otwór szyjki butelki) wymagający przyzwyczajenia
• bardzo wysoka cena 

Przydatne linki: 
• strona marki Klean Kanteen (anglojęzyczna): http://www.kleankanteen.com/ 
• strona marki Klean Kanteen (anglojęzyczna) / opis butelki Reflect: http://www.kleankanteen.com/collections/water-bottles/products/the-

reflect-18oz?variant=860234131 
• strona marki Klean Kanteen (anglojęzyczna) / korek do butelki Reflect – wersja wykończona bambusem (Bamboo Cap): 

http://www.kleankanteen.com/products/stainless-unibody-bamboo-cap?variant=860357975 
• strona marki Klean Kanteen (anglojęzyczna) / korek do butelki Reflect – wersja w pełni metalowa (Steel Loop Cap): 

http://www.kleankanteen.com/products/stainless-loop-cap?variant=860354439 
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