
  

 
 

 

   
 

air up lanserar ny premiumflaska  

- håller vattnet kallt en hel dag oavsett väder 
och aktivitet 

 
Stockholm, 2:a augusti  Vi svenskar är bra på att använda återanvändbara vattenflaskor för att ta 
med oss kranvatten till gymmet, jobbet eller när som helst då vi är på språng*. air up, företaget som 
smaksätter vanligt vatten enbart genom doft, lanserades i USA förra månaden och släpper nu sin 
senaste innovation; en ny premiumflaska som ska göra det ännu mer njutbart och praktiskt att ta 
med sig en egen flaska med vanligt vatten. Nya air up steel bottle smaksätter inte enbart kranvatten 
genom doft, utan har även funktionen att hålla vattnet kylt upp till 14 timmar, helt oberoende av 
väder och aktivitet. air up steel bottle är framtagen för att vara extra smidig, hållbar och enkel att 
ta med och fungerar lika bra för dagsutflykten i parken, skogsvandringen och paddelturen som till 
gymmet, resan eller på jobbet. 
 
Svenskarna är flitiga användare av återanvändbara vattenflaskor  
I en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av air up uppger hela två av tre svenskar att de 
använder en återanvändbar vattenflaska minst en gång i veckan och tre av tio säger att de använder 
sin vattenflaska varje dag. Vi använder inte bara våra vattenflaskor på gymmet (53 %), utan även 
hemma (44%), på jobbet eller i skolan (43 %) till stranden (40 %) eller när vi är på språng (39 %). air 
up´s mission är att få ännu fler att välja kranvatten, helt enkelt genom att göra det roligare att dricka, 
en framgångsrik idé som idag nått 2 miljoner användare av vattenflaskor som smaksätter kranvatten 
enbart genom doft. 
 
Ny flaska i stilren design med ny funktion 
Den nya air up steel bottle har en stilren svart design, dubbel isolering, rymmer 480 ml och har 
förmågan att hålla vattnet kallt upp till 14 timmar oavsett väder och aktivitet. air up steel bottle 
fungerar precis air ups tidigare flaskor; man fyller flaskan med kranvatten, stoppar ner det 
medföljande sugröret och fäster det i munstycket, där även smakpodden placeras. När man sedan 
dricker från flaskan skapas ett sug som inte bara transporterar vattnet utan även luft från podden. I 
svalget stiger den smaksatta luften från vattnet till näsans luktcentra och manifesteras i hjärnan som 
smak. Resultatet blir att man upplever att man dricker något med smak, fast man i själva verket dricker 
rent vatten. 
 
Den nya flaskan – ett samarbete med konsumenterna 
Lanseringen av air up steel bottle är ett resultat av önskemål från kunderna, som efterfrågat en flaska 
som kan hålla vattnet kallt så länge som möjligt även om man befinner sig i ett varmt klimat med stark 
stol och fukt. 
 

- Våra kunder är early adopters i alla åldrar som funderar mycket på framtiden och letar efter 
nya lösningar att konsumera mer hållbart. Vår affärsidé innebär en tät dialog med våra kunder 
och utvecklingen av den nya flaskan är ett svar på deras önskan om en produkt som, förutom 
sin unika funktion, också håller drycken kyld i alla situationer och sammanhang. Vi är glada 
över att kunna ta ytterligare ett steg med den rostfria flaskan för att göra ett hälsosamt och 



  

 
 

 

   
 

mer ansvarsfullt drickande till det mest attraktiva valet för alla, säger medgrundaren Lena 
Jüngst. 

 
air up erbjuder idag 27 olika smakpoddar gjorda enbart av naturliga aromer från frukt, grönt och 
kryddor, helt fria från artificiella tillsatser. 
 
air up steel bottle finns att köpa på se.air-up.com från och med den 2 augusti och kostar 649 SEK. 
 
*Undersökning genomförd av Novus, på uppdrag av air up, juni 2022. 1005 svenskar mellan 18-79 år 
deltog i undersökningen. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Maria Nelson 
+46739606088 
maria.nelson@storyrelations.com 
 

 
 

 
 
 

 
Om air up  
air up är världens första påfyllningsbara dryckessystem som ger smak åt vatten enbart genom doft, genom att 
utnyttja det fysiologiska fenomenet retronasal lukt - utan tillsatser av socker eller andra artificiella ingredienser. 
Sedan lanseringen av den första flaskan i juli 2019 har air up vuxit till ett bolag verksamt i 9 länder och med 
nästan 300 anställda. Bolaget har tagit in över 60 miljoner euro genom två̊ kapitalrundor och förväntar sig en 
run rate på över 100 miljoner euro i omsättning per september 2022. Med över 2 miljoner kunder har air up-
systemet potentiellt sparat 130 miljoner engångsplastflaskor och över 2 600 ton socker. Under 2022 kommer air 
up flytta merparten av sin produktion till Europa och lansera i USA. 
 
Ledningen för air up GmbH består av Christian Hauth (CEO), Jannis Koppitz (CEO), Lena Jüngst (CCO), Patric 
Fornasier (CTO), Simon Nüesch (CMO) och Tim Jäger (chief of Research and Development). 
 
För mer information, besök se.air-up.com. För att se andra presskit och pressmeddelanden om air up, besök 
pressidan. 

http://se.air-up.com/
mailto:maria.nelson@storyrelations.com
https://se.air-up.com/
https://se.air-up.com/pages/air-up-press

