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Tajvan,
így szeretünk
A TAITRA, azaz a tajvani külkereskedelmi
központ exkluzív meghívására az Otthon
Tajvanon járt, ahol megismerkedhettünk
néhány olyan vállalat tevékenységével,
amelyet Taiwan Excellence 2013 díjjal tüntettek ki. Az innováció, a szellemi tőke kiaknázása, a magas színvonal és a design lehetnének a kulcsszavai az ott látottaknak. Ebből adunk most ízelítőt, mert Tajvan megérdemli, hogy értékei több figyelmet kapjanak, és főleg ne mossák össze termékeit az
ázsiai tömegtermelés produktumaival.
Szöveg: Boda Ildikó

Több mint fürdő
Amikor a fürdőkád vizét millió és
millió 0,2 mikronnyi buborék tölti
meg, az átlátszó víz a szemünk
láttára válik olyanná, mintha éppen
tejben készülnénk megmártózni.
A Cabozi úgynevezett Micro Bubble
System elvén működő kádja ráadásul sokkal többet nyújt, mint egy
kellemes fürdőzést. A mikrobuborékok a bőr pórusaiba is bejutnak,
eltávolítják a méreganyagokat, az
elhalt hámsejteket, így mindenféle
vegyi anyag vagy kozmetikum alkalmazása nélkül válik a bőrünk bársonyossá és egészségesebbé.
www.cashido.com.tw

Hordozható konyha

A fa szépsége és egyéb extrák
Az Ua Wood Floors kiemelkedő minőségű fából készült padlókat és
falburkolatokat gyárt és forgalmaz. Bár a céget csak 1992-ben alapították, mégis sikerrel jelen van már az észak-amerikai és az európai piacon
is. Ami kiemeli a hasonló profilú vállalatok közül, az egy általuk kifejlesztett különleges felületkezelési technológia: a hosszú hullámú infravörös
sugarakat (FIR) a padlók felületkezelésénél vetik be. Ennek köszönhetően
sokkal egészségesebb lehet az életterünk, ugyanis ez az eljárás jótékonyan befolyásolja a vérkeringést és az anyagcserét. www.uafloors.com
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A Ricco meghökkentő újdonsága a szilikon és a fém
kombinációját alkalmazó, összecsukható edénykészlet, a La Mare. A kisebb-nagyobb lábasok, vízforralók, kávéfőzők szilikontestüknek köszönhetően
laposra összecsukhatók, miközben fémaljuk folytán
nyugodtan tűzre is tehetők. Nemcsak helytakarékosak ezek a tárgyak, hanem energiát is lehet
velük spórolni, hiszen sokáig tartják a hőt. A cég
hat alkalmazottal indult 2004 októberében,
azóta viszont már számos design díjat elnyerő középvállalkozássá nőtték ki magukat,
és nagyon büszkén vallják, hogy mindent
Tajvanon terveznek és gyártanak.
www.riccoeng.com
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Hagyomány és design
Az Eilong különleges porcelán- és üvegtermékei
művészi szintre emelik a teázás amúgy is magas
kultúráját. A vállalat székhelyéül szolgáló Jingge már
100 évvel ezelőtt is a kerámia- és porcelángyártás központja volt. És ami különösen vonzóvá teszi a cég profilját,
az az, hogy a hagyomány és a modern design egyformán
jelen van a palettájukon. Technológiából a legmodernebbet alkalmazzák: Tajvanon egyedül itt működik CGI
(Computer-generated Imagery) 3D-s printerrel, amit az új
termékek modellezésekor vetnek be. www.eilong.com

Megszelídített ózon
Szinte eláll az ember szava, amikor
meglátja a különbséget a visszamaradó vízben, hogy milyen, ha hagyományos módon vagy ózonnal dúsított
vízzel mossuk meg a gyümölcsöt.
A Cashido által kidolgozott, Green
Kitchen elnevezésű összetett módszer
a csapvízben fellelhető baktériumok
99 százalékát 10 másodperc alatt
elpusztítja. Ebben a legnagyobb szerepet a más termékeiben is alkalmazott, úgynevezett O3ON, azaz ózon
antibakteriális fertőtlenítő rendszer
játssza. A mosogatóhoz csatlakoztatható eszköz segítségével az ivóvíz
tiszta lesz, mentesül a klórtól, ráadásul
így a szennyvíz is újra felhasználható.
www.cashido.com.tw

Amikor szép a műanyag
Szemléletváltásra inspirálnak a HEC (Huey Erl Chyang Enterprise Ltd.) termékei.
Amit ugyanis legjobban üvegből vagy kristályból szeretünk (például kancsók,
poharak, pezsgőskelyhek és -vödrök), azt ők akrilból állítják össze, méghozzá
remek minőségben. Különösen megragadó a termékeiket jellemző fantázia és
a jókedvvel átitatott formavilág. A háztartásban biztonságosan használható, az
üvegnél strapabíróbb és könnyen tisztán tartható tárgyak legújabb generációjának
díjazottja az a vizeskancsó, amelyben friss gyümölcsökből, egy külön jégakkuval
mesterséges adalékoktól mentes üdítő készíthető. www.hec-taiwan.com

A szellem diadala
Amit a Singtexnél láttunk, nem tartozik az Otthon profiljába, mégis muszáj szót ejteni róla,
mert ez a lelemény és a szellem diadala. Felmerült anno az alapító tulajdonosban a kérdés:
vajon mihez lehetne kezdeni azzal a rengeteg zaccal, ami a kávézókban naponta a szemétbe kerül? A gondolkodás eredménye a világsikert arató Scafé márka lett. A kávézaccot az
utolsó morzsáig újrahasznosítják: főleg fonal készül belőle, amiből aztán textil, a textileket
pedig (világmárkák is!) felső- és sportruházatokhoz, cipőkhöz használják fel. A szagok
kontrollja, gyors száradás, vízhatlanság melletti légáteresztés, UV-védelem, a hőérzet szabályozása – hinnénk-e, hogy mindez kávézaccból? www.singtex.com
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