Projekt 3d TOP – IN.OVACE
ISOLINE 3d TOP Inovativní projekt systému přípravy nápojů je světový unikátem společnosti
ISOline EU, s.r.o., která je výhradně českou společností. Jedná se revoluční dávkovací
systém, který svým řešením přináší obrovské možnosti v přípravě nápojů. Stačí mít 3d TOP a
ISOLINE lahev s vodou se širokým hrdlem se standardním závitem 38mm a můžete si
okamžitě připravit kvalitní funkční nápoj. Příprava je naprosto jednoduchá, stačí odstranit
pojistku, zmáčknout píst, zamíchat, otevřít a pít. Každý píst má jinou funkci, řečeno v
přeneseném smyslu slova, tu funkční část přináší instantní směs, která je umístěna pod
pístem. Stlačením pístu je směs uvolněna do vody. Směs, respektive nápoj neobsahuje
žádné konzervanty a ani umělá barviva nebo umělá sladidla. Inovativní revoluční řešení
3d TOP díky své trojmocné funkčnosti umožňuje obrovskou variabilitu v oblasti nápojů, od
tří různých funkčních nápojů, přes volbu trojnásobné intenzity jednoho nápoje nebo
míchání tří různých příchutí do jednoho nápoje.
Co nás vedlo k inovacím?
K inovativními řešení v podobě 3d TOP nás vedly tři věci:
 Úspora času při přípravě džusových a funkčních nápojů.
 Úspora nákladů na logistiku a skladování.
 Snížení nákladů na nákup nápojů.
Aby inovace byla úspěšná museli jsme udělat první krok, zrealizovat průzkum. Výsledky
jsou:
 3 dávky / porce
 hranatá lahev
 bez konzervantů a umělých barviv
 možnost volby intenzity nápoje
 možnost míchání nápoje
 výběr možnosti (samotný uzávěr i uzávěr na lahvi)
Součástí naší strategie jsou kvalitní, zdravé nápoje, bez konzervantů, bez umělých barviv,
zdravé pro zdraví.
Dalšími kroky byl výzkum, vývoj, testování, prototypování a zase
testování a úpravy.
Výsledek celého inovativního procesu je ISOLINE 3d TOP - revoluční
dávkovací uzávěr, představený dne 3.10.2012 na E.ON večeru
produktových inovací.

Jaké jsou benefity 3d TOP:
1. 3 nápoje v jednom.
2. Každý nápoj (pod pístem) může být jiný. Nápoje jsou koncepčně řešeny do čtyř
skupin: Sport, Energy, Fitness a Zdraví.
3. Barevné rozlišení jednotlivých nápojů v rámci 3d TOP. Jednotlivé písty jsou barevně
odlišeny. Každá barva pístku pod sebou nese jiný nápoj.
4. Otočný a průhledný kryt pístů lahve.
5. Odtržitelná pojistka.
6. Ergonomický tvar. Lahev padne každému dobře do ruky, i když
je mokrá nebo zpocená. Je vhodná pro malou i velkou ruku.
Lahev je vyrobena z pevného materiálu, tedy umožňuje
vícenásobné použití. Její čtvercový půdorys přináší vysokou
stabilitu.
7. Široké hrdlo lahve se standardním závitem 38mm umožňuje
pohodlné pití a možnost důkladného vymytí lahve.
8. Snadné a rychlé otevírání láhve před napitím.
9. E-FREE. Všechny nápoje jsou oceněny logem E-Free, tedy
neobsahují žádné konzervanty.

3d TOP přináší i další úspory:
3d TOP díky své propracované technologii druhého a třetího pístku přináší dvojnásobnou
úsporu. Nemusíte kupovat další dvě PET lahve s nápojem, stačí doplnit vodu.
Další obrovská úspora souvisí s produkcí C02. Díky našemu revolučnímu řešení ušetříme
emise skleníkového plynu. Představte si, že 48.800 krát by muselo auto Škoda Citigo na
CNG objet zemi po rovníků, aby vypustilo do ovzduší stejné množství kysličníku uhličitého,
jako je z produkce přibližně 350 milionů kusů PET lahví se sladkými nápoji pouze v České
republice.
Více informací na: http://www.isoline3dtop.com/
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