
 

Eastman e Solac apresentam o primeiro liquidificador 
duplo feito com o copoliéster Tritan™ da Eastman 

 

 

  

São Paulo, 21 de novembro de 2018 – O Grupo Taurus, multinacional com 56 anos de 
experiência em atender às necessidades domésticas ao redor do mundo, acaba de lançar, no 
México, o “Orbit”, o primeiro liquidificador duplo sob sua marca Solac. Este produto inovador 
inclui uma jarra de 2,5 litros e duas garrafas 2GO! fabricadas com o copoliéster  Tritan™ da 
Eastman. 

O Orbit da Solac é o liquidificador duplo pioneiro em levar ao mercado mexicano todas as 
vantagens que têm feito de Tritan o material premium, ao redor do mundo, para fabricação de 
produtos que mantém contato com alimentos. 

A parceria entre a Solac e a Eastman surgiu da necessidade de oferecer ao mercado um produto 
durável e de alta qualidade. Para demonstrar sua durabilidade e aumentar a satisfação do 
usuário, o Orbit da Solac possui uma garantia de 5 anos em sua jarra, assim como nas garrafas 
de 500ml. 

“Um dos eletrodomésticos mais utilizados na cozinha é o liquidificador. O Orbit proporciona aos 
segmentos doméstico e profissional, excelente desempenho, potência e durabilidade por um 
preço justo e acessível. Ao oferecer a praticidade de performance de dois trituradores ao mesmo 
tempo, também reduz o tempo de preparação”, afirma Maria Fernanda Riestra Ampudia, 
gerente sênior de Marketing de Produto da Solac para o México e América Central. 

A jarra maior, de 2,5 litros, utiliza ambos os discos para triturar os ingredientes até um nível 
celular, sem deixar resíduos fibrosos ou pedaços de alimentos e gelo. Os recipientes 2GO! 



oferecem a flexibilidade da preparação de uma porção única. Todas as jarras Tritan são 
resistentes a estilhaçamento e são fáceis de lavar.  

O Tritan oferece muitas vantagens sobre vidros e plásticos tradicionais, incluindo a habilidade 
de resistir à manchas e a suportar mudanças bruscas de temperaturas, sem quebrar ou trincar. 
Após a preparação de bebidas quentes, os usuários podem simplesmente lavar o container e, 
em seguida, bater uma bebida bem gelada e refrescante, sem perder a transparência ou 
durabilidade do recipiente. 

O Orbit é ideal para qualquer apaixonado em preparar comidas ou bebidas, sem se preocupar 
com rachaduras no copo e com a bagunça na hora de limpar – de amantes de comida a 
especialistas em coquetéis, até aqueles interessados em cozinha saudável e vitaminas nutritivas.  

De acordo com Rogério Dias, gerente regional da América Latina para Plásticos Especiais da 
Eastman, “No que diz respeito às jarras de liquidificador, sempre existe uma preferência pelo 
vidro como material de fabricação no lugar de plásticos. No entanto, o Tritan oferece as 
vantagens de um material premium, livre de BPA, com menor peso, maior resistência a impacto 
e transparência superior”.  

“Tritan é um material de excelente qualidade para o nosso liquidificador Orbit”, acrescenta 
Guillermo Freyria Pérez, responsável pelo departamento de Inovação e Desenvolvimento da 
Solac. “Ele complementa perfeitamente a promessa de durabilidade enquanto soluciona os 
principais problemas do vidro e oferece aos consumidores benefícios maiores”.  

O liquidificador Orbit da Solac está disponível em lojas de departamento no México e poderá ser 
encontrado na Europa em 2019.  

  
Sobre a Eastman: 
A Eastman é uma empresa global de materiais avançados e aditivos especiais que produz uma ampla gama 
de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com um portfólio de negócios 
especializados, a Eastman trabalha com seus clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, 
mantendo um compromisso com a segurança e com a sustentabilidade. Suas abordagens orientadas pelo 
mercado são favorecidas por plataforma de tecnologia de classe mundial e de suas posições de liderança 
em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos de consumo. A Eastman 
se concentra em criar valor consistente e superior para todos os interessados. Como uma empresa 
globalmente diversificada, a Eastman atende clientes em mais de 100 países e, em 2016, obteve receitas 
de aproximadamente US $ 9,0 bilhões. A empresa está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA e, emprega, 
aproximadamente, 14.000 pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações, visite 
www.eastman.com 
  
Sobre a Solac: 
A Solac é uma companhia espanhola com mais de 100 anos no mercado europeu. É reconhecida pelo 
lançamento do primeiro ferro de passar elétrico, seu sistema patenteado de passar roupa sem caldeira e 
pela contribuição tecnológica para as máquinas de café espresso doméstica. Orbit, assim como todos os 
produtos da marca Solac, é resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento a fim de prover ao 
usuário produtos inovadores e acrescentar valor a todo momento. 
http://www.solac.com/  
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