
Twin Tulipware requereu plástico multifacetado para suas Garrafas 
Multi e Mini Garrafas Multi 

 
Quando apresentou sua família Multi, a Twin Tulipware especificou o 

Tritan™ da Eastman 
  
Brasil, São Paulo, 15 de abril de 2019 - Em 19 anos, a Twin Tulipware se estabeleceu como 
uma empresa respeitável, com uma ampla gama de utensílios domésticos confiáveis, 
seguros e de alta qualidade.  
Quando a Twin Tulipware lançou a família de garrafas Multi, o Tritan™ da Eastman foi uma 
escolha óbvia. A empresa havia utilizado o Tritan, que é livre de BPA, em produtos 
anteriores, com grande sucesso, graças à sua transparência cristalina, resistência ao 
impacto e forte suporte técnico.  
  
 

A garrafa 
Multi de 
750mL e a 
mini garrafa 
Multi de 
450mL são 
projetadas 
para atender 
às múltiplas 
necessidades 
dos 

consumidores. A garrafa maior é desenhada para acompanhar as necessidades de 
hidratação e resistência de jovens adultos e ativos. O tamanho compacto da mini garrafa 
Multi é ideal para mãos pequenas e para as necessidades de crianças em idade escolar.  
Ambas as garrafas estão disponíveis em seis lindas cores e projetadas para manter sua 
ótima aparência e seu brilho, mesmo após anos de uso e limpezas. Elas também se 
beneficiam da resistência ao impacto, aos odores e às manchas e da adequação para 
ambas as bebidas frias e quentes, todas características possibilitadas pelo Tritan.  
Como parte de seu compromisso com qualidade e valor, a Twin Tulipware realiza testes de 
impacto internamente para confirmar a durabilidade das garrafas na moldagem final. Eles 
também se baseiam na experiência dos especialistas em Tritan.  
  
"Trabalhando com nosso fornecedor, temos acesso ao conhecimento técnico da Eastman", 
diz Daniel Soekamto, diretor da Twin Tulipware Indonésia. "Um engenheiro da Eastman 
até voou para a nossa fábrica para solucionar problemas de pré-produção. A Eastman 
continuou a fornecer análises técnicas de quaisquer problemas que encontramos após a 
produção."  
A família de garrafas Multi é feita com os melhores materiais, o melhor suporte e o melhor 
design. Tudo isso resulta em várias razões para um futuro de sucesso.  



A garrafa Multi de 750mL e a mini garrafa Multi de 450mL estão disponíveis em seis lindas 
cores – e são fabricadas com Tritan™ da Eastman  
Sobre Eastman Chemical Company  
A Eastman é uma empresa global de materiais avançados que produz uma ampla gama de produtos 
encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com o propósito de melhorar a qualidade de 
vida de uma maneira considerável, a Eastman trabalha com seus clientes para entregar produtos e 

soluções mantendo um compromisso com a segurança e com a sustentabilidade. O modelo de 

crescimento da empresa impulsionado por inovação é favorecido por plataformas de tecnologia de 
classe mundial, profundo engajamento com cliente e desenvolvimento de aplicações diferenciadas, para 
ampliar sua posição de liderança em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e 
produtos de consumo. Como uma empresa inclusiva e diversificada, a Eastman emprega, 
aproximadamente, 14.500 pessoas ao redor do mundo e atende clientes em mais de 100 países. A 
companhia alcançou, em 2018, aproximadamente, 10 bilhões de dólares em receitas e está sediada em 
Kingsport, Tennessee, EUA. Para obter mais informações, visite www.eastman.com  
  
  
Sobre a Twin Tulipware Indonesia  
A Twin Tulipware Indonesia é fabricante de uma gama de produtos domésticos. É comprometida com o 
fornecimento de produtos seguros e de alta qualidade para atender às necessidades do consumidor e, 
ao mesmo tempo, ajudar no cuidado com o meio ambiente. Além de ser a primeira fabricante de 
utensílios domésticos a usar antimicrobianos na maioria dos nossos produtos, a Twin Tulipware se 
comprometeu a salvar a Mãe Terra fornecendo uma garantia vitalícia e estendendo o tempo de vida útil 
do plástico, trabalhando junto com o banco local de lixo não-orgânico, para que seja reciclado e 
transformado em componentes plásticos não-alimentícios. Seus produtos são vendidos principalmente 
na Indonésia.  
  
Informações à imprensa: 
Ynaiá Rosa  
Ketchum Brasil  
11 5090-8900 ramal: 8820  
ynaia.rosa@ketchum.com.br  

  
Liliana Ciardi  
Ketchum Brasil  
11 5090-8956  
liliana@ketchum.com.br  

  
Christiano Bianco Ketchum Brasil  
11 5090-8902  
christiano.bianco@ketchum.com.br  
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