Atlasware

In 1987 het Victor Kingston die eerste Atlasware-bottel
vervaardig in ’n klein dorpie buite Chennai, Indië. Hy het
soggens per bus na Chennai vertrek om sy bottels te verkoop.
Met die geld wat hy verdien het, kon hy nog bottels maak. Ná
15 jaar kon hy voorbly nie en het hy personeel aangestel om
hom te help. Nou besit hy 3 fabrieke in 3 stede in Indië wat
vandag baie ander produkte ook vervaardig.

Hoogtepunte

Die bottels word van topgehalte 304-vlekvryestaal
vervaardig. Daar is soveel vertroue in die produk dat dit
lewenslank gewaarborg word op die funksionaliteit daarvan.
Daar is 4 groottes beskikbaar: 500 ml, 700 ml, 1 liter en 2
liter. Die proppies en rekkies in die proppies kan vervang
word indien dit verlore of
beskadig sou word.

Gaan na

www.atlasware.co.za

Atlasware

Atlasware-bottels is tot 2007 hoofsaaklik in Indië en Dubai
versprei. In 2008 is die verspreiders van Atlasware SA op
’n oorsese sportreis aan die produk bekend gestel deur
vriende wat na Dubai verhuis het. Die vraag na die produk
het al hoe groter geword. In 2011 het vriende besluit om
die risiko te neem en die eerste 6 000 bottels per skip na
SA gebring. Hierdie bottels is almal uit ’n motor se kattebak
verkoop aan vriende, familie en kollegas. Met die groot vraag
na die produk is daar aanvanklik verspreiding gedoen deur
individuele agente wat aan sekere vereistes moes voldoen
om te kwalifiseer.

Hoogtepunte

Daar is 4 groottes
beskikbaar: 500 ml,
700 ml, 1 liter en 2 liter.
Die proppies en rekkies in
die proppies kan vervang
word indien dit verlore of
beskadig wou word.

Gaan na

www.atlasware.co.za

Atlasware

Vandag het Atlasware SA reeds meer as 30 groot vragte
versprei. Dit word nou hoofsaaklik aan verskeie winkels en
agente oor die land versprei en Atlasware SA verkoop nie
aan die publiek self nie. As gevolg van die gesonder leefstyl
is hierdie die ideale geskenk vir enige geleentheid en dis
BPA-vry. Koue water bly 24 uur en langer yskoud in die bottel
al staan dit in die son. In wintertyd bly warm drankies 18 uur
warm in dieselfde bottel; dus is dit veeldoelig. Indien die
bottel val, is dit moontlik dat dit kan
induik, maar dit breek nooit nie.

Hoogtepunte

Daar is 4 groottes beskikbaar:
500 ml, 700 ml, 1 liter en 2 liter.
Die proppies en rekkies in die
proppies kan vervang word indien
dit verlore of beskadig wou word.
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