ZERO TEAPOTS

ZERO JAPAN tekannor och koppar är
100% tillverkade i Japan. Deras
underbara design och vackra färger
tilltalar människor över hela världen.

www.mightyleaf.se

Konceptet
DESIGNEN
Zero Japan grundades av Koji Inoue 1992. Han började arbeta för en stor
japansk porslinstillverkare där han inte kunde utveckla sin kreativitet fullt ut. Det
ursprungliga namnet på sitt eget företag var Beehouse. Detta ändrades i
oktober 2006 till ZERO Japan. Noll, eftersom Inoue fått starta sitt företag från
grunden.
Vid utformningen av tekannan drevs och inspirerades Inoue av den japanska
strävan efter balans. Allt måste vara perfekt: utseendet, funktionaliteten,
kvaliteten och känslan. Produkterna är avsedda att användas varje dag och
man skall inte tröttna på dem. Njut av deras skönhet, deras funktionalitet och
hur de känns varje gång du använder dem!

SNYGG
Tekannan har en fräsch, modern design utan krusiduller. Alla proportioner är rätt.
De runda formerna mjukar upp de strama, tydliga linjerna. Ögat attraheras av
harmonin.
ZERO Japan produkter kommer i attraktiva, fräscha och tydliga färger. Att de
har en enhetlig färg gör det lätt att matcha dem med andra koppar och
tallrikar med mönster. Använd dem för att lysa upp resten av din servis!

FUNKTIONELL
Det fint utformade handtaget är designat på ett sådant sätt att fingrarna inte
kommer att beröra den heta tekannan när du lyfter den eller när du häller ditt
te. Pipen har en speciell design och tillåter teet att lämna kannan i ett jämt flöde
utan spill.
Det rostfria locket ger kannan ett modernt utseende. Det är av så kallad flip-top
modell så att det inte ramlar av men det är avtagbart. Det var Inoue´s mamma
som bad honom att skapa en tekanna som inte kunde förlora locket av misstag,
eftersom hon hade många tekannor – utan lock.
Tekannan kan hanteras med en hand: locket kan öppnas med tummen när du
håller tekannan. När du lägger i tebladen i kannan, kan locket stå öppet.
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Locket är lätt att ta bort för grundlig rengöring. Locken är universella för alla
ZERO Japan´s tekannor, de är utbytbara och kan beställas separat.
En annan funktion är filter koppen. Fler och fler upptäcker den underbara
smaken av te på hela blad. Det anses ofta vara alltför mycket besvär att
använda lösa teblad istället för påsar. Efter bryggning kan filtret enkelt tas bort
från kannan, men det kan också vara kvar i när du serverar teet, om du serverar
allt te till flera gäster runt bordet. Detta är idealiskt vid japanska och kinesiska
gröna, vita, oolong och pu-er teer som skall användas för flera infusioner.
Filter koppen är bred och djup så att bladen kan utvecklas helt och släppa sin
smak och arom. Det rostfria filtret påverkar inte smaken på teet.
Filtret är lätt att rengöra. Lyft filtret ur tekannan, kasta bort bladen och skölj filtret
under rinnande vatten.
Glasyren till ZERO Japan tekannorna är stark och smidig. Ytan blir vacker och
känns bra att vidröra. Kannorna är helt glaserade både utvändigt och
invändigt, med undantag för den japanska stilen Kikko spraka.
Kannor och koppar är tillverkade av stengods, som bränns vid mycket högre
temperatur och som är starkare än lergods. Med undantag för de krukor med
en spraka glasyr, kan alla produkter tvättas i en diskmaskin.

Produktion
ZERO JAPAN är baserat i Mino regionen, som har en keramiktillverkningshistoria
som går tillbaka ca 1300 år. Den rena, och högkvalitativa leran som finns i
denna region gör keramiken nästan lika vit som porslin och därför en bra bas för
de färgglada glasyrerna som används av ZERO JAPAN.
Alla produkter som tillverkas av ZERO kontrolleras en i taget av tre personer som
arbetar på företaget.
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