Historyjka rodzinki „Kubków”…
…ich ewolucja…
…istotne zmiany…
…przedstawia
uśmiechnięty
kubeczek

Żółtaszek
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..hmm
jakby nie
moja
rodzinka
to
z czego
byście
pili
Państwo
kawkę
lub
herbatkę
??

Teraz opowiem troszeczkę
o mojej rodzince,
a mianowicie
o „Kubkach”.
Jesteśmy naczyniami,
najczęściej ceramicznymi,
służącymi do picia
najróżniejszych napojów.
Możemy być z uszkiem do
trzymania lub bez niego.
Kubki wykonuje się również
z emaliowanej stali, gliny,
fajansu, plastiku, aluminium,
drewna, grubego szkła i stali
nierdzewnej.

Kubek wczoraj i dziś
Współczesna technologia wytwarzania niektórych
produktów posunęła się tak bardzo do przodu, że
w tej chwili często jest tak, że niektóre produkty
to już nie są te same rzeczy co przed laty.
Oczywiście spełniają takie same zadanie co
kiedyś, choć trochę się różnią, przede wszystkim
wyglądem, jakością materiału
z jakiego zostały wykonane.
Kiedyś kubek był prosty w białym kolorze.
Piło się w nim przeważnie mleko lub bawarkę, czy
kakao. Dzisiaj w kubku możemy pić każdy napój,
choć zapewne tradycyjnie na pewno będzie to
mleko. To co się zmieniło bardzo radykalnie, to
kształt i kolor oraz możliwość skorzystania
z techniki zdobienia, dzięki której dużo kubków
stało się bardziej atrakcyjnymi towarami.
Obecnie używa się ich nie tylko do picia, choć
jest to ich główne przeznaczenie, ale również
mogą służyć jako pewien rodzaj dekoracji.
Są także doskonałą i sprawdzającą się formą
reklamy. Dzisiaj większość kubków ozdabia się,
stosując w tym celu różne techniki. Do jednych
z nich należy piaskowanie. Jest to najczęściej
używana metoda ozdabiania. W sprzedaży są
również kubki szronione, które prezentują się
bardzo efektownie.

Po króciutkim
wstępie mam
zaszczyt
przedstawić
gliniane
i drewniane kubki.
W dzisiejszych
czasach prawie
nikt nie pije
z kubków
wykonanych
z tych tworzyw.
Robi się je raczej
dla ozdoby.
Dla niektórych
lepienie z gliny to
hobby. Po lewej
stronie widzimy
gliniane kubki,
a po prawej
drewniane.

Dawno, dawno temu…

Jak widzimy na załączonych obrazkach
z Kubkami mamy do czynienia od
samego poranka  Pijemy w nich kawkę
na rozbudzenie lub też herbatkę.
Kolega na obrazku relaksuje się również
dołączając do picia czytanie gazety.

W naszej rodzince znajdziemy
też urozmaicenie dla naszych
małych przyjaciół.
Oto kubki do picia dla dzieci,
które są wykonane
z plastiku, a nie np.
z ceramiki, żeby maluszek nie
zrobił sobie krzywdy
w przypadku potłuczenia
naczynia oraz kubek tygrysek
na przybory do pisania.
Jak widzimy nie służymy tylko
i wyłącznie jako naczynie do
picia  hihi

Innowacyjne kubki o nazwie: Lovi 360° zostały specjalnie
zaprojektowane dla dzieci, wyzbywając je nawyków picia
przy pomocy ustnika i jednocześnie chroniąc przed
rozlewaniem. Aby wziąć łyk, wystarczy ssać napój
w którymkolwiek miejscu wokół krawędzi kubka. Brak
ustnika pomaga przyzwyczaić się do naturalnego sposobu
picia, jak ze szklanki. Dodatkowo zastosowana w nakrętce
ochrona (wykorzystanie antybakteryjnych właściwości
srebra) pozwala zredukować aż do 99,99 % bakterii
w ciągu 24 godzin. Zalecane dla dzieci od 9 miesiąca
życia. Dostępne w trzech pojemnościach: 210 ml i 250 ml
(z uchwytami) oraz 350 ml (bez uchwytów).

Praca, nauka, praca, nauka… itd… Towarzyszymy Wam zawsze.

psssssss.. chwilka relaksu również należy się 

Achhh… już chyba nie muszę nic dodawać… specjalne,
okazyjne kubki z nadrukiem 

Na zdjęciu widzimy moich kuzynów. Są ze sobą do
takiego stopnia związani, że wszędzie muszą
chodzić razem… achh te więzi rodzinne, hihi 
Specjalne łączenia między
kubkami umożliwiają
przenoszenie ich większej ilości.
Dzięki kubkom, które można ze
sobą łączyć oszczędzamy na
czasie (nie biegamy już z kuchni
do salonu, gdy odbywa się
u nas spotkanie większej ilości
osób) i nie rozlewamy ich
zawartości, gdyż poruszamy się
spokojniej wiedząc, że wszyscy
dostaną swój „napój na czas”.
Achh.. ta ludzka pomysłowość
nie zna granic, gdy tylko
chcemy ułatwić sobie życie.

Czerwonaszek

Jest to dobre
rozwiązanie dla osób
lubiących, gdy ktoś
z samego rana uśmiecha
się do nich…
A największą
przyjemność byłoby pić
kawę z kubka, który
właśnie to robi.

Zielontaszek

Nie dość, że ładne to
jeszcze praktyczne.
Z kubkiem jest spodek, na
którym zmieścimy kilka
ciastek, a nie tylko jedno
jak to bywa w przypadku
tradycyjnych zestawów.
Idealnie rozwiązanie dla
łasuchów  lubiących pić
kawę bądź też herbatę.

No niech będzie.
Moich braci też
przedstawię.
Niebiestaszek

Pamiętajmy o naszych kibicach.
W końcu Euro 2012 już niedługo.

Kubek kibica

Polska, Biało-czerwoni…

Ciekawostki…
Można i tak: „Dywan” z kubków

"Dywan" z 77244 kubków na kawę ułożono przed
Bramą Brandenburską w Berlinie. Akcja ilustruje
przeciętne spożycie kawy przez obywatela Niemiec
w ciągu całego życia (11586,6 litrów) i jest reklamą
filmu dokumentalnego niemieckich nadawców WDR
i NDR. Film "Tak wiele przeżywasz" przedstawia, jak
wiele Niemcy konsumują w ciągu swego życia.

Podczas Rock Aroma Festival w Sydney ułożono z kubków wypełnionych
kawą słynną Giocondę. Zużyto ponad 3,6 tysiąca kubków.
Kawa i mleko wymieszane w różnym stopniu pozwoliły uzyskać właściwe
odcienie brązu.

… Mona Lisa z kubków, nie tylko do picia służymy, jak już
wcześniej wspomniałem

hmm… nawet z ziarenek
kawy nas już produkują

Ostatnio pojawia się coraz więcej
produktów przyjaznych środowisku.
Jak się okazuje wiele z nich można
wytworzyć z brązowych ziaren.
Jednymi z takich produktów są
jednorazowe kubki.
Do produkcji kubków używa się zużytych
fusów kawowych, żywicy poliaktydowej
i makulatury (wszystkie składniki
całkowicie biodegradowalne).
Porcja fusów, które powstaną w trakcie
parzenia jednej kawy idealnie nadaje się
do wyprodukowania jednego kubka.
Co ciekawe urządzenie wytwarzające
kubki zostało zaprojektowane w taki
sposób, że będzie nadawało się do
umieszczenia w kawiarni.
Jeżeli ktoś codziennie będzie zamawiał na
wynos kawę w jednej kawiarni,
teoretycznie ma szanse trafić na kubek,
który powstał z ziaren użytych do
przygotowania napoju parę dni wcześniej.

Pojawił się kubek do kawy,
wyglądający zupełnie jak
obiektyw Canona 70-200mm.
Podobno kubek rozdawany był
jako gadżet na zakończonej
niedawno zimowej Olimpiadzie.
Kolejnym naczyniem z tej serii
jest kubek Luxury 25-105mm.
Wyprodukowany został przez
bliżej nieznaną firmę
z Hongkongu.

i tak…

Moi członkowie rodziny 

Kubek Miś
(można też „coś”
schować do niego)

Kubek ze
słodyczami

Kubek tablica
Nie wiesz co zrobić ze
(zawsze na szybko można „coś” zapisać) „szczurek” do herbaty?
Schowaj go pod kubek

Kubek ON/OFF
(zmieniający kolor pod wpływem
temperatury, zawsze wiadomo, kiedy
nasz napój jest zimny)

Kubek z doczepianym
uchem (możesz go bez
obaw włożyć do plecaka)

..ciąg dalszy rodzinnych śmieszków..

Kubek ceramiczny –
Zgnieciony - wymyślony przez
holenderskiego artystę
żartującego z kultury masowej
Kubek `Drink Selector Mug`

Kubeczki
z różnymi uszkami

Kubek Kibelek
Zmiażdżony Stach – śmieszna
podstawka pod kubek, uatrakcyjnia
jego wygląd

2 KARATOWY Kubek –
Platynowy Pierścionek

…

Kubek –Różowa Świńka Kubek Melee Mug

Kubek Łasucha

Kubek do zupy z łyżeczką

z „podgrzewaczem” do ciastek

Kubek dla
zmotoryzowanych

Muuu Kubek

Uszka zdobione
metalem
szlachetnym

3 Kubki? – a jednak nie,
tylko jeden  - złudzenie

Kubek z kluczykiem. Jest to specjalny
kubek dla osób, które chcą mieć pewność,
że nikt, poza nimi, nie korzysta z ich kubka.
Bez kluczyka w kubkowej stacyjce, raczej
trudno będzie go innym użyć

Kubka na kawę, który równocześnie jest
popielniczką. Kubek w danym momencie
może być tylko naczyniem, z którego
popijamy kawę lub tylko popielniczką.
Taki kubek doskonale sprawdzi się
w biurach i na konferencjach.
Gdy mamy ochotę na kawę to pijemy,
a gdy na papierosa to odwracamy i palimy.
Gdy irytują nas małe uszka, które
uniemożliwiają wygodne trzymanie
naczynia możemy sięgnąć po takie
oto rozwiązanie: część “kubkowa”
wykonana jest z porcelany,
natomiast uszko
(rączka) z drewna.

Nasza Cioteczka-wariateczka

Kubek
z wirem –
rozwiązanie
dla leniwych
- mały
mikser,
nie potrzeba
łyżeczki do
rozmieszania
napoju

No i w końcu jedne z naszych najmłodszych (pod
względem „długości życia”) członków rodziny:
kubki termiczne z grzałką oraz bez grzałki.

Spiesząc się codziennie rano do pracy,
będąc w dodatku pewnym, że co najmniej
godzinę spędzisz w korkach, wszystkie
przygotowania zamieniają się niemal w misję.
Starając się oszczędzać czas i zorganizować go
jak najbardziej efektywnie, niezastąpiony okaże
się kubek termiczny. Jeśli korki okażą się
dłuższe pamiętaj o kubku termicznym z grzałką
wyposażonym w wtyczkę samochodową lub
wtyczkę USB do podłączenia do laptopa.

Kubek termiczny
zbudowany jest
(zazwyczaj) ze szlachetnej
stali, nietłukącej się
i odpornej na
uszkodzenia,
podwójnej ścianki
z komorą próżniową,
która zapewnia bardzo
dobrą izolację termiczną,
wygodnej rączki do
trzymania oraz
plastikową opaskę
u góry kubka, a także
przykrywkę, ze
specjalnym zaworkiem
upustowym wkładaną
na wcisk.

Dzięki sąsiadowi Podgrzewaczowi Wasze chwile
spędzone m. in. przed komputerem mogą być
milsze, dzięki cięgle ciepłemu napojowi (np. kawie).
brrrr.. nas też podgrzewa, gdy jest zimno 
Jest to rozwiązanie dla osób np. nie mających
kubka termicznego lub kubka termicznego z grzałką

Na zakończenie wiersz:
Kubek
Z jednego kubka ty i ja
Piliśmy onej chwili,
Lecz ze nam w wodę padła łza,
Więc kubek my rozbili.
I poszli w świat, i poszli w dal,
Osobna każde drogą,
Ani nam szczątków onych żal,
Co zrosnąć się nie mogą...
Dziś, kiedy w skwary znojnych susz
Samotne kroki niosę,
Gwiazdy mi jasne z złotych kruż
Podają srebrną rosę.
Lecz wiem, że w żadnej z gwiezdnych czasz
Nie znajdzie się ochłoda,
Jaką miał prosty kubek nasz,
Gdzie były łzy – i woda.
Maria Konopnicka
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