
56  ALLT OM VETENSKAP

saker du inte visste att du behövde

Kustom Roddler heter denna barnvagn för den som är ute efter ett åkdon till avkomman  som verkligen sticker ut. Följande  beskrivning för inte precis tan-karna till barnvagnar. Läder och alcantara i säten och topp. Kromdetaljer och 52 ekrar i hjulen. Färgade hjulsidor. Motorola iPoddocka med surroundljud och Bluetooth högtalartelefon. Bromsar och bromsljus går att beställa. Det är inte bara denna beskrivning som får oss att tänka på bilar. Prislappen på 30 000 kronor är även den mer lik en bils än barnvagns. Det fi nns även andra, enklare modeller som startar på 19 000 kronor. 
www.kidkustoms.com

Barnvagn för bilentusiaster 

En barnvagn ur Kustom Roddlers sortiment.

X-light är ett handfat med ett högtalarsystem 
inmonterad . Själva handfatet är tillverkat i genomskin-
ligt ljusdiffuserande plastmaterial och mäter 1,42 x 38 
cm. Själva ljudkällan kopplas till X-light via en 3,5 mm 
audioingång. iPod och andra mp3-spelare kan använ-
das. Priset är inte klart än. 
www.wet.co.it

I jakten på det perfekta lyssningsrummet har vi kommit till 
handfatet. Tvätta händerna till surroundljud. Undvik att 
sätta på vattnet – plaskandet stör ljudupplevelsen.

Vad sägs om en kopp gjort helt i kolfi ber? Företaget som tillverkar 
Ruhrpot tillverkar även cykelkomponenter för fi nsmakare. Cyklister 
som ska långt eller högt får jobba hårt med att minimera den vikt 
som ska släpas runt. Därför passar en kopp som väger 275 gram 
med tefat bra i packningen. Om den passa lika bra för plånboken 
är en annan sak. 1 695 kronor kostar den i alla fall. 
www.tune.de

Lätt och tåligHär är den svin-
dyra servisen för 
den fumlige. Slå 
sönder dyrt porslin 
är lätt. För att slå 
sönder kaffekop-
par i kolfi ber 
behövs verktyg. 
Fast egentligen är 
Ruhrpot tillverkad 
för cyklister som 
vill spara vikt.

Det startade med en tidningsannons från 1969 där Volkswagen låter en bubbla 
se ut som om den var uppdragbar. Mark Shaw tyckte det var en utmärkt idé och 
tillverkade en uppdragningsnyckel för att fästa bak på bilen och där nyckeln snur-
rade runt när bilen åkte. På den tiden var det svårt för Mike att hitta bra motorer 
för ändamålet och till slut landade han på en vindrutetorkarmotor. Nu är inte 
motorerna längre något problem och dagens version kan installeras utan att man 
behöver påverka bilens kaross. Wind-up Key fi nns idag för ett fl ertal modeller 
bland annat Mini Cooper och 
PT Cruiser. Det fi nns även en 
generisk modell som passar 
de fl esta bilmodeller. Wind-
Up Key fi nns i fl era varianter, 
en som spinner fritt, en med 
motor och en som står helt 
stilla. Utöver detta fi nns den 
med fyrkantiga och runda 
nycklar. Mellan 720 och 
1 200 kronor kostar 
Wind-Up Key.
www.windupkey.com

Uppdragbar bil

Urverksnyckel som rolig (eller fånig) ut-smyckning på bilen.

Tvättställ med surroundljud
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Hantlar för träning av 
armar och överkropp 
fi nns i alla möjliga 
former och färger. 
Ingen som vi har sett 
hitintills har kunnat 
beskrivas i termer 
som snygga, vackra 
och stiliga. Förrän nu. 
Magnetic Dumbells 
dras till varandra 
eftersom de är mag-
netiska. När de inte 
används för att putsa 
på kroppskonturerna 
ligger de hoptvin-
nade som en vacker 
skulptur som passar 
i vilket vardagsrum 
som helst. Hantlar 
och prydnadssak i 
ett kvalifi cerar Magic 
Dumbells till listan 
över otippade kombi-
nationer som vi tycker 
så mycket om. Cirka 
1 170 kronor kostar 
Magnetic Dumbells.

www.panik-design.com

Tjusig skulptur till 
vardags – hantlar när 
träningslusten faller 
på.

Magnetiska 
hantlar

Annorlunda kan man kalla Ku-Dir-Ka från mö-
beltillverkaren Contraforma. Medan en vanlig 
gungstol är steglös i sin gungrörelse kan man kan-
ske kalla Ku-Dir-Kas rörelse för punkt-till-punkt-
gungning. Om det har andra fördelar än att stolen 
blir snygg och annorlunda vet vi inte. Möblernas 
svar på tusenfotingen ska ge äkta gungstolskänsla 
med sina tio ben. Ku-Dir-Ka fi nns i färgerna rött 
och svart och kostar omkring 3 530 kronor.
www.contraforma.com

Med ett stort framhjul och ett mycket litet 
bakhjul ser Magic Wheel ut som en miniatyr-
version av den gamla tidens velocipeder. Den 
fungerar dock mer som en skateboard. Den 
placeras mellan benen och drivs framåt av 
åkarens frånskjut med benen. Det lilla bakhju-
let gör farkosten lätt att manövrera. Styr gör 
man genom att ändra viktfördelningen och vill 
man ändra riktning helt gör man det med att 
sätta ned foten. Enligt tillverkaren behöver den 
genomsnittliga åkaren ett par timmars träning 
innan tekniken behärskas. Cirka 9500 kronor 
kostar det att ligga på topp när det gäller 
hjulbestyckade fortskaffningsmedel. 

www.magicwheel.co.uk

Gunga med 
lätt hackighet

Istället för traditionell gungstol – Ku-Dir-Ka – en 
ny, revolutionerande möbel som ger nya möjlighe-
ter till att klämma svansen på katten eller hunden.

Magiskt hjul 

Med ett par tim-
mars träning ska 
man klara av att 
hantera det här 
hjulfordonet.

Vad händer när du inte är där? Nu går det att 
ta reda på det, även nattetid. Med StealthCam 
Prowler kan man ta både djur och människor 
på bar gärning. Prowler placeras i närheten 
av det stället du tror något händer när du inte 
är där. Rörelsesensorer sätter igång kameran 
när något händer. På natten lyser 42 infraröda 
avsändare upp det som närmar sig inom en 
radie av 15 meter. Prowler kan fi lma det som 
händer eller ta stillbilder. Det kan ta 1–9 bilder 
eller 5–90 sekunder fi lm.  Allt stämplat med 
tid, datum , månfas och temperatur. Det som 
händer på dagtid får en upplösning på 5 me-
gapixlar medan nattens aktiviteter får nöja sig 
med 2 megapixlar. Prowler kostar cirka 3 000 
kronor. 

www.stealthcam.net 

StealthCam Prowler 
fotograferar när 

du sover eller när 
du inte är hemma. 

Rörelsesensorer  
startar kameran.

På bar gärning
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Vakuumförpackade matvaror håller sig fräscha länge. Med Frisper Freshkeeper kan man vakuumförpacka hemma på köksbänken. Processen kräver speciella plastpåsar, Vac-Snap, något som låter dyrt i sig. Å andra sidan stängs dessa med hjälp av ett blixtlås och kan återanvändas. Själva hanteringen är mycket enkel. Placera det som ska förvaras i plastpåsen, stäng blixtlåsen och placera påsen i Freshkeeper och luften sugs ut på några sekunder. Cirka 470 kronor kostar Frisper Freshkeeper och då följer tio plastpåser med på köpet. www.oliso.com

Lufttätt i köket

Nu går det bra att vakuumförpacka hemma i köket.

Här är en smart liten uppfi n-
ning för folk som rör sig 
mycket i städer och som 
har behov av en liten rast 
då och då. Med några små 
ändringar blir portföljen till 
en bekväm stol som kan 
spännas fast till passande 
objekt. Uppfi nnaren hade 
broar i tankarna när Briefcase 
Seat uppfanns. Där det fi nns 
broar fi nns det oftast även 
rogivande vatten. Men nästan 
ingen stannar till och tar del 
av stämningen. Med Briefcase 
Seat kan man spänna fast 
stolen vid räcket och sätta sig 
ned för att titta på vattnet, 
båtarna, folket, bilarna och 
cyklarna. Ingen serieproduk-
tion av Briefcase Seat har 
kommit igång än.
www.complett.nl

Portföljstolen

Briefcase Seat är den portabla stolen som kan 
spännas fast vid något lämpligt objekt. Det 
gäller  bara att hitta det lämpliga objektet...

Briefcase Seat är den portabla stolen som kan

KAP

Dölj utgångenDölj utgången
Hemliga rum kräver hemliga dörrar. Fråga Batman. Crea-
tive Home Engineering har specialiserat sig på olika sätt 
att gömma utgången. Allt från skåp och spisar till trappor 
och bokhyllor ger en möjlighet att gömma en utgång. Om 
man bortser från det hemliga är dessa lösningar ofta även 
platsbesparande. Man slipper en dörr som inte kan användas 
till annat än att öppna och stänga och får en bokhylla som 
man kan öppna och stänga men även lagra böcker i. Smart. 
Men dyrt. Creative 
Home Engineerings 
lösningar börjar 
på cirka 30 000 
kronor och går upp 
till 1,5 miljoner 
kronor. 

www.hiddenpas-
sageway.com

En pompös bokhylla är i själva 
verket dörren till nästa rum.

Köksskåp döljer trappan 
till källaren. Kanonbra  
grej för alla från Batman 
till Harry Potter.
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MacDaddy Fishing 
erbjuder ett antal 
varianter av fi skedrag 
tillverkade av ädla 
metaller och dito 
stenar. Det bästa, 
eller värsta beroende 
på hur man ser det, 
är The Million Dollar 
Lure som är prissatt 
till 5,9 milj kronor. 
Det består av 100 
karats diamanter och 
rubiner och 1,3 kg 
platinum. Blir man 
less på fi skandet kan 
man pynta sig och 
använda dragen som 
smycken när man 
går ut för att ljuga 
om tidigare fångster 
tillsammans med 
kompisarna. Det går 
även att få dragen 
graverade. 
macdaddysfi shinglures.
com

Bling-bling 
för fiskar

Årets 
i-lands-
problem 
– fi skedrag 
med dyrt 
glitter 
för 5,9 
miljoner. 
Använd 
gärna 
extrastark 
lina...

Så gott som helt utan kompromisser har den 
kända klavertillverkaren Steinway tillsammans 
med Peter Lyngdorf tagit fram ett nytt ljudsystem. 
Model D har fått namn efter en av Steinways kon-
sertfl yglar och har högtalartorn i aluminium som 
väger 226 kg för att inga vibrationer ska uppstå. 
En egenutvecklad RoomPerfect-teknologi gör en 
3D-modell av omgivningen och justerar ljudet 
efter denna. Högtalarna är öppna bak och skickar 
ljudet alla vägar. Model D kan spela cd-skivor och 
skivor med mp3. Att släppa till komprimerat ljud 
var säkert inget lätt beslut men man har i gengäld 
inga kopplingar till andra ljudformat och bortsett 
från en liten audioutgång är inte Model D gjord 
för mp3-spelare och andra portabla enheter för 
musiklagring. Vill man använda 890 000 kronor 
för Model D är man nog så intresserad av det 
perfekta ljudet att format och lagringsmedium inte 
betyder något alls. 
www.steinwaylyngdorf.com

Nytt ljudsystem 
från Steinway. 
Och svindyrt...Ljud utan kompromissLjud utan kompromiss

Är det en fågel? Ett flygplan? 
Nej det är Flogos.
När såpbubblor och heliumballonger 
känns uttjatade är tiden kommen för 
Flogos. Flogos är en slags kombina-
tion av de två förstnämnda. Med hjälp 
av tensider (i princip detsamma som 
tvål) och lättare-än-luft-gaser (oftast 
helium) kan man med hjälp av lite 
tryckluft och några schabloner skapa 
de fl ygande skumfi gurer som visas på 
bilden. 30 – 40 km kan Flogos åka 
och så högt som 6 km högt. Den 
största fi guren är ca 90 cm bred 
och en så kallad fl ogogenerator 
gör fyra Flogos per minut. Ska 
man imponera på åskådarna vid 
större evenemang rekommenderar 
tillverkaren 6-8 Flogogeneratorer 
på samma tid. Själva generatorn 
är en svart låda med måtten 1 m 
x 0,7 m x 0,7 m. Priset för detta 
nöjet får man reda på genom att 
kontakta företaget via hemsidan. 
www.fl ogos.net

Med en fl ogogenerator 

kan man exempelvis göra 
stjärnor ...

...olympiska ringar går också att göra 
– ligger helt rätt i tiden.
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