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Composteerbare snoepverpakking voor
Ӧcoologisch Herz Lolli van Cool!
Het Duitse snoepmerk Cool heeft NatureFlex™ composteerbaar cellulose film van
Futamura gekozen als verpakking van zijn snoepproduct Ӧcoologisch Herz Lolli.
NatureFlex™ en zijn grote zustermerk Cellophane™ worden al lang als
snoepverpakking gebruikt vanwege hun uitmuntende technische prestatie voor
deze markttoepassing. Ze bieden een goede barrière, uitmuntende optische
helderheid en ongeëvenaarde vouweigenschappen, een belangrijk voordeel
vergeleken met traditionele wikkelverpakkingen. De folies kunnen ook worden
bedrukt en gelamineerd, net als conventionele plastic folie.
Ӧcoologisch Herz Lolli is een
reeks lolly’s met zes verrukkelijke
smaken:

aardbeien,

kersen,

sinaasappel, citroen, appel en
cola. De individuele lolly’s zijn
verpakt

in

één

enkel

laagje

NatureFlex en de buitenste zak is
een

biologisch

afbreekbaar

laminaat van NatureFlex met een
andere

biofilm.

verpakkingsoplossingen

Beide
worden

bedrukt

en

veredeld door het Nederlandse bedrijf Bio4Pack.
NatureFlex™ is een reeks van hernieuwbare folies die zijn gemaakt van houtpulp
en verkregen van verantwoord en duurzaam beheerde plantages. Ze voldoen niet
alleen aan alle wereldwijde normen voor industriële compostering (inclusief
EN13432), maar zijn ook thuis composteerbaar en gecertificeerd conform de norm
TŰV Austria OK Compost Home voor composteren in de tuin. NatureFlex-folie dat
wordt gebruikt in moeilijk te recyclen toepassingen van klein formaat, zoals
snoepverpakking, kan zo in de compostbak in de tuin worden gedeponeerd,
waardoor er minder afval naar stortterreinen gaat.

In antwoord op de vraag waarom het bedrijf NatureFlex had gekozen, zei André
Richter van Cool: “We zochten naar een milieuvriendelijke variant van dit soort
verpakking en NatureFlex bood ons de geschikte prijs-prestatieverhouding. Goede
kwaliteit, stabiliteit en fixatie zijn belangrijk. En daarmee doen we tevens iets goeds
voor het milieu – wat wil je nog meer?” Hij voegt daaraan toe: “We vonden de
machineprestatie goed en in geen enkel opzicht inferieur aan andere conventionele
folies. We krijgen regelmatig goede feedback van consumenten die het heel
positief vinden dat wij zorg dragen voor het milieu en ons vaak vragen of er andere
producten zijn die deze biologisch afbreekbare folie gebruiken.”
Yasar Tuerkoglu, verkoopmanager bij Bio4pack zegt hierover: “We gebruiken
NatureFlex-folie voor een aantal van onze klanten, ofwel alleen of als onderdeel
van een biologisch afbreekbaar laminaat. We hebben gemerkt dat de consument
veel belang hecht aan de milieu-impact van verpakking. Composteren is een
geweldige oplossing die deel uitmaakt van een groeiende circulaire economie. Het
is vooral belangrijk voor kleine snoepverpakking met een hoog risico van vervuiling,
zoals deze lollywikkels. Als die per ongeluk in het milieu terechtkomen, weten we
in ieder geval dat ze veilig worden afgebroken en niet eeuwenlang in het milieu
blijven. Maar we zijn helemaal tegen vervuiling en raden altijd aan om te
composteren!”
Ӧcoologisch Herz Lollies worden in heel Duitsland verkocht, hoofdzakelijk door
groothandelaars.

Einde
Opmerking voor de redactie
Futamura Chemicals Company Limited is een grote producent van plasticfolie en cellofaan
(NatureFlex™ & Cellophane™). Sinds de acquisitie van het cellulosebedrijf Innovia Films heeft
Futamura een wereldwijde voetafdruk met productievestigingen in het VK, de VS en Japan. Het
bekleedt wereldwijd een leidinggevende positie in de markten voor hernieuwbare en composteerbare
verpakkingsfolie en cellulose wikkels. Wereldwijd heeft Futamura circa 1500 mensen in dienst, met
een focus op veiligheid, hoogwaardige gespecialiseerde producten, O&O, klantenservice en ethische,
duurzame partnerschappen.
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