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Kompostowalne opakowania wyrobu cukierniczego
Cool Ӧcoologisch Herz Lolli!
Niemiecka marka cukiernicza, Cool, wybrała kompostowalne folie celulozowe
NatureFlex™ firmy Futamura do pakowania wyrobu cukierniczego Ӧcoologisch
Herz Lolli. NatureFlex™ i siostrzana marka Cellophane™ od dawna są używane
do pakowania wyrobów cukierniczych ze względu na ich doskonałe parametry
techniczne do tego zastosowania rynkowego. Folie te mają dobrą barierowość,
wyjątkową przejrzystość optyczną i wyjątkowo szczelne przyleganie, co stanowi
wielką zaletę przy tradycyjnym owijaniu na skręt. Można je również drukować i
laminować jak konwencjonalne folie z tworzyw sztucznych.
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NatureFlex™ to asortyment odnawialnych folii wytwarzanych z masy drzewnej
pochodzącej z plantacji zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
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kompostowania przydomowego. W trudnych do recyklingu zastosowaniach
małoformatowych, takich jak wyroby cukiernicze, oznacza to, że folie NatureFlex
mogą trafiać bezpośrednio do kubła z kompostem ogrodowym zamiast na
wysypisko śmieci.

Na pytanie, dlaczego wybrano NatureFlex, André Richter z firmy Cool odpowiada:
– szukaliśmy „przyjaznego dla środowiska” wariantu tego typu opakowania i
odpowiedni stosunek parametrów do ceny znaleźliśmy w folii NatureFlex. Dobra
jakość, stabilność i przyleganie są ważne. A jeśli jednocześnie robi się coś dobrego
dla środowiska, to czego chcieć więcej? – dodaje – Okazało się, że NatureFlex
sprawdza

się

w

pakowaniu

maszynowym

i

w

niczym

nie

ustępuje

konwencjonalnym foliom. Regularnie otrzymujemy informacje zwrotne od
konsumentów, którzy bardzo pozytywnie odbierają to, że dbamy o środowisko, i
często pytają, czy biofolie są wykorzystywane też w innych produktach.
Yasar Tuerkoglu, kierownik sprzedaży w firmie Bio4pack, powiedział – Używamy
folii NatureFlex dla różnych naszych klientów, w formie jednowarstwowej lub w
formie biolaminatu. Przekonaliśmy się, że konsumenci naprawdę troszczą się o
wpływ ich opakowań na środowisko. Kompostowanie jest świetnym rozwiązaniem,
które wpisuje się w rosnącą gospodarkę obiegu zamkniętego. Jest to szczególnie
istotne w przypadku małych opakowań o wysokim ryzyku zaśmiecania, do których
zaliczają się małe wyroby cukiernicze, takie jak te lizaki. Jeśli te opakowania
przypadkowo trafią do środowiska, wiemy, że bezpiecznie się rozłożą, zamiast
pozostać w nim na setki lat. Chociaż nigdy nie zalecamy śmiecenia, zawsze
kompostowanie!
Lizaki Ӧcoologisch Herz Lollies sprzedawane są w całych Niemczech, przede
wszystkim w hurtowniach.
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Uwagi do redaktora
Futamura Chemicals Company Limited jest głównym producentem folii z tworzyw sztucznych i
celulozy (NatureFlex™ i Cellophane™). Po przejęciu działu celulozowego Innovia Films, firma
Futamura zyskała globalny zasięg, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w Wielkiej Brytanii, USA i
Japonii. Zajmuje wiodącą pozycję na świecie w segmencie kompostowalnych, wytwarzanych z
surowców odnawialnych folii opakowaniowych i osłonek celulozowych. Na całym świecie Futamura
zatrudnia około 1500 osób, koncentrując się na bezpieczeństwie, produktach specjalistycznych
wysokiej jakości, badaniach i rozwoju, obsłudze klienta oraz etycznej i zrównoważonej współpracy
partnerskiej.
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