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Plantacja Elmira's Own pakuje dojrzałe pomidory w 

folię NatureFlex™ 

Zlokalizowana w kanadyjskiej prowincji Ontario firma Elmira's Own od wielu lat 
dostarcza okolicznym odbiorcom smaczne warzywa wysokiej jakości.  
 
Ich pomidory są 
hodowane aż do 
osiągnięcia pełnej 
dojrzałości na pnączu, 
co pozwala uzyskać 
stuprocentowy aromat 
dojrzałych warzyw i 

maksymalną 
zawartości składników 
odżywczych. Firma 
stosuje naturalne 
praktyki uprawowe, 
wykorzystując trzmiele do zapylania roślin oraz wprowadzając odpowiednie 
gatunki insektów, które pomagają utrzymać równowagę w ekosystemie. Recykling 
wody i inne działania proekologiczne zapewniają zgodność z najlepszymi 
praktykami z zakresu zrównoważonego rozwoju. 
 
Tego lata w firmie Elmira's Own nastąpiła kolejna ważna zmiana: zrezygnowano z 
tradycyjnych opakowań plastikowych na rzecz alternatywnych opakowań 
produkowanych z surowców odnawialnych i nadających się do kompostowania. 
Pyszne pomidory Elmira's Own są teraz umieszczane na kompostowalnych 
tackach z włókna formowanego i zawinięte w przezroczystą folię NatureFlex NVS 
firmy Futamura.  
 
NatureFlex NVS jest zgodny z zasadami etycznymi marki Elmira’s Own. Folie te w 
dużym stopniu powstają z surowców odnawialnych, a dokładniej – z masy drzewnej 
pochodzącej z plantacji zarządzanych w sposób zrównoważony. Spełniają one 
również wszystkie światowe normy dotyczące kompostowania przemysłowego (w 
tym EN 13432) i posiadają certyfikat zgodności z normą kompostowania 
domowego, która potwierdza przydatność do kompostowania w przydomowym 
ogrodzie. Oznacza to, że folie mogą trafiać prosto do ogrodowego kompostownika, 
odciążając tym samym wysypiska odpadów. 
 
Stuart Horst z firmy Elmira’s Own potwierdza: „Zatwierdzenie nowego opakowania 
dla naszych pomidorów wymagało przeprowadzenia serii testów. Rozważaliśmy 
różne materiały, jednak folia NatureFlex NVS okazała się najlepiej dostosowana 
do naszych wymagań. Folia nie tylko podlega szybkiemu kompostowaniu, ale 
również pozwala wydłużyć okres trwałości naszych produktów! Ta cecha jest 
bardzo korzystna dla naszej działalności. Utrzymanie jakości dojrzałych pomidorów 
jest niezbędne, aby nasi klienci mogli możliwie najpełniej doświadczyć ich 
świeżości i walorów smakowych”. 
 
Christopher Tom z regionalnego działu sprzedaży Futamura dodaje: „Cieszymy 
się, że firma Elmira's Own wybrała folię NatureFlex do pakowania pomidorów. Nasz 



produkt doskonale pasuje do ich wysokiej jakości produktów, ponieważ dłużej 
chroni warzywa, a po użyciu może być kompostowany – to idealne rozwiązanie!”. 
 
Rozwiązanie NatureFlex NVS jest przeznaczone do użytku na istniejących liniach 
do foliowania świeżych produktów. Folia idealnie nadaje się do pakowania owoców 
i warzyw, a po zużyciu artykułów spożywczych przez konsumenta folię można po 
umieścić w kompostowniku wraz z resztkami warzyw i lub innymi odpadami 
żywnościowymi. 
 

Koniec 

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. 
 
Kontakt dla przedstawicieli mediów: 
Lynne Quincey 
E-mail: lynne.quincey@futamuragroup.com  
Tel. stacjonarny: +44(0)16973 41790 
Tel. komórkowy: +44(0)7792148218 


