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Nyhet!

Biobaserade köksredskap minskar koldioxidavtrycket
GastroMax lanserar nu en produktportfölj med väldesignade köksredskap tillverkade av biokomposit. Det biobaserade materialet är av gran och sockerrör och minskar,
beroende av produkt, koldioxidavtrycket med upp till 80
procent jämfört med nytillverkad plast.
I takt med att konsumenter visar ett allt större intresse för
hållbara, biobaserade material lanseras nu en unik nyhet
också på världsmarknaden: den träbaserade GastroMax
BIO-serien med köksredskap. Egenskaperna är desamma
som för ett liknande sortiment i plast: de är hårda, slitstarka,
hygieniska och tål självklart maskindisk. I den nya serien
finns nio väldesignade produkter: skärbräda i tre olika storlekar, en stekspade, en smörkniv, en osthyvel, en skalare, en
potatisstöt och en burköppnare. Alla köksredskap har blad i
rostfritt stål.
Plasten i dessa köksprodukter har ersatts med ett material
som till 98 procent är biobaserat. Detta biobaserade material
tillverkas i Sverige av sockerrör och gran från certifierade
och hållbart brukade svenska skogar och det är träet i
biokompositen som bidrar till att göra materialet starkare och
hårdare.
Träet som används är biprodukter från tillverkningen av
träprodukter och cellulosa, vilket innebär att användningen
av virket optimeras. Denna biokomposit i GastroMax BIOserien kommer från Stora Ensos fabrik i Hylte i Sverige.
Beroende på produkt kan koldioxidavtryck minskas med
upp till 80 procent jämfört med nytillverkad plast.
Köksredskapen designas och tillverkas av Orthex Group,
under varumärket GastroMax, i Sverige och Finland och är
gjorda för att hålla i åratal.
Cirkapriser köksredskap från 45 till 75 kr och 59 till 119 kr
för skärbrädor.
Serien finns på ICA Maxi, Citygross och Kökets Favoriter.
GastroMax lanserar en unik nyhet också på världsmarknaden: väldesignade köksredskap tillverkade av biokomposit.
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Orthex Group designar, tillverkar och marknadsför hushållsprodukter. Utbudet baserar sig på innovativa koncept, ansvarsfullt tillverkade produkter
av hög standard och starka varumärken – Orthex, SmartStore och GastroMax. I dagsläget är Orthex Group Nordens ledande tillverkare av hushållsprodukter som förenklar vardagen. Företaget har sedan 1914 en lång tradition av att tillverka och marknadsföra hushållsprodukter. Produkterna finns till försäljning i de flesta stora dagligvarukedjor i Norden och i över 40 länder runt om i världen.
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del
av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV)
och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

