Raackmann bag
ny kaffe-emballage
Emballagen er
fri for
aluminium
HORSENS - Raackmann har samme med
det svenske kaffefirma
Löfbergs Lila, der er
næststørst pa det svenske marked, udviklet
en ny type kaffeemballage.
Emballagen er helt fri for
aluminium og har en styrke,
der gør den beskyttende yderkarton overflødig. Löfbergs
Lila har aft designmssige
årsager valgt et tyndt papiromslag i stedet for yderkartonen, men det havde ogsâ
ret muligt at trykke direkte på
den nye indpakning.
- I al nyt nkning pa
emballageområdet er vi nødt til at se
pa miljøspørgsmålet . Miljøet
er i dag en ligeså vigtig parameter som de tekniske og de
økonomiske, siger salgsdirektør Benny Erbod. Hos Raack-

Salgsdirektør Benny Erbod viser den ny kaffeemballage, der
sparer 50 tons aluminium og 400 tons karton om året .
mann ser vi den øgede bevidsthed om miljø som en
spændende udfordring og en
mulighed for sammen med y ore kunder at udvikle emballageløsninger, der også i høj
grad tager hensyn til miljøet.
I Löfbergs Lila's nye indpakning er det ressourcekrævende aluminium skiftet ud
med et nyt klorfrit
hojbarrieremateriale, ethy-

lenvinylalkohol - EVOH. Laminatet er sammensat af tre
forskellige ganske tynde plastfolier, naturligvis uden brug
af organiske opløsningsmidler. Ved industriel forbr nding omsttes laminatet til
kultveilte og vand.
Med den nye palming sparer Löfbergs Lila 50 tons aluminium om året . Pa energisiden betyder det en besparelse

pa 3,5 mill. kWh om are
ket svarer til hvad 175
ske familier i gennemsn.
ger til el-opvarmning
Dertil kommer en besp
pa 400 tons karton. D
tons mindre emballage
der ogsâ, at man undgå
fikken af 25 tungt lasted
biler til og fra fabrikke
slet ikke at tale om af
transporten.
Det nye laminat har
punkteringsstyrke. De
derfor, det er muligt at u
to den s dvanlige yderk
med et papiromslag.
Löfbergs
Lila har
kunde hos Raackmann i
række. Det var ved et b
slutningen af 1990, de I
tanker om en ny emballage
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Hos Raackmann forventer
man, at ogsa andre kaffeproducenter vil were interesseret
i den ny emballage, der
nu kun findes pa det svenske
marked. (can)

