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Malmö, 21 juni, 2018 
 
 

Duni lanserar helt återvinningsbar kaffekopp under 
Volvo Ocean Race 
Miljötänk möter hög designnivå när Duni släpper efterfrågad takeaway-produkt.      
 
När Volvo Ocean Race startar sin elfte och sista sträcka den 21 juni bjuds det in till stor seglingsfest i Göteborg. 
Tävlingen har gjort sig känd för att vara en av de främsta kappseglingstävlingarna som tar sig jorden runt, men 
också för sitt fokus på frågan om nedskräpning av plast i våra hav. Bland annat hålls olika seminarier på temat 
vid varje stopp. 
 
Duni är med som official supplier till Volvo Ocean Race i Göteborg avseende miljöanpassade produkter och 
tjänster för evenemangets restauranger och serveringar. Under evenemanget lanseras en unik kaffekopp som 
blir först ut i Europa i sitt slag. För första gången har Duni lyckats skapa en helt fiberbaserad takeaway-kopp av 
det komposterbara materialet bagass, en biprodukt från sockerproduktion, och pappersfiber. Koppen kan 
användas till flera sorters drycker, både varma och kalla. Bagass är ett material som bryts ned snabbt och 
återgår till jord inom några veckor vid industriell kompostering.  
 
”Att utveckla hållbara produkter har varit ett av Dunis högst prioriterade områden under flera år, och i dag 
erbjuder vi ett brett spektrum av alternativ med hög designfaktor under vårt varumärke ecoecho®”, säger 
Saloni Deva, IR- och kommunikationschef på Duni. ”I bagass har vi hittat ett oerhört intressant material som vi 
ständigt undersöker och testar för att ta in i kommande produktserier. Att vi nu har funnit en lösning för att 
producera en av de mest använda produkterna - en kaffekopp för takeaway - på ett hållbart sätt är en 
framgång i sig, både för Duni och för miljön”.  
 
Kaffekoppen lanseras i sex storlekar, och går att profilera med tryck. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Saloni Deva, IR- och kommunikationschef 
tel +46 734 196389 
e-post saloni.deva@duni.com 
 

För mer information om produkten, vänligen kontakta: 
Niklas Bengtsson, Business Area Meal Service, Sales Manager 
tel +46 734 196147 
e-post nicklas.bengtsson@duni.com 
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Om materialet bagass 
Bagass är baserat på en restprodukt av sockerrör som framkommer vid sockerproduktion. Materialet bryts ner till jord på 
bara några veckor efter kompostering. 
 

Om ecoecho® 

Duni utvecklar kontinuerligt nya produkter med miljöprofil som ingår i ett produktsortiment som kallas ecoecho®. Det 
innehåller produkter gjorda av miljöanpassade material vilket ska begränsa användningen av icke förnybara råvaror och 
även minska koldioxidavtrycket. För att en produkt ska ges plats i ecoecho®-sortimentet måste materialet uppfylla kriterier 
inom resurseffektivitet, förnyelsebarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk. 
 
Pressbilder 
http://www.mynewsdesk.com/se/duni/latest_media 
 
Länkar 
Duni: duni.com/sv 
ecoecho: https://www.duni.com/sv/produkter/ecoecho/ 
Volvo Ocean Race: http://volvooceanracegoteborg.com 
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