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Rottneros och KAPSU utvecklar ny 
plastfri förpackningslösning för drycker 
 
Rottneros har ingått ett samarbete med KAPSU, ett Karlstadbaserat startupföretag inom 
dryckesindustrin, för att utveckla och producera en helt ny, plastfri förpackningslösning för 
drycker. Förpackningen kommer tillverkas till 100 procent av fiber från lokala certifierade skogar. 
 
Målet är att innovationen ska bana väg för konkurrenskraftiga plastfria lösningar inom 
dryckesindustrin och bidra till att lösa den globala miljöutmaningen. 
 
Lösningen består av ett tredelat system: en flaska av rostfritt stål, en behållare av 100 procent  
fiber, som innehåller dryckesblandningen, samt KAPSUs egen lockteknik. Behållaren kommer att 
tillverkas av Rottneros Packaging. Huvudfokus är hälsosamma, funktionella drycker som är 
näringsrika och har låg sockerhalt. 
 
Den nya produkten kommer att vara en del av KAPSUs innovativa system och den första i sitt slag 
som är helt plastfri. 
 
”Det är mycket uppmuntrande att se hur vår kunskap inom formpressad fiber kan användas i flera 
applikationer. Att samarbeta med KAPSU ökar vår räckvidd och är ytterligare ett uttryck för vår 
ambition att bidra till utvecklingen genom samarbeten. Vi är mycket glada att kunna erbjuda KAPSU 
en möjlighet att vidareutveckla sin utmärkta idé till en hållbar innovation”, säger Lennart Eberleh, vd 
för Rottneros. 
 
”Att samarbeta med Rottneros i denna kritiska fas av vår utvecklingsresa är avgörande, de har 
kunskapen om branschen och resurserna för att utveckla den perfekta lösningen för vårt system. 
KAPSUs system kommer att vara lika fördelaktigt för konsumenten som för miljön, tack vare 
Rottneros kunnande”, säger Carlos Perdomo, vd för KAPSU. 
 
KAPSU erbjuder en lösning för kunder som söker ett alternativ till traditionella plastflaskor. Deras 
mission är att erbjuda framtidens ultimata, plastfria förpackningslösningar för drycker. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, 
lennart.eberleh@rottneros.com 
 

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. 
I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och 
skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020. 
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