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Malmö, 17 november 2015  
 

Duni lanserar en miljöanpassad Snack Box 
 

Duni fortsätter att utveckla innovativa och funktionella produkter med miljön i åtanke. Nu 
lanseras en komposterbar Snack Box, gjord för take away.  

Snack Box-sortimentet är revolutionerande i och med att det tillför modern form och funktionalitet till 
kvalitativ snabbmat. Dunis Snack Box utmärker sig genom sitt praktiska lock med fästen, som lätt kan 
tas av. Den är också perfekt att stapla och har en stilfull eko-look och känsla.  

Produkterna i sortimentet är tillverkade av komposterbar bagass, en naturlig biprodukt från 
sockerproduktion. De har mycket goda användaregenskaper och tål varma rätter, mikrovågsugn och 
frys. Bagass bryts ned till jord på bara några veckor i komposten.   

– Med det nya Snack Box-sortimentet ger vi deli- och take away-butiker en miljöanpassad, 
användarvänlig lösning som möter behovet hos dagens miljömedvetna – och kunniga – kunder, 
förklarar Saloni Deva, International Trade Marketing Manager, Meal Service, på Duni.  

På grund av den växande efterfrågan på pålitliga engångsprodukter som minimerar miljöpåverkan har 
Duni gjort stora ansträngningar för att studera och testa materialet bagass. 

– Vi har gjort noggranna analyser för att se hur bagass ska användas och formas på bästa sätt. Vi är 
stolta över slutresultatet i form av Snack Box. Vi vill alltid se till så att våra kunder inte behöver 
kompromissa mellan tilltalande design och hänsyn till miljön, säger Saloni Deva. 

Dunis Snack Box finns i två praktiska storlekar och ingår i Dunis miljöanpassade sortiment ecoecho®. 

För bilder på Dunis Snack Box, besök: http://www.mynewsdesk.com/duni/latest_media 

För mer information, kontakta: 
Saloni Deva, International Trade Marketing Manager, Meal Service  
Tel 040 10 62 00, mobil 0734 19 63 89, e-post saloni.deva@duni.com 
Elisabeth Gierow, Corporate CSR & Quality Director 
Tel 040 10 62 00, mobil 0734 19 62 83, e-post elisabeth.gierow@duni.com  

Om ecoecho®  
Dunis ecoecho®-sortiment erbjuder ett urval av designade takeaway-lösningar gjorda av de bästa miljömedvetna 
material som finns tillgängliga, med syftet att begränsa användningen av icke-förnybara resurser och minska 
koldioxidavtrycket. Läs mer på duni.se. 
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