
  

 

 

 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Lila kaffekapslar i hela Norden 

 

Fördjupat samarbete mellan C3 och Löfbergs Lila 

Stockholm, 24 mars, 2011; De mycket populära kapselbryggarna C3 dyker upp i allt fler 

hem och på allt fler arbetsplatser. I Sverige har kaffeälskarna sedan tidigare kunnat 

njuta av en äkta svensk bryggkopp eller smakrik espresso från Löfbergs Lilas 

kaffekapslar. Nu utökas det strategiska samarbetet mellan C3 och Löfbergs Lila till att 

inkludera hela Norden och Baltikum. Därmed blir de lila kaffekapslarna och C3-

bryggarna tillgängliga för alla kaffedrickare från Norge i väst till Finland i öst. 

Samarbetet inleddes 2008 efter att både C3 och Löfbergs Lila valt kapselsystemet Caffitaly 

System. Caffitalykapslarna tillverkas till 99 procent av återvinningsbar plast istället för 

aluminium. Under 2011 kommer även toppfolien på kapseln att bytas ut till ett miljövänligare 

material. Återvinnings- och miljöaspekten för just kaffekapslar var en stor anledning till att 

både C3 och Löfbergs Lila valde Caffitaly System, och fann varandra. Samarbetet breddas nu 

till hela Norden och Baltikum. 

– För oss är det mycket bra att förknippas med kaffespecialisterna i det genuina 

familjerosteriet Löfbergs Lila, säger Ulf Bork, Brand manager på C3. Det dricks oerhört 

mycket kaffe här uppe i norra Europa och med nya kaffevanor och våra starka 

distributionskanaler har vi tillsammans med Löfbergs Lila goda förutsättningar att växa i 

såväl Norden som i Baltikum. 

Det fördjupade samarbetet innebär att C3 och Löfbergs Lila har ett gemensamt långsiktigt 

förhållningssätt till etableringen på marknaden för kaffekapslar. För Löfbergs Lila med över 

100 års erfarenhet av svensk kaffekultur var valet av Caffitalysystemet och samarbetet med 

C3 naturligt. 

– Vi storsatsar nu tillsammans med C3 på kaffekapslar i Norden och Baltikum, säger Björn 

Norén, försäljningsansvarig för kaffekapslar på Löfbergs Lila.  Med C3s höga tekniska 

prestanda och Löfbergs Lilas kvalitetskaffe får konsumenten på ett enkelt sätt en riktigt god 

kopp kaffe. Kapslarna ger rätt dosering för en kopp varje gång och man får ett färskbryggt och 

smakrikt kaffe på bara några sekunder. Att konsumenten kan välja mellan olika 

smakkaraktärer inom både espresso och bryggkaffe gör systemet unikt.  

Kapselmaskiner från C3 går att finna hos hemelektronik- och vitvarubutiker och kaffekapslar 

från Löfbergs Lilas finns i vitvarubutiker, livsmedelsbutiker och på nätet. 



  

 

För mer information kontakta: 

Ulf Bork,  

Brand Manager C3 

08 - 586 30 481, ulf.bork@empire.se 

 

Björn Norén,  

Försäljningsansvarig kapslar Löfbergs Lila  

0701 - 82 78 37, bjorn.noren@lofbergslila.se 

 

För bilder: www.empire.se och www.lofbergslila.se 

 

 
Om Empire 

Empire är en koncern som skapar, förvärvar och saluför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet 

finns dryckesmaskiner, hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, bland annat under varumärkena SodaStream, C3, 

BaByliss och Cuisinart. Under märket C3 marknadsförs sedan 1997 perkolatorer, kaffebryggare och en lång rad andra 

elartiklar för hushållsbruk. Genom kontinuerlig produktutveckling förser C3 den skandinaviska marknaden med produkter av 

hög kvalitet, design, säkerhet och användarvänlighet. www.empire.se 

 

Om Löfbergs Lila 

Löfbergs Lila grundades 1906 och är idag ett av Nordens största kafferosterier. Företaget är familjeägt, nu i tredje och 

fjärde generationen. Huvudkontoret och ett av rosterierna ligger i Karlstad. Fler rosterier och varumärken inom koncernen 

är Peter Larsen Kaffe i Danmark, Crema Kaffebrenneri i Norge och Melna Kafija i Lettland. Löfbergs Lila äger också te-

varumärket Kobbs. Företaget har 250 anställda och omsätter drygt en miljard. De senaste åren har Löfbergs Lila stärkt sin 

position på den svenska marknaden, bland annat genom sitt engagemang för socialt ansvar och sina insatser för en bättre 

miljö. Löfbergs Lila är idag en av Europas största importörer av ekologiskt och Fairtrade-kaffe och landets ledande 

leverantör till restauranger, kaféer och företag. Löfbergs Lilas export ökar kontinuerligt. www.lofbergslila.se 
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