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I harmoni med naturen – velg Svanen

Vi er stolte over å kunne presentere våre Svanemerkede 
produkter. Vi har sertifisert vår produksjon av beger og 
tallerkener i Finland med miljømerket Svanen.  I tillegg 
er våre nærproduserte beger og tallerkener produsert 
av PEFC sertifisert kartong. 

Svanenmerket – et nordisk miljømerke som viser et bra miljøvalg
Svanemerket er en garanti for at produktet er utviklet og produsert 
på beste måte ut fra et miljøsynspunkt, med fokus på hele produktets 
livssyklus. 

Kriteriene for å få Svanemerket er strenge. F.eks. må produktene 
inneholde minst 90% fornybare råvarer, de må være resirkulerbare eller 
komposterbare, all bruk av kjemikalene er regulert og energiforbruket 
og utslipp i produksjonsprosessen tas med i kriteriene for å få 
Svanemerket.
Kun de mest miljøriktige produktene får benytte Svanemerket. 

Ved å velge et Svanemerket produkt viser du tydelig at du har tatt et 
miljøriktig valg og et valg med tanke på fremtiden. 

Et Svanemerket produkt er lett å kjenne igjen. Våre beger og pakningene 
til våre tallerkener er merket med det offisielle Svanemerket. 
Skulle du ønske beger eller tallerkener med din egen profil så kan 
selvfølgelig også disse Svanemerkes.
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Fokus på kvalitet og miljø
Huhtamaki Foodservice Nordic Oy er forpliktet og følger 
i alt vårt arbeid og i vår produksjon sertifikatene: ISO 
9001:2008 for kvalitet, ISO 14001:2004 for Miljø, OHAS 
18001:2007 for sikkerhet og BRC/Global Standard for 
implementering av hygienesystem. 

For å kunne tilby sertifisert råmateriale har vi også 
implementert PEFC og FSC. Våre sertifiserte prosesser 
viser at Huhtamaki har en klart definert struktur med 
dokumentert policy og prosess hvor vi forplikter oss til å 
utvikle og evaluere vår produksjon. Våre sertifiseringer er 
bevis på at vi er en pålitelig og ansvarsfull partner. 

Kvalitet er grunnlag for våre arbeidsrutiner og prosesser. 
Et velfungerende system forebygger feil og gjør hver 
dags arbeid både pålitelig og systematisk, noe som gir 
oss fornøyde kunder på både kort og lang sikt. Vi har 
systematiske kvalitetskontroller og vi utfører kontinuerlige 
tester for å forsikre oss om at vi leverer forventet kvalitet 
og kan avdekke eventuelle feil under produksjon. 

Miljøsystemene vi bruker er med på å gjøre oss proaktive 
og ta ansvar for miljøutfordringer. Vi tilbyr våre kunder 
produkter som har så lite negative miljøpåvirkning som 
mulig. Den største miljøpåvirkningen som er relatert 
til produksjonens energiforbruk, materialavfall og 
utslipp. Huhtamakis overordnede ansvar innebærer en 
fortløpende overvåking av miljøspørsmål, miljøforbedringer 
i produksjon og å redusere utslipp. Våre fabrikker arbeider 
i henhold til gjeldene regelverk og rapportering til 
myndighetene. 

Hygienesystemer sikrer at emballasjen er av høy kvalitet 
og at de er godkjent for kontakt med mat og drikke. 
Produktsikkerheten baseres både på råmaterialet og på 
produksjonsprosessen hvor det gjøres risikovurderinger. 
Huhtamaki bruker HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points) metoden for å kvalitetssikre 
produktsikkerheten. Gjennom SA8000 standard følger vi 
vårt sosiale ansvar i praksis.

Miljømerket Svanen
Svanemerket er en garanti for at produktet er utviklet og produsert ut ifra de beste hensyn til 
miljøet for hele produktets livssyklus. Bare de mest miljøriktige produktene får bruke Svanemerket. 
Kriteriene får å få tildelt sertifiseringen er strenge. F.eks. må alle produkter inneholde minst 
90% fornybare råvarer, de må være resirkulerbare eller komposterbare, all bruk av kjemikalene 
er regulert og energiforbruket og utslipp i produksjonsprosessen tas med i kriteriene for å få 
Svanemerket. Våre varmdrikksbeger og tallerkener oppfyller alle de strenge krav som er satt for det 
nordiske miljømerket Svanen. 
Les mer på www. svanemerket.no

PEFC sertifisering
Huhtamaki Foodservice Nordic Oy er PEFC sertifisert, noe som gir oss mulighet til å tilby våre 
kunder produkter med råmateriale fra sertifisert skogbruk. Den PEFC sertifiserte kartongen har 
sin opprinnelse i PEFC sertifisert skog, noe som innebærer at trærne kommer fra skog underlagt 
bærekraftig utvikling. PEFC vises gjennom logo på produktet.  Les mer på www.pefc.no

Kompostering
Symbolet for kompostering kan kun brukes på produkter som er biologisk nedbrytbare og sertifisert 
i henhold til europeisk norm EN 13432. Huhtamakis BioWare sortiment er sertifisert i henhold til 
EN 13432.

Grønt Punkt
Som medlem av Grønt Punkt Norge oppfyller vi vårt produsentansvar og bidrar til at alle 
emballasjetyper blir håndtert gjennom et retursystem godkjent av Miljødirektoratet. Det sørges for 
at emballasjen blir samlet inn og gjenvunnet. 
Les mer på www.grontpunkt.no

7P2030

2



6561037
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber 

ø 24cm 

4x100 stk/krt 

24 krt/pall 

6561040
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber   

dyp tallerken 200ml 

8x100 stk/krt 

24 krt/pall 

6561027
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber

ø 17cm

8x175 stk/krt

18 krt/pall

6561028
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber

ø 24cm

4x100 stk/krt

24 krt/pall

6561018   
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber

ø 22cm

4x125 stk/krt

20 krt/pall

6561021
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber              

ø 26cm, 3-delt

4x135 stk/krt

16 krt/pall

6561016
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber

400ml

8x125 stk/krt

18 krt/pall

6561039
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber    

dyp tallerken 400ml 

8x125 stk/krt 

18 krt/pall 

3359141
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber 

26x19cm 

7x50 stk/krt 

30 krt/pall 

7P2030 7P2030 7P2030 7P2030

7P2030 7P2030 7P2030 7P2030 7P2030

Miljøvennlig
fra start til slutt

Chinet er produsert på Huhtamaki sine fabrikker i USA siden 1970 hvor vi gjennom en unik produksjonsprosess 
utnytter avkapp fra begerproduksjon og annen returfiber. Chinet tallerkener er blitt fremstilt av 100% resirkulert 
materiale og ikke jomfrulige fiber. Ved å bruke resirkulert materiale bevarer vi 1,5 millioner trær årlig, omlag 4.700 
hektar med skog.

Ved å bruke resirkulert materiale til å fremstille Chinet tallerkener så  reduserer vi avfallet med 268.000 kubikk, 
tilsvarende 45.000 dumpere. Gjennom Chinet produksjonens vanneffektiviseringsprogram spares det i dag 600 
millioner liter vann, noe som tilsvarer den årlige tilførselen av en by på 6000 mennesker. Når måltidet er over kan 
Chinet komposteres tilbake til jord. 
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Chinet er verdens beste fibertallerkener, miljøvennlig. Sterke og stabile samtidig 
som de ikke bøyer seg når du bærer et måltid. Kan brukes i mikorbølgeovn. Chinet 

tallerkene er fremstilt av 100% resirkulert materiale og ikke jomfrulige fiber.

6561036
Chinet miljøtallerken

formstøpt trefiber 

ø 22cm 

4x125 stk/krt 

20 krt/pall 
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Svanemerket
et riktig miljøvalg

3366074
Tallerken u/coating

hvit, Svane

ø 18cm, kartong

14x50 stk/krt

24 krt/pall

3360807
Dyp tallerken

hvit, Svane

400ml, kartong

20x50 stk/krt

12 krt/pall

6501065
Tallerken m/coating 

hvit, Svane

ø 23cm, kartong

20x50 stk/krt

14 krt/pall

3358836
Kaffebeger 35cl

SVANE, double-wall

rim fill 420ml - ø 90mm

16x28 stk/krt

12 krt/pall

3359095
Kaffebeger 35cl

SVANE

rim fill 380ml - ø 90mm

20x75 stk/krt

12 krt/pall

3359094
Kaffebeger 25cl

SVANE

rim fill 280ml - ø 80mm

20x80 stk/krt

12 krt/pall

Svanemerkede engangsbeger er et godt 
miljøvalg som er nærproduserte i Finland. 
Underlagt strenge helhetlige krav som tar 
hensyn til livsløpet og reduserer negative 

innvirkninger på vårt fremtidige miljø.

Plastfri!

3365186
Tallerken u/coating

hvit, Svane

ø 15cm, kartong

20x100 stk/krt

33 krt/pall

Plastfri!
Plastfri!
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3362629
Papirsugerør hvit

hvit, rett             

204mm, ø 7,3mm

16x300 stk/krt

16 krt/pall

Papirsugerør – et bærekraftig valg

• nærprodusert i Finland
• produsert av Huhtamaki med 

fokus på miljø og sikkerhet 
• miljøvennlig
• av materiale fra bærekraftige 

kilder

Våre papirsugerør er et miljøvenn-
lig alternativ til plastsugerør som 
det vil bli forbud mot i 2021.

Papirsugerørene er produsert 
med fokus på kvalitet, bærekraft 
og sertifiserte ressurser.

Huhtamakis papirsugerør er

3358835
Kaffebeger 25cl

SVANE, double-wall

rim fill 280ml ø 80mm

20x32 stk/krt

12 krt/pall



Forskjellig kvalitet til ulike behov
Til markedets økende forbruk av både kalde og varme drikker utenfor hjemmet, har vi en komplett 
serie av beger til servering av alle typer drikke. Enten du serverer en god kvalitetskaffe eller en frisk 
smoothie, så har vi utvalget som tilfredsstiller begger deler.

6481175
Pappbeger 20cl

u/hank, Caterline            

rim fill 215ml

25x100 stk/krt

12 krt/pall

6481130
Kaffebeger 25cl 

rim fill 280ml - ø 80mm

20x80 stk/krt

12 krt/pall

6481131
Kaffebeger 30cl

rim fill 380ml - ø 90mm

20x75 stk/krt

12 krt/pall

3355022
Kaffebeger 40cl

rim fill 550ml - ø 90mm

20x44 stk/krt

8 krt/pall

3360808
Pappbeger 17,5cl

m/hank, Deli                      

rim fill 205ml                   

25x80 stk/krt

12 krt/pall

3360153
Kaffebeger 40cl

double-wall PEFC

rim fill 495ml - ø 90mm

20x25 stk/krt

8 krt/pall

3360151
Kaffebeger 25cl

double-wall PEFC

rim fill 267ml - ø 80mm

25x37 stk/krt

8 krt/pall

3360152
Kaffebeger 30cl

double-wall PEFC

rim fill 403ml - ø 90mm

20x40 stk/krt

8 krt/pall

Unik og annerledes overflate som setter farge på tilværelsen. 
Overflaten forsterker den positive følelsen av en god varm drikk og 

boblene forbedrer isoleringen av begeret.

3362088
Kaffebeger 25cl 

brun kraft                            

rim fill 280ml - ø 80mm

20x80 stk/krt

12 krt/pall

Laget av 30% 
resirkulert 
materiale.

Behovsvare

3363391
Kaffebeger 25cl

 100% plantebasert 

rim fill 280 ml - ø80mm

20x80 stk/kr

12 krt/pall

Miljøvennlig
100% plantebaserte 

materialer. 
Ingen bruk av fossile 

ressurser (olje). 
Kan resirkuleres for 

materialegjenvinning. 

3355019
Kaffebeger 45cl

double-wall,  Skyline

rim fill 510ml - ø 90mm

16x22 stk/krt

12 krt/pall

3362629
Papirsugerør hvit

hvit, rett  

204mm, ø 7,3mm

10x500 stk/krt

16 krt/pall



3355746
Lokk til beger

ø 80mm 

hvit, PS

10x100 stk/krt

22 krt/pall

3355747
Lokk til beger

ø 90mm

hvit, PS, 

10x100 stk/krt

18 krt/pall

3355748
Lokk til beger

ø 80mm

sort, PS

10x100 stk/krt

22 krt/pall

3355749
Lokk til beger

ø 90mm 

sort, PS

10x100 stk/krt

18 krt/pall

Praktiske lokk til kaffebeger. Hindrer søl og holder innholdet varmt og gjør det enkelt å ta 
med drikke “på farten”. Praktisk utforming på lokk som er behagelig å drikke av.

3355110
Kalddrikksbeger 30cl

Coca Cola, kartong

rim fill 360ml - ø 80mm

20x100 stk/krt

12 krt/pall

3355112
Kalddrikksbeger 50cl

Coca Cola, kartong

rim fill 665ml - ø 90mm

20x40 stk/krt

24 krt/pall

3355111
Kalddrikksbeger 40cl

Coca Cola, kartong

rim fill 490ml - ø 90mm

20x50 stk/krt

24 krt/pall

6541457
Kalddrikksbeger 30cl

Pepsi Max, kartong

rim fill 360ml - ø 90mm

20x100 stk/krt

6 krt/pall

6541474
Kalddrikksbeger 40cl

Pepsi Max, kartong

rim fill 490ml - ø 90mm

20x40 stk/krt

12 krt/pall

3354498
Kalddrikksbeger 30cl

Sunrise, kartong  

mix design

rim fill 380ml - ø 90mm

20x75 stk/krt

12 krt/pall

3354499
Kalddrikksbeger 40cl

Sunrise, kartong  

mix design

rim fill 550ml - ø 90mm

20x44 stk/krt

12 krt/pall

3354500
Kalddrikksbeger 50cl

Sunrise, kartong  

mix design

rim fill 665ml - ø 90mm

20x34 stk/krt

12 krt/pall

6543154
Lokk kalddrikksbeger

klar, PS

ø 80mm

20x100 stk/krt

8 krt/pall

6543152
Lokk kalddrikksbeger

klar, PS

ø 90mm

25x100 stk/krt

8 krt/pall

6

30195284
Fiber lokk

Bagasse                                       

ø 80mm

30x60 stk/krt

12 krt/pall

30195156
Fiber lokk

Bagasse    

ø 90mm

24x50 stk/krt

12 krt/pall

• Bagasse er det som blir igjen etter knusing 
når saften er ekstrahert 

• Bagasse ble tidligere brukt som brensel 
på sukkerrafinerier, men siden tilgang på 
kraft er bedret, er bagasse et overskudds-
materiale 

• Ingen påvirkning på tilgang til mat da dette 
er et side-produkt

Viste du at.....
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6541441
Matbeger

500ml Deli,   

max fyllevolum 529ml

10x50 stk/krt

8 krt/pall

3358138
Pom.fr.skål Deli

midi, kartong

160x90x38mm

8x100 stk/krt

18 krt/pall

3358139
Pom.fr.skål Deli

maxi, kartong

160x90x45mm

8x80 stk/krt

18 krt/pall

3358137
Pom.fr.skål Deli

mini, kartong

160x90x30mm

8x100 stk/krt

18 krt/pall

Pommes Frites Skåler  i Deli design passer utmerket 
til servering av pommes frites og annen fingermat. 

Matbeger med god lukkefunksjon som 
egner seg meget godt til Takeaway.

3355221
Matbeger Enjoy

450ml 

ø 108mm

20x25 stk/krt

8 krt/pall
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Food to Go
Våre måltider består mer og mer av å spise underveis eller raske og flere måltider i løpet av dagen. 
Dette gir et stadig større behov for mer attraktiv, lettvint og praktisk emballasje som gjør slike 
måltider mulig å spise der vi er. 

3355224
Lokk til matbeger

Enjoy 450/680ml

108mmØ

1x1000 stk/krt

Multifunksjonelt matbeger med et friskt Enjoy design i kartong med PE belegg 
på innsiden. Tåler en temperatur fra -20ºC til +100ºC. Ypperlig til servering av 

både varme og kalde retter som f.eks suppe, nudler, frukt, yoghurt, grøt etc.

3352062
Plastskål Deli

klar, PP 300ml

max fyllevolum 360ml

5x120 stk/krt

8 krt/pall

3352063
Plastskål Deli

klar, PP 500ml

max fyllevolum 610ml

5x120 stk/krt

8 krt/pall

3352064
Plastskål Deli

klar, PP 750ml

max fyllevolum 860ml

5x120 stk/krt

8 krt/pall

3352065
Plastlokk til Deliskål 

(350-1000ml)  

klar, PP

5x120 stk/krt                    

Delibeger “Micro Safe” klar plast. Tåler temperatur fra -50ºC  til 
+70ºC. Ved bruk i mikrbølgeovn tåler den opp til 600W i opptil 5 

minutter. Passer perfekt til bevaring av mat.

Til varm og kald mat, praktisk til 

alle anledninger. Beger og lokk 

tåler temperatur fra -5o til +85 o. 

Kan stå inntil 5 minutter på 600W 

styrke. Tåler mikrobølgeovn.

3362522
Matbeger

800ml brun,   

max fyllevolum 830ml

9x50 stk/krt

18 krt/pall

3355223
Lokk til matbeger

Enjoy 340ml

ø 90mm

1x1000 stk/krt

15 krt/pall

3355220
Matbeger Enjoy

340ml 

ø 90mm

15x50 stk/krt

12 krt/pall



1611391
Salatskål 610ml

klar, PS

18x25 stk/krt

8 krt/pall

1611392
Lokk salatskål

klar, PS       

18x25 stk/krt

8 krt/pall

3362685
Baguettboks

lang, RPET

80x297mm

3x186 stk/kart

6 krt/pall

6541249
Pizzapapir hvit

300x300mm

1x1000 stk/krt

114 krt/pall

6541248
Pizzapapir hvit

400x400mm

1x1000 stk/krt

76 krt/pall

Rund salatskål med lokk i klar plast som gir en god 
presentasjon av maten, spesielt salat. Lett å stable.

3357701
Mat-/salatbeger 
                                                            

m/lokk RPET  

1000ml

6x35 stk/krt

8 krt/pall

6521041
Kniv 

170mm, hvit, PS

10x100 stk/krt

144 krt/pall

6521040
Gaffel 

170mm, hvit, PS

10x100 stk/krt

108 krt/pall

6521042
Suppeskje 

170mm, hvit, PS

10x100 stk/krt

72 krt/pall

3355116
Skje Venus  

185mm, klar blå, PS

16x50 stk/krt                    

36 krt/pall

3354818
Bestikkpose

160mm, m/salt & pepper

1x250stk/krt

18 krt/pall

3354982
Kombigaffel 

140mm, hvit, disp.boks

6x400 stk/krt

24 krt/pall

1611362
Demoskål

hvit, PP

75ml

25x110 stk/krt

6 krt/pall

Hvitt økonomibestikk i medium kvalitet til lettere måltider. Praktisk og anvennelig.

6501034
Dyp rekt. tallerken

kartong

190x160mm

10x50 stk/krt

24 krt/pall

Wrapspapir og baguettlomme med PE belegg, hindrer fettgjennomslag. Egner seg for 
innpakking av mange typer mat som baguett, wraps, matpakker, hamburger etc.

3354020
Hamburgerlomme

hvit, PE blegg, stor

155x160mm

1x1000 stk/krt

147 krt/pall

3354022
Hamburgerlomme 

hvit, PE blegg, x-stor 

170x190mm

1x1000 stk/krt

126 krt/pall

3355241
Wraps PE belegg

Deli, hvit          

380x410mm

1x1000 stk/krt

126 krt/pall

6541163
Baguettlomme Deli

Deli, hvit              

240x75x40mm

1x1000 stk/krt

144 krt/pall

Laget av resirkulert materiale!

Catering
Praktiske kvalitetsprodukter; bestikk, tallerkener som kan brukes til servering av 
alle typer varm og kald mat.
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30195445            

Bestikkpose m/barriere

tre, 165mm kniv, 160mm gaffel                             

1x250 stk/krt

40 krt/pall

NYHET!



3364784
Polarity 30cl

klar, APET 

rim fill 428ml - ø 95mm

16x67 stk/krt

6 krt/pall

3364785
Polarity 40cl

klar, APET

rim fill 532ml - ø 95mm

16x56 stk/krt

6 krt/pall

3365184
Høyt lokk m/hull

klar, APET, ø 95mm

5x120 stk/krt

8 krt/pall

3364786
Plastlokk til Deliskål 

klar, APET, ø 95mm

20x100 stk/krt                    

16 krt/pall

3365185
Flatt lokk m/hull 

klar, APET, ø 95mm 

16x50 stk/krt

14 krt/pall                               

6481170
Kaffebeger 25cl

miljøvennlig BioWare

rim fill 280ml - ø 80mm

20x80 stk/krt

12 krt/pall

7P2030

6561032
Bærebrett 4-beger

grå formstøpt trefiber

210 x 210 x 45mm

1x220 stk/krt

20 krt/pall

6561033
Bærebrett 2-beger

grå formstøpt trefiber

216 x 113 x 45mm

1x480 stk/krt

20 krt/pall

7P2030 7P2030

BioWare produktene er 

komposterbare og biologisk 

nedbrytbare i henhold til EN13432 

og kan da merkes med det offisielle 

merket for kompostering. 
7P2030

Huhtamaki bruker en rekke forskjellige bioplast polymer, både fra fornybare og ikke 
fornybare ressurser. De typer bioplast polymer som vi bruker møter alle krav som er 
satt gjennom standarden EN 13432 for komposterbarhet. 

BioWare produktene har akkurat samme gode egenskaper som engangsemballasje av 
tradisjonell oljebasert materiale.

Våre valg for fremtiden

6541319
Polarity 40cl

klar, PLA, miljøvennlig             

rim fill 528ml - ø 95mm

16x70 stk/krt 

6 krt/pall

6541318
Polarity 30cl

klar, PLA, miljøvennlig              

rim fill 421ml - ø 95mm

16x75 stk/krt

6 krt/pall

6471065
Plastglass 20cl

klar, PLA, miljøvennlig

rim fill 233ml

30x100 stk/krt

6 krt/pall

3358790
Flatt lokk m/hull

klar, PLA, ø 95mm 

300/400/500ml beger

30x50 stk/krt

8 krt/pall

7P2030 7P2030 7P2030 7P2030

Fornybart og miljøvennlig
Vår BioWare serie med drikke- og matbeger er laget av Ingeo™ PLA. Materialet er fremstilt av 
100% årlig fornybare ressurser, er komposterbare og brytes fullstendig ned når de avfallshånd-
teres i industrielle anlegg. BioWare produktene har akkurat samme gode egenskaper som engang-
semballasje av tradisjonell oljebasert materiale.



Tradisjonelle beger PE barriere

FutureSmartTM beger med 
plantebasert PE barriere

Bioware beger med PLA 
barriere

PLA beger, lokk og andre 
produkter

PET (polyester)

RPET (resirkulert polystyren)

PS (Polystyren)

PP (polypropylen)

100% trefiber (Chinet 
tallerken)

Kartongprodukt med barriere

Resirkulerbar Fornybar KomposterbarProdukt og materiale

1. Resirkulerbar i egnet anlegg 2. Komposterbar i industrielt anlegg 3. Lukket kretsløp påkrevd

Resirkuleringsguide & materialguide
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Material type Temperatur* Materialbeskrivelse Bruksområde Farge Gjennvinning Kommentar Symbol

PLA

PLA -20° - +40-50°C Bioplast av stivelse 
(Polylactide)

Beger, 
salatskåler, 
coating 
kartongbeger

Gjennomsiktig, 
kan også være 
farget

Komposterbar 
i henhold til 
EN 13432 eller 
energigjenvinning

PS
PS -20° - +70-90°C Polystyrene Lokk, drikkebeger Gjennomsiktig, 

kan også være 
farget

Gjennvinnes 
som plast eller 
engergigjenvinning

                     PP

PP +4° - +120°C Polypropylen- 
homopolymer 

Salatskåler, lokk, 
beger, sugerør

Klar, kan også 
være farge

Gjennvinnes 
som plast eller 
engergigjenvinning

Tåler 
mikrobølgeovn

PP/E -20° - +110°C Polypropylen- 
Copolymer

Bokser for 
dypfrysing

Gjennomsiktig, 
kan også være 
farget

Gjennvinnes 
som plast eller 
engergigjenvinning

Tåler 
mikrobølgeovn 
(myk i høy 
temperatur)

PET

PET-A, 
PET-E

-40° - +65-70°C Amorphous 
polyester

Klare beger, lokk, 
salatskåler

Klar, kan også 
være farget

Gjennvinnes 
som plast eller 
engergigjenvinning

RPET -40° - +65°C Kan være opp til 
100% resirkulert 
polyester

Klare beger, lokk, 
salatskåler

Klar, kan også 
være farget

Gjennvinnes 
som plast eller 
engergigjenvinning

PE

PE-LD -40° - +90-95°C Low density 
Polyethylene

Coating 
kartongbeger/
tallerkener, 
fryseposer, 
forpakningsposer

Klar, kan også 
være farget

Gjennvinnes 
som plast eller 
engergigjenvinning

Tåler ikke 
mikrobølgeovn

PE-HD -40° - +95-100°C High  density 
Polyethylene

Fryseposer, poser Gjennomsiktig, 
kan også være 
farget

Gjennvinnes 
som plast eller 
engergigjenvinning

* Dette er generelt, sjekk alltid kartong/pakning for gjeldende temperatur

Våre valg for fremtiden
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