Kotkamills ja Lavazza Professional
yhteistyöhön: Helposti kierrätettävä
kartonki käyttöön uudenlaisissa KLIX Eco
Cup™ -juoma-automaattikupeissa.
Basingstoke, UK – tammikuu 2020. Vähentääkseen muovijätettä ja juomakuppien joutumista
kaatopaikalle Lavazza Professional tuo markkinoille juoma-automaattimarkkinaa mullistavan
biohajoavan KLIX Eco Cup™ -kupin, jonka voi kierrättää normaalin jätepaperin joukossa.
Esimerkiksi työpaikkojen juoma-automaatteihin tarkoitettu ympäristöystävällinen KLIX Eco
Cup™ -kuppi, joka tuodaan markkinoille helmikuussa 2020, on tarkoitettu käytettäväksi
suosittujen kuumajuomabrändien tarjoiluun KLIX® -automaateissa. Automaateissa
tarjoiltavien juomien valikoima tulee vuoden kuluessa laajenemaan.
“Halusimme tarjota asiakkaillemme ja kuluttajille mullistavan ratkaisun, jotta täyttäisimme
heidän vaatimuksensa kertakäyttömuovisten ruoka- ja juoma-astioiden vähentämiseksi:
KLIX Eco Cup™ on askel kohti tavoitettamme maailman parhaiden kestävän kehityksen
mukaisten juoma-automaattiratkaisujen toimittamiseksi”, sanoo Ashley Weller, Lavazza
Professional UK:n toimitusjohtaja.
House of Commons - Environmental Audit Committee (Englannin alahuoneen
ympäristökomitea) on todennut, että Iso-Britanniassa käytetään ja heitetään pois vuosittain
2,5 miljardia kahvikuppia, mutta vain yksi kuppi neljästäsadasta – vain 0,25 % – kierrätetään.
Ei ole yllätys, että valtava määrä kuppeja – noin 500 000 kpl – menee roskiin joka päivä.
Suuri osa kuluttajista ei tiedä, että perinteiset kartonkikupit ovat hankalia kierrättää ja
joutuvat usein kaatopaikalle niiden sisältämän polyetyleeni (PE) -päällysteen vuoksi, koska
Euroopassa PE-päällystettyjen kuppien käsittely onnistuu vain harvassa
kierrätyslaitoksessa. Uuden KLIX Eco Cup™ -kupin materiaalina on Kotkamillsin patentoitu
suojakerroskartonki, jonka vesipohjainen dispersio mahdollistaa kuppien kierrättämisen
normaalin jätepaperin, kuten toimistopaperin*, mukana.
KLIX Eco Cup™, joka on suunniteltu korvaamaan muovikuppeja, on valmistettu PEFC™ sertifioinnin mukaan kestävästi hoidetusta puukuidusta, joka voidaan kierrättää
paperinkeräyksessä jopa seitsemän kertaa, jolloin vaikutukset ympäristölle minimoidaan.
Ulkopuolinen konsultti WSP on todennut tekemässään KLIX Eco Cup™ -kupin
elinkaariarvioinnissa (LCA, Life Cycle Assessment), että tämän kupin käyttäminen vähentää
ympäristövaikutuksia lähes 2/3 verrattuna perinteiseen kartonkikuppiin.**
Ashley Weller jatkaa: “Yksi suurimmista haasteista oli kehittää kuppi, joka täyttää korkeat
laatu- ja kierrätettävyysvaatimukset samalla varmistaen kuluttajille hyvän
makukokemuksen.”

Lavazza Proferssionalin KLIX® -juoma-automaattivalikoima näyttää kestävän kehityksen
mukaisilla ominaisuuksillaan suuntaa työpaikkojen juoma-automaattimarkkinoilla. Matala
energiantarve ja standby-toiminto, tehokkaat vedenlämmitysjärjestelmät, vain tarvittavan
veden määrän lämmittäminen tarkalleen oikeaan lämpötilaan ja kaikkien laitteiden valmistus
UK:n tehtaalla ISO 140001 -sertifioinnin täyttävien kriteerien mukaisesti ovat esimerkkejä
yrityksen kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Lavazza Professional tarjoaa
erityisesti työpaikkojen käyttöön nyt KLIX Eco Cup™ -kuppeja käyttävän, todella ympäristöä
säästävän, vaivattoman juoma-automaattijärjestelmän.
Ashley Weller lisää: “Olemme aina halunneet erottua muista positiivisesti tavalla, joka on
oman liiketoimintamme ulkopuolella, mutta samalla tukee asiakkaitamme heidän
pyrkiessään toteuttamaan kestävän kehityksen mallia. Olemmekin pioneereja
ympäristöystävällisten ratkaisujen tuomisessa juoma-automaattialalle. Oman
sitoutumisemme lisäksi toivomme myös muiden liiketoimintojen lisäävän aktiivisuuttaan,
koska lisääntyvät määrät vahvistavat ympäristöystävällisen ajattelun vakiintumista. Jotta
tämän tyyppisten kuppien kierrättäminen lisääntyisi, rohkaisemme markkinan suuria
toimijoita samankaltaisten ratkaisujen kehittämiseen.”
Uusi KLIX Eco Cup™ -kuppi tulee markkinoille helmikuussa 2020 KLIX® Momentum ja
Outlook -automaateissa, joissa on valittavana kaikkein suosituimpia juomia. Kuppien käyttöä
laajennetaan suunnitelmallisesti vuoden 2020 aikana, tähdäten huomattavaan muovin
vähentämiseen vuoteen 2021 mennessä.

Huomioitavaa
*Jätepaperin käsittelyssä voi olla käytössä paikallisia määräyksiä.
Materiaalin kierrätettävyys testattu EU PTS metodin RH: 021/97 mukaan. Materiaali on kierrätettävissä normaalin
paperi- ja kartonkijätteen mukana. Jäte voidaan käsitellä ja pulpperoida ilman erityiskäsittelyjä.
**KLIX Eco Cup™, verrattuna perinteiseen kartonkikuppiin, joka päätyy kierrätysennusteissa todennäköisesti
kaatopaikalle (LCA-data, WSP: heinäkuu 2019, projektiviite 70054350 ja marraskuu 2019 projektiviite 70054350DEL-004).

Lavazza Professional lyhyesti:
Lavazza Professional on osa Lavazza Groupia ja suosittujen juoma-automaattibrändien kuten KLIX® ja Flavia®
omistaja. Juoma-automaattiliiketoiminnan johtava yritys Lavazza Professional toimii Euroopassa, PohjoisAmerikassa ja Japanissa, ja sillä on toimistot Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Pohjois-Amerikassa ja
Japanissa sekä useita tuotantolaitoksia näillä alueilla.

Lavazza Group lyhyesti:
Vuonna 1895 Torinossa perustettu italialainen kahviyritys on ollut Lavazzan perheen omistuksessa neljän
sukupolven ajan. Yhtiö, joka on yksi maailman tärkeimmistä paahtimoista, toimii nykyisin yli 140 maassa
tytäryhtiöidensä ja jakelijoidensa kautta, ja 64 % yrityksen tuotoista tulee Italian ulkopuolelta. Lavazza työllistää
yhteensä yli 4000 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 1,87 miljardia euroa vuonna 2018. [Tilinpäätöksessään 31/12/2018
Lavazza Group ilmoitti ensimmäisen kerran tuottonsa ja oman pääomansa arvon kansainvälisen IFRSkirjanpitostandardin mukaan].

Lavazza, the Reputation Instituten mukaan yksi maailman sadasta hyvämaineisimmasta tuotemerkistä, on
Corporate Responsabilityn vuonna 2019 tekemän Global CR RepTrak -luokituksen mukaan tällä hetkellä maailman
yrityksistä yhdeksännellä sijalla, pitäen kärkisijaa ruoka- ja juomasektorilla sekä Italian liiketoimintaympäristössä.
Lavazza kehitti erilaisten, eri maantieteellisiltä alueilta saatavan kahvin sekoituskonseptin – toisin sanoen
kahvilajien yhdistelyn taidon – ja tämä ominaisuus toistuu omaleimaisena useissa sen tuotteissa. Yrityksellä on
myös 30 vuoden kokemus kahvinannostelujärjestelmien ja -tuotteiden tuotannosta ja myynnistä. Se oli
ensimmäinen italialainen liikeyritys, joka lisäsi valikoimaansa kapseliespressojärjestelmät. Lavazza toimii alan
kaikilla segmenteillä: kotona, kodin ulkopuolella ja toimistoissa, aina keskittyen kehittämään uusia teknologioita ja
järjestelmiä juomien nauttimiseen.
Lavazza on kehittänyt tuotemerkkinsä tunnettuutta tärkeiden, kansainvälistymisstrategiaansa tukevien
kumppanuuksien avulla, joista esimerkkinä urheilumaailmassa tunnetut tenniksen Grand Slam –turnaukset, ja
toisaalta taide- ja kulttuurimaailmassa arvostetut museot kuten New Yorkin Guggenheim-museo, Pietarin
Eremitaasi sekä Melbournessa sijaitseva Victorian kansallismuseo (National Gallery).
Lavazza Groupiin kuuuluvat myös Ranskassa Carte Noire ja ESP (em. yritykset hankittu omistukseen vuosina
2016 ja 2017), Tanskassa Merrild (2015), Pohjois-Amerikassa Kicking Horse Coffee (2017), Italiassa Nims (2017)
ja Australiassa Blue Pod Coffee Co:n liiketoiminta (2018). Yrityskauppojen seurauksena vuoden 2018 lopussa
perustettiin Lavazza Professional Business Unit, johon kuuluvat johtavat Flavia-järjestelmät kahvin tarjoiluun
toimistoissa (OCS, Office Coffee Services) sekä kahviautomaattibrändi Klix.

Kotkamills lyhyesti
Suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills on kokenut, vastuullinen, globaalisti toimiva kumppani, joka
valmistaa innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja
tuotteita ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi
Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet. Täysin kierrätettäviä AEGLE® ja ISLA® -kartonkituotteita on valmistettu
vuodesta 2016 alkaen, ja vuonna 2018 aloitettiin vesipohjaista dispersiota hyödyntävien, muovia korvaavien
kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi. Kaikki tuotteet ovat
ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia käyttää. Yhteistyössä Lavazza Professionalin kanssa ISLA®
Barrier Board -tuote otetaan käyttöön juoma-automaattien kupeissa.

