
Bambus 
 
Bambus er et gress som er hardere enn vanlig tre og som kan vokse nesten en halv meter i døgnet. Derfor er bambus et miljøvennlig valg og et bedre 

alternativ enn å bruke vanlig tre som blant annet har lang veksttid. Bambusprodukter sorteres og resirkuleres som papp og papir og er 100% fornybar 

råvare. 

 

Laget av Bambus 

Utseende Naturfarget 

Råmateriale Bambus 

Tåler temperaturer - 60°C til + 100°C 

Kan brukes i 

mikrobølgeovn 

Nei 

Gjenvinning Sorteres som papp og papir 

 

  

 

 



Bagasse 
 
Når sukker skal utvinnes, blir sukkerrørene presset og vasket med vann. Bagasse er restene av denne prosessen og kan blant annet benyttes som råstoff til 

produksjon av papir. 

 

Laget av Bagasse 

Utseende Naturfarget 

Råmateriale Sukkerrør 

Tåler temperaturer 0°C til + 100°C 

Kan brukes i mikrobølgeovn Ja 

Gjenvinning Sorteres som papp og papir, 100 % fornybar råvare 

  

 

 

 

 



Palmeblad 
 
Palmeblader som faller på bakken blir samlet opp, vasket og presset i ønsket fasong. Det blir ikke tilsatt kjemikalier eller belegg i fremstillingsprosessen og 

hvert produkt får et unikt utseende. Palmeblad er et lett materiale som tåler stor belastning og høy varme, samtidig som det er vanntett. 

 

Laget av Palmeblad 

Utseende Brun/hvit 

Råmateriale Palmeblad, dyrket adakapalme 

Tåler temperaturer - 25°C til + 220°C 

Kan brukes i mikrobølgeovn Ja 

Gjenvinning Sorteres som restavfall, 100 % fornybar råvare 

 

 

 

 

 



Papir 
 
Papir er en fornybar råvare, og produkter fremstilt av tre kan sorteres som papp og papir. Ved bruk av tær i fremstillingen av papir forutsettes det at skogen 

blir vedlikeholdt. CO2 er av flere kjent som en miljøskadene gass i for stort volum. Trær er naturens renseorganismer som bruker CO2 til å lage organiske 

forbindelser som vi – og naturen kan bruke på nytt. 

 

PE-belegg 

Laget av Papir med PE-belegg 

Utseende Hvit 

Råmateriale Tre 

Tåler temperaturer - 20°C til + 90°C 

Kan brukes i mikrobølgeovn Ja 

Gjenvinning Sorteres som papp og papir, 100 % fornybar råvare 

  

 

 



PP-belegg 

Laget av Papir med PP-belegg 

Utseende Hvit 

Råmateriale Tre 

Tåler temperaturer 0°C til + 40°C 

Kan brukes i mikrobølgeovn Nei 

Gjenvinning Sorteres som papp og papir, 100 % fornybar råvare 

  

 

 

 

 

 

 

 



PLA-belegg                                                                                                                           

Laget av Papir med PLA-belegg 

Utseende Hvit 

Råmateriale Tre 

Tåler temperaturer - 18°C til + 130°C 

Kan brukes i mikrobølgeovn Ja 

Gjenvinning Sorteres som papp og papir, 100 % fornybar råvare 

 


