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NYGÅRD. Electrolux Filter 
AB presenterade s-bag® 
GREEN på Lilla Edet-
mässan förra helgen. s-bag® 
GREEN är en högtekno-
logisk innovation och den 
första dammsugarpåsen i 
världen som är tillverkad av 
majsstärkelse.

Electrolux utökar sin 
s-bag®range med ett håll-
bart alternativ; s-bag® 
GREEN. s-bag® GREEN 

är 100 % naturlig och består 
av förnyelsebara material 
såsom oblekt majsstärkelse, 
naturligt gummi och återan-
vänd kartong.

Electrolux Filter AB pre-
senterade på Lilla Edet-mäs-
san s-bag® GREEN tillsam-
mans med sin gröna damm-
sugarserie, som är tillverkad 
av 55-70% återvunnen plast. 
Dess systermodell UltraOne 
utsågs till bästa dammsuga-

ren någonsin i Råd & Röns 
test 2009.

Materialet som används 
i s-bag® GREEN heter 
IngeoTM och är gjort av dex-
tros (socker) från majs som 
odlas för ett flertal industri-
ella ändamål. IngeoTM kan 
också framställas av stärkelse 
från bland annat sockerbetor 
eller vete. s-bag® GREEN 
bidrar till att minska mil-
jöpåverkan avsevärt då 42 
% mindre energi används 
i produktionen och 32 % 
mindre växthusgaser släpps 
ut. s-bag® GREEN har 100 
% prestanda och upp till 50 
% längre livstid än dammsu-
garpåsar gjorda av papper.

Electrolux är initiativta-
gare till projektet “Vac from 
the sea” som syftar till att 
öka medvetandet om att ta 
hand om den plast som finns 
i världshaven.

❐❐❐

Dammsugarpåse tillverkad av majsstärkelse
– Nygårdsföretaget presenterade världsnyhet

Electrolux Filter AB i Nygård kan ståta med den första dammsugarpåsen i världen som är 
tillverkad av majsstärkelse.          Foto: Jonas Andersson

ELECTROLUX FILTER AB
Electrolux Filter AB är ett dotterbo-
lag inom Electrolux Gruppen som är 
en global ledare inom hushållsappa-
rater med mera än 40 miljoner sålda 
produkter årligen i 150 olika länder. 
Vid Electrolux Filter AB tillverkas 
dammsugarpåsar till såväl dammsu-
garproducenter som till eftermark-
nad. Bland annat tillverkas S-bag 
dammsugarpåsfamiljen vid Elec-

trolux Filter. s-bag® var det första 
dammsugarpåskonceptet på mark-
naden som var standardiserad för 
att göra livet enklare för konsumen-
terna. s-bag® konceptet introducera-
des 2001 och utvecklades av Electro-
lux och Philips. Totalt har mer än 150 
Miljoner s-bag® sålts sedan intro-
duktionen.
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Ombud för Västtrafik:

PÅSK ÖPPET:
Måndag-Långfredag 9-20 
Påskafton 9-16
Påskdagen & Annandagen 10-20

PÅSKERBJUDANDE
klipp ut och ta med annonsen

T.o.m. 25/4 -11

✃

 rabatt på 
valfri Äggkartong

✃

 rabatt på 
valfri Sillburk

✃

Arla grädde 5dl 

✃

 rabatt på 
Lösgodis 
vid köp av minst 0,2 kg

PACKHJÄLP skärtorsdag 
& Påskafton av LNIKs damer!
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