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Sunde utvikler ny Sunpack® EPS emballasje for transport av superkjølt laks. 

 

Sunpack® EPS laksekasse uten avrenning under transport. 
 

Sunde AS har utviklet en helt ny kasse for bil-transport av sjømat som er spesielt tilpasset transport 

av superkjølt laks. Kassen er tett og frakter laks uten avrenning av smeltevann som kan fryse til is 

og lage glatte og trafikkfarlige veier. Nyvinningen er 100 % resirkulerbar og hele produktet kan etter 

bruk enkelt bearbeides til nye produkter. For eksempel kan kassene få et nytt langt liv som Sundolitt® 

XPS isolasjonsplater i bygg. 

 

Sunpack® 20-1 kassen har samme kapasitet som vanlige kasser med plass til ca. 22 kg laks og 1,5 kg is. 

Den er tilpasset superkjølt laks der fisken på forhånd er kjølt ned til mellom minus 2 og pluss 1 grad Celsius. 

Når fisken er så kald reduseres behovet for is under transport til ca. 1,5 kg. På vei frem til kunde smelter 

ca. 1 kg is som samles opp i kassebunnen uten at uten at fisken blir liggende i vann. Gjenværende is i kassen 

ved ankomst kunde, gir kunden trygghet for at laksen er transportert i ubrutt kjølekjede. 

Den nye kassen bli levert klar til bruk hos kunden og medfører ingen ekstra arbeidsoperasjoner i slakteriet. 

Sunpack® 20-1 gir plass til like mye fisk på et vogntog som dagens kasse med drenering. Kunden som 

mottar leveransen av fisk leverer tomme kasser i sitt vanlige retursystem.  

 

Sunde markedsfører allerede en Sunpack kasse som samler opp 3 liter smeltevann uten avrenning. Den nye 

kassen er et supplement der det er behov for å samle opp inntil 1 liter smeltevann.  

 

Sunpack® EPS kasser er en bærekraftig emballasjeløsning og en viktig del av den sirkulære økonomien. En 

gjenvunnet EPS kasse som bearbeides til isolasjonsplate kan spare 2.300 kg CO2 utslipp i løpet av sin 

levetid. Sunde ønsker å være en viktig pådriver for nye bærekraftige løsninger både for emballasje og bygg-

isolasjon. Den nye innovative emballasjeløsningen er patentsøkt. 
 

    
   
Om Sunpack® 

Sunpack® emballasje er en viktig del av verdikjeden for laks og annen matvare for befraktning fra produksjonsanlegget og ut til 

markeder i hele verden. Sunpack® emballasje har både høy isolasjonsevne, god styrke og en unik evne til beskyttelse og 

støtabsorpsjon under frakt. Dette bidrar til trygg og sikker fremføring av mat slik at man beholder den gode kvaliteten man har 

i utgangspunktet og reduserer matsvinn.  Produktet består av 98 % luft og er 100 % resirkulerbart.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Om Sundegruppen 

Sundegruppen er et multinasjonalt selskap med 20 produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og 

Storbritannia og er ledende i det europeiske markedet når det gjelder utvikling og produksjon av EPS. Sunde produserer sin 

egen EPS råvare i Ålesund. Vår visjon er å være foretrukket og ledende leverandør av EPS og XPS produkter i våre markeder. 

I Norge produseres Sundolitt® EPS i Oslo, Ålesund, Bergen, Harstad, samt XPS i Oslo. Sundegruppen har ca. 480 ansatte og 

hadde en omsetning i 2022 på NOK 4 mrd.  
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