
Nederländska livsmedels- och
konsumentsäkerhetsverket uppmärk-
sammade nyligen ett problem med 
melamin i plastserviser som också 
innehåller bambu och majsmjöl.

Light My Fires produkter innehåller 
inga av dessa ämnen och har genom-
gått omfattande tester som möter
alla säkerhetsregler.

TERRALENE: Tillverkad av sockerrör och träfi beröver-
skott från certifi erad europeisk skog som ger produkten
såväl styrka som en tilltalande struktur och naturlig doft.

ECOZEN: Tillverkad av europeisk, GMO-fri majs. En stark 
och värmetålig plast.

DRYFLEX GREEN: Tillverkad av sockerrör i två olika 
densiteter som ger styrka och hårdhet.

De här plasterna innehåller högsta möjliga andel biomassa 
samtidigt som de uppfyller alla de krav vi och våra kunder 
ställer på våra produkter. På vår hemsida redovisas alla 
materialsammansättningar.

Vårt genuina sociala ansvarstagande återspeglas i våra ma-
terialval, förpackningslösningar och tillverkning. Det är vår 
drivkraft att vara en del av en positiv förändring i allt vi gör.
En klok person sa en gång: ”Var förändringen du själv vill se 
i världen.”

Vi kunde inte ha sagt det bättre själva.

LIGHT MY FIRE ANVÄNDER
ENDAST SÄKRA BIOPLASTER

”Det pågår en viktig diskussion i media nu om hur bambu och majsmjöl 
 melamin är skadligt. Våra produkter är inte tillverkade av någon av dessa 
omponenter. Våra produkter är 100 procent säkra och testade för att möta
både FDA:s och EU:s standard.”

Calill Odqvist Jagusch, VD, Light My Fire

Tillverkad av Certifierad
Sockerrör och Träfibrer

Tillverkad av
Certifierad Sockerrör

Tillverkad av
GMO-fri majs

Light My Fire brinner för att skapa produkter som återförenar människan med naturen, oavsett var vi befi nner oss. Hos oss möter stark formgivning och funktionalitet 

upptäckarglädje och äventyrslust. Från lunchlådan i parken till skogsvandringens fi kapauser; från grillkvällar i villaträdgården till matlagningsäventyr på toppen av 

världens bergskedjor – vår vision är alltid densamma: att njuta av utelivet och naturens skönhet. Vi känner starkt för kommande generationer, vi vill uppmuntra och 

hjälpa till att väcka liv i bortglömda kunskaper, inte minst den ädla konsten att göra upp en eld. För mer information kontakta: press@lightmyfi re.com

lightmyfire.com
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