Tiedote
julkaisuvapaa heti

Ekoajattelu on meille itsestäänselvyys.

Ekologisuus, kierrätettävyys ja tuoteturvallisuus ovat olleet viime vuosina kovin pinnalla. Ja
syystäkin. Kuluttajat ovat tietoisempia ja tarkempia kulutusvalinnoistaan.
Heirolilla turvallisuus ja eettisyys ovat ohjanneet tuotteiden ja tehtaiden valintaa jo lähes 30 vuotta.
Ne ovat alusta asti olleet itsestäänselvyys.
Heirol Oy:n perustajalle Rolf Moborgille, neljän lapsen isälle oli aina selvää, että tuotteiden pitää olla
myrkyttömiä ja kestäviä. Vain paras ja kaikin puolin reilu kelpaa. Moborg luonnollisesti käyttävät
tuotteita itsekin lasten kanssa kotona joka päivä, aivan kuten asiakkaamme.
Kestävien valintojen puolestapuhujina Heirol Oy on tehnyt yhteistyötä WWF:n kanssa, oli etulinjassa
vaihtamassa pannujen ja vuokien tarttumattomat pinnoitteet PFOA-vapaiksi ja toi ensimmäisenä
Suomeen keraamiset pinnoitteet. Vaikka valittavat tuotteet ovat hieman arvokkaampia, ne ovat
sitäkin laadukkaampia. Pitkäikäisen tuotteen valinta on kaikille hyväksi, myös luonnolle.
Kunnollisen, pitkäikäisen ja laadukkaan pannun ostaminen on ekologisempaa kuin edullisen pannun
päivitys vuoden välein.
Heirol pyrkii välttämään muovin käyttöä pakkauksissa ja esimerkiksi suosittu Steely-pienvälinesarjan
tuotteet kääritään tehtaalla ekologiseen silkkipaperiin. Valikoin harvat muovituotteet on nekin
tavallisesti valmistettu polypropeenista (PP), sillä se voidaan polttaa myrkyttömästi energiajätteenä.
Itse asiassa kaikki Heirol Oy:n suosimat materiaalit ovat kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä.

Sillä se on ainoa oikea tapa, etenkin tulevaisuudessa.

HEIROL OY
Kaarinassa sijaitseva perheyritys Heirol Oy on tuonut keittiövälineitä suomalaisten ruokapöytiin jo
27 vuoden ajan. Heimo Lehtonen perusti yrityksen poikansa Rolf Moborgin kanssa vuonna 1991
aloittamalla toiminnan Lehtosen autotallista Littoisissa. Heirol Oy on historiansa aikana noussut
nopeasti yhdeksi Suomen johtavista keittiön pienvälineiden valmistuttajista.
Heirolin toiminta-ajatus on ollut kunnianhimoinen alusta alkaen. Haluamme tuoda markkinoille
laadukkaita, käytännöllisiä ja kauniita keittiön pienvälineitä, jotka innostavat suomalaisia
valmistamaan kotona enemmän ruokaa. Meistä perhe ja hyvä ruoka ovat elämän perusta.
Ruoanlaitto kotona on hauskaa ja helpompaa kuin usein ajatellaankaan. Tietysti se on myös paljon
terveellisempää ja edullisempaakin kuin valmisruoka. Haluamme innostaa suomalaisia

valmistamaan kotona useammin ruokaa ja viettämään enemmän aikaa yhdessä keittiössä ja
ruokapöydän äärellä, kertoo toimitusjohtaja Rolf Moborg, neljän lapsen isä.
Teemme yhteistyötä maailman johtavien valmistajien kanssa, jotta voisimme taata Heirol-tuotteille
mahdollisimman korkean laadun. Perheyrityksessä otamme asiakkaiden palautteet ja ehdotuksen
suoraan itse vastaan, ja haluamme reagoida niihin nopeasti. Tavoite on mielestämme jo nyt hyvin
saavutettu, mutta sama ajatus kantaa edelleen!
Heirol-nimen alta löytyy useita laadukkaita tuotemerkkejä. Tärkein tuoteryhmä on Steely-sarja, josta
löytyy keittiövälineitä aina kattiloista kuorimaveitsiin. Steely-pienvälineitä on myyty Suomessa jo yli
5 miljoonaa kappaletta. Yrityksen uusia ylpeydenaiheita ovat laadukas patentoitu Heirol Steelsafe
paistinpannusarja, sekä uudistettu kuluttajatestejä voittanut tuotesarja Cerasafe+. Paistoastiat
jotka käyvät vaativillekin kokeille ja ruoanlaiton harrastajille.
Oman tuotemerkin lisäksi Heirol toimii tunnettujen italialaisten brändien, Marcato-pastakoneiden ja
Bialetti espressokeitinten maahantuojana.
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