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 Pressrelease 2016-02-26 

ScanBox och Stockholm Culinary Team 
offentliggör ett vinnande samarbete  

inför OS i Erfurt, Tyskland 2016. 

-Det är med stolthet och glädje ScanBox kan konstatera att Stockholm Culinary Team 
(SCT) har valt att samarbeta med ScanBox inför sin satsning att försvara sitt OS-guld i 
matlagning för regionala lag i Erfurt, Tyskland. ScanBox har från första början haft 
som ambition att leverera världsledande produkter för mattransport samt varm- och 
kylhållning oavsett om det gäller ergonomi, funktion eller användarsäkerhet.Vi har 
arbetat hårt med att förfina vår konstruktion och teknik i över 25 år och när de regerande 
världsmästarna och OS-mästarna nu väljer att fortsätta med ScanBox som leverantör så 
känns det som att vi har nått vårt mål, säger ScanBox marknadschef Johan Olsson.

"Vi är otroligt glada att få fortsätta samarbeta med Scanbox. Vi hade tillgång till deras 
produkter under VM och det var till stor hjälp för att få det att fungera. 
Det här samarbetet är långsiktigt och med deras nya innovativa lösningar kommer det 
underlätta ännu mer för oss framöver." säger Andreas Printz, lagledare SCT. 

-Vi har upplevt en mycket kraftig tillväxt de senaste tre åren och idag finns ScanBox 
representerade på över 45 marknader och hela 22 kocklandslag världen över använder 
våra produkter. Men vi är inte nöjda på långa vägar, säger Johan Olsson. Med flera nya 
produkter i pipeline och en kraftigt stärkt organisation siktar vi på att fler ska få 
möjligheten att använda våra innovativa, högkvalitativa och svensktillverkade 
produkter. Idag används ScanBox produkter i majoriteten av de svenska skol- och 
äldrevårdsköken men också på mängder av sjukhus, restauranger, arenor, 
kryssningsfartyg och lyxhotell som Ritz Carlton, Intercontinental, Hilton och Sheraton 
runtom i världen.

ScanBox önskar Stockholm Culinary Team all lycka i OS och hoppas att deras 
ScanBoxar kommer hjälpa dem nå sitt mål att försvara sitt VM & OS-Guld. 
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