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Storopack - 
mezinárodní partner v oblasti ochranných obalů
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Kompletní nabídku řešení ochranných obalů zhotovených 
na míru s flexibilním použitím naleznete na internetových 
stránkách www.storopack.com.

Obchodní divize Packaging nabízí flexibilní řešení ochran-
ných obalů. V rámci komplexního poradenství jsou za 
účelem maximální produktivity a udržitelnosti optimalizo-
vány ochranné obaly, proces ochranného balení a i jeho 
začlenění do vnitropodnikové logistiky našich zákazníků. 
Čtvrtá dimenze pamatuje na konečné příjemce zásilky: 
cílem je, aby měli při vybalování zboží z ochranného obalu 
příjemný zážitek. Výsledkem je Perfect Protective  
Packaging (perfektní ochranné balení).

Společnost Storopack usiluje na základě oboustranné 
komunikace se svými zákazníky o průběžné zvyšování 
produktivity jejich procesu ochranného balení.

Společnost Storopack nabízí čtyři flexibilní řešení ochran-
ných obalů: vzduchové polštáře AIRplus®, papírové polštáře 
PAPERplus®, polštáře z PU pěny FOAMplus® a sypaný 
obalový materiál PELASPAN® a PELASPAN® BIO. Poraden-
ský přístup „Working Comfort“ zajišťuje ergonomii, účinnost 
a efektivitu procesů v místě balení. Specializovaní aplikační 
inženýři vytvářejí podle přání našich zákazníků řešení pro 
jednotlivá pracoviště až po návrh a realizaci kompletních 
balicích linek. Společnost Storopack integruje ruční, částeč-
ně automatické nebo plně automatizované systémy balení 
do vnitropodnikové logistiky u našich zákazníků.

Skupina Storopack působící po celém světě má své poboč-
ky a zastoupení v Severní a Jižní Americe, Evropě a v Asii. 
Díky naší rozsáhlé distribuční síti jsou řešení flexibilních 
ochranných obalů společnosti Storopack dostupná ve více 
než 40 zemích.

    Working Comfort
by
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AIRplus® - 
vzduchové polštáře pro „Working Comfort“

Řady AIRplus® Void, AIRplus® Cushion a AIRplus® Bubble 
nabízejí široký výběr vzduchových polštářů. To znamená 
rozmanité možnosti použití pro ochranu zboží v kartonovém 
boxu.

Řada AIRplus® zahrnuje čtyři typy strojů, které jsou určeny 
pro různé procesy balení. Díky naší rozšířené nabídce 
řešení navržených pro oblast balení od malé přes střední 
až po vysokou výkonnost nabízíme našim zákazníkům 
vybavení na míru.

Výhody AIRplus® pro ochranný obal: 

▪  Spolehlivost: konstantní kvalita fólie naší vlastní výroby
▪  Všestrannost: pro každé použití existuje určitý typ vzdu-

chového polštáře
▪  Hospodárnost: nízká spotřeba surovin díky vícevrstvé 

koextrudaci
▪  Zatížitelnost: vynikající mechanické vlastnosti
▪  Životní prostředí: typy fólií AIRplus® jsou recyklovatelné 

nebo kompostovatelné podle DIN Certco EN 13432
▪  Úspora místa: „on-demand“ systém pro minimální sklado-

vé zásoby
▪  Integrace: kompaktní, uživatelsky přívětivá zařízení pro 

vybavení balicích pracovišť
▪  Pohodlná likvidace: jediný pohyb a zůstane pouze prázd-

ná fólie

Zvláštní odborné schopnosti v oblasti plastů

Naše know-how, odborné znalosti v oblasti vývoje a prak-
tické zkušenosti z vlastních výrobních závodů zaručují 
včasnost a kvalitu dodávek a neustálý pokrok díky inovaci. 
Společnost Storopack realizuje pro zákazníky nové nápady: 
například vzduchové polštáře s potištěným marketingovým 
sdělením.

Základní typy fólií AIRplus®

Fólie AIRplus® CX
Kvalitní, koextrudovaná fólie pro mimořádnou trvanlivost a 
spolehlivost

Fólie AIRplus® BIO
Kompostovatelný plast certifikovaný podle DIN Certco  
EN 13432 (EU)

Fólie AIRplus® ESD
Fólie ESD na ochranu elektronických součástek před elek-
trostatickými výboji

Více informací o typech fólií AIRplus® viz strana 21. 
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Obr. 1: Vzduchové polštáře AIRplus® Void
Obr. 2: Vzduchové polštáře AIRplus® Cushion
Obr. 3: Vzduchové polštáře AIRplus® Bubble

Obecné ochranné funkce obalu:

Na následujících řádcích vysvětlíme, jaké konkrétní funkce 
nabízí použití ochranného obalu.
 
Polstrování (Cushion):  absorbuje nárazy a chrání 

citlivé zboží.
Výplň (Void Fill):   vyplňuje prázdné prostory a 

zabraňuje tomu, aby výrobky 
do sebe vzájemně narážely.

Fixace (Block & Brace):  stabilizuje těžké předměty 
nebo jednotlivé výrobky v 
dané poloze.

Zabalení (Wrap):   chrání celoplošně před kon-
taktním poškozením způsobe-
ným nárazem či poškrábáním.
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Vzduchové polštáře AIRplus® Void

Výkonnostní profil:
vynikající výplň prázdných prostorů

▪ jeden polštář na každou perforovanou část
▪ střední až větší objem vyplní menší počet polštářů
▪  příklad: vhodné pro odesílání předbaleného zboží 
▪  příklad: odesílání zboží se žádným nebo malým rizikem 

rozbití

Ochranné funkce vzduchových polštářů 
AIRplus® Void

▪ výplň
▪ fixace

Vzduchové polštáře AIRplus® Void:
dostupné typy a rozměry fólií AIRplus® CX a fólie  
AIRplus® BIO

Individuální potisk na CX fóliích typu CX udělá při rozbalení 
na zákazníka dojem.
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Vzduchové polštáře AIRplus® Void

Vzduchové polštáře AIRplus® Void se vynikajícím způso-
bem hodí k rychlému a ekonomickému vyplnění prázdných 
prostorů v kartonu jedním zásahem ruky. Zboží vybavené 
tímto ochranným obalem je zafixováno na místě a nemůže 
se v krabici pohybovat sem a tam. Tento typ vzduchového 
polštáře je ideálním řešením například pro předbalené 
výrobky s minimálním rizikem rozbití.

Obr. 1: Výplň vzduchovými polštáři AIRplus® Void
Obr. 2: Výplň vzduchovými polštáři AIRplus® Void
Obr. 3: Fixace vzduchovými polštáři AIRplus® Void

Ochranná funkce „výpln“ (Void Fill) Ochranná funkce „fixace“ (Block & Brace)

Typ fólie Šířka polštáře 
 v mm

Délka polštáře
v mm

Délka role
v m

Fólie CX Void 
Recycling 200 120, 175 1125

Fólie CX Void 200 65, 200, 250, 300 1000
Fólie CX Void 200 120, 175 1000
Fólie CX Void 300 120, 175 670
Fólie CX Void 400 110, 135 500
Fólie CX Void 
Heavy Duty 200 120, 175 645

Fólie CX Void 
Heavy Duty 300 120 430

Fólie CX Void 
Heavy Duty 400 110, 135 322

Fólie BIO Void 200 100, 200 535



Perfect Protective Packaging

Vzduchové polštáře AIRplus® Cushion

Výkonnostní profil: všestranné řešení  

▪  2, 4, 16 nebo 28 vzduchových komůrek na každou  
perforovanou část 

▪  výplň malých středně velkých prázdných prostorů
▪ zajištění a zabalení zboží
▪  příklad: výrobky, které vyžadují extra polstrování,  

nezabalené zboží
▪  příklad: vyplň prázdných prostorů mezi výrobky

Ochranné funkce vzduchových polštářů 
AIRplus® Cushion

▪ polstrování

Vzduchové polštáře AIRplus® Cushion:
dostupné typy fólií AIRplus® CX, jejich rozměry a délky 
návinu rolí
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Vzduchové polštáře AIRplus® Cushion

Vzduchové polštáře AIRplus® Cushion jsou perfektním řeše-
ním pro zabalení výrobků. Pomocí perforace mezi jednotli-
vými částmi fólie se pás fólie oddělí na požadovanou délku.  
Čím menší a složitější jsou předměty, tím flexibilnější co do 
tvaru musí být pás polstrování. Proto nabízíme varianty se 
dvěma, čtyřmi, šestnácti nebo osmadvaceti vzduchovými 
komůrkami na každou část fólie.

Typ fólie Šířka polštáře 
 v mm

Délka polštáře 
v mm

Délka role
v m

Fólie CX Cushion 2p 400 150 500
Fólie CX Cushion 2p 
Heavy 400 150 322

Fólie CX Cushion 4p 400 150 500
Fólie CX Cushion 4p 
Heavy 400 150 322

Fólie CX Cushion 16p 400 250 500
Fólie CX Cushion 16p 
Heavy 400 250 322

Fólie CX Cushion 28p 675 250 300
Fólie CX Cushion 28p 
Heavy 675 250 192

Obr. 1: Polstrování vzduchovými polštáři AIRplus® Cushion
Obr. 2: Polstrování vzduchovými polštáři AIRplus® Cushion

Ochranné funkce „polstrování“ (Cushion)
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Vzduchové polštáře AIRplus® Bubble

Výkonnostní profil: účinné zabalení  

▪  29, resp. 53 okrouhlých vzduchových na každou perforo-
vanou část

▪  hodí se pro malé zboží: úzká jednotlivá část zabraňuje 
plýtvání

▪  kvalitní perforace „Smart Tear Off“: rychlé odtržení bez 
nutnosti vyhledávání perforace

▪  zajištění a zabalení zboží
▪  příklad: polstrování křehkého zboží kolem dokola
▪  příklad: ochrana nezabaleného zboží před nárazy a škrá-

banci
▪  příklad: jednotlivé části fólie pro malé předměty

Ochranné funkce 
vzduchových polštářů AIRplus® Bubble

▪ zabalení

Vzduchové polštáře AIRplus® Bubble: 
dostupné typy fólií
dostupné typy fólií AIRplus® CX, jejich rozměry a délky 
návinu rolí
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Vzduchové polštáře AIRplus® Bubble

Pokud balíte citlivé výrobky do vzduchových polštářů  
AIRplus® Bubble, zajišťujete jejich kompletní ochranu. Zboží 
se vypolstruje a nemůže se poškrábat. Řešení „on-demand“ 
je efektivní alternativou ke konvenční fólii se vzduchovými 
polštáři. AIRplus® Bubble nabízí ochranu výrobku na pouhé 
stlačení tlačítka. Kvalitní perforace „Smart Tear Off“ umož-
ňuje rychlé odtržení bez nutnosti vyhledávání perforace. 
Jednotlivá část fólie má délku pouhých 160 mm. Díky tomu 
je ochranný obal pro malé výrobky podstatně materiálově a 
objemově efektivnější, než je délka 250 mm běžná na trhu. 
Kompaktní zařízení s rolí fólie nahrazuje velké, nepraktické 
role běžné bublinkové fólie. Ušetří se tak skladovací plocha 
a sníží se manipulační náklady. I konečný příjemce to bude 
mít snadnější. Za účelem likvidace nebo recyklace stačí 
jediný pohyb a zůstane pouze prázdná fólie. Řada vzdu-
chových polštářů AIRplus® Bubble patří k řešením s největší 
efektivitou nákladů na trhu.

Ochranná funkce „zabalení“ (Wrap)

Obr. 1: Zabalení do vzduchových polštářů AIRplus® Bubble
Obr. 2: Zabalení do vzduchových polštářů AIRplus® Bubble
Obr. 3: Zabalení do vzduchových polštářů AIRplus® Bubble

Typ fólie Šířka polštáře 
v mm

Délka polštáře 
v mm

Délka role 
v m

Fólie CX Bubble 29b 400 160 500
Fólie CX Bubble 29b 
Heavy 400 160 322

Fólie CX Bubble 53b 700 160 286
Fólie CX Bubble 53b 
Heavy 700 160 184
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Typy strojů AIRplus® 

AIRplus® GTI
Zařízení bylo pojmenováno podle nejoblíbenějšího automobilu 
na světě, protože AIRplus® GTI má s vozidlem společné dvě 
velmi atraktivní vlastnosti: sportovně laděný výkonný motor a 
vysokou míru spolehlivosti. AIRplus® GTI zpracovává až 24 m 
fólie se vzduchovými polštáři za minutu. Díky krátké době 
náběhu se zařízení hodí nejlépe pro operace spuštění a zasta-
vení. GTI VS je verze pro šířku role 200 mm, GTI VL pro šířku 
role 300 nebo 400 mm. 

Specifikace
GTI VS (role 200 mm): 400 x 330 x 510 mm
GTI VL (role 300/400 mm): 550 x 330 x 510 mm
GTI C (role Cushion 16p/Bubble 29b 400 mm):
550 x 330 x 510 mm
GTI XL (role Cushion 28p/Bubble 53b až do 800 mm):
927 x 330 x 510 mm

Specifikace 
Hmotnost:  14-19 kg
Napětí:   95-250 V (AC)
Spotřeba energie: 163 W v trvalém provozu,
   14 W v chodu naprázdno
Rychlost:  24 m za minutu
Přívod vzduchu:  vzduch z místnosti

Pro návin vzduchových polštáů o šíři role 700 mm je k dispozici                                                                                                                        
pro zařízení GTI XL navinovací stůl.
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Výkonnostní profil: rychlé, kompaktní a vždy 
připravené ke spuštění 

▪  kompaktní zařízení s klasickou elektrickou zástrčkou pro 
snadnou změnu použití

▪  úspora elektrické energie: energeticky efektivní spotřeba
▪  možnost flexibilní integrace: zařízení zásobuje několik 

míst balení nebo stojí přímo na pracovišti
▪  přizpůsobivost: díky důmyslné technologii
▪  vždy připraveno ke spuštění: bez ztráty polštářů po spuš-

tění / zastavení
▪  variabilní nastavení plnění vzduchem a rychlost
▪  jednoduché použití: intuitivní ovládání
▪  lze rychle doplnit: snadná výměna rolí

AIRplus® BagSeparator
Pro maximální efektivitu práce na balicím pracovišti je k dodání 
AIRplus® BagSeparator. Zařízení vyrábí vzduchové polštáře a 
automaticky přitom dělí pás polstrování na části o požadované 
délce. Během praktické zkoušky operátoři zpracovali až deset 
kartonů za minutu. V kombinaci s Integrated Delivery System 
(IDS) může zařízení s řízením pomocí snímačů zásobovat 
vzduchovými polštáři až 24 balicích pracovišť (další informace 
na stranách 14-15). Pro navíjení rolí je k dispozici stůl s navíje-
cím zařízením.

Specifikace
Velikost:   375 x 555 x 803 mm
Hmotnost:  36 kg
Napětí:   95-250 V (AC)
Spotřeba energie: 210 W v trvalém provozu, 
   40 W v chodu naprázdno
Rychlost:  14 m za minutu
Přívod vzduchu:  vzduch z místnosti

Obr. 1: AIRplus® GTI
Obr. 2: AIRplus® Mini
Obr. 3: AIRplus® BagSeparator

AIRplus® Mini
Lehké a kompaktní zařízení AIRplus® Mini je ideální výbavou 
pro každébalící pracoviště. Při integraci se zásobníkem je 
forma stolního zařízení flexibilně namontována na stojan. Pro 
navíjení rolí je k dispozici stůl s navíjecím zařízením.

Specifikace
Velikost:   354 x 670 x 370 mm
Hmotnost: 10,5 kg
Napětí:   95-250 V (AC)
Spotřeba energie: 65 W v trvalém provozu,
   3 W v chodu naprázdno
Rychlost:  12 m za minutu
Přívod vzduchu:  vzduch z místnosti

Jednoduché navíjecí zařízení pro Mini a GTI.
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Integrace pro prodejce elektroniky

Výrobky:
elektronické součástky
Velikost:
39 pracovišť vždy s jedním integrovaným zásobníkem
Výbava zařízeními:
7 zařízení AIRplus® BagSeparator
Částečná automatizace: 
Integrated Delivery System (IDS)
Celkový výkon: 
5 000 zásilek za den (průměrně)

Požadavek: podnik potřebuje partnera, který pomůže s 
iniciativami Lean managementu v oblasti ochranných obalů. 
Prvním úkolem bylo zjistit, zda je volná výplň dosud nejlep-
ším obalovým prostředkem pro výplně prázdných prostorů 
v balíku nebo zda jsou dostupná lepší antistatická řešení 
balení.

Řešení: Společnost Storopack spouští projekt v oblasti 
vývoje. Z první zkoušky vyplývá, že vzduchové polštáře 
jsou v daném případě ekonomičtější.  Vývoj vzduchových 
polštářů s ESD ochranou (inovace společnosti Storopack), 
zavedení částečně automatizované integrace, zkrácení prů-
běžných časů díky oddělenému obalovému pásu, značná 
úspora spotřeby obalového materiáu a vyšší produktivita.

Názor zákazníka: „Máme rychlejší průběžné časy, zdoko-
nalenou ergonomii a integrace do našeho stávajícího uspo-
řádání logistiky se podařila. Poradenský přístup Working 
Comfort se plně vyplatil.“
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Referenční projekty AIRplus®

Výrobní proces společnosti Storopack:
Integrace pro maximální výkony na pracovišti

▪  fundovanost: podrobná analýza potřeb
▪  kompetentnost: aplikační inženýři vytvářejí koncepce a 

seznam opatření
▪  Working Comfort: ergonomie, účinnost a efektivita na  

každém balicím pracovišti
▪  vše z jedné ruky: vlastní projekční kanceláře a výrobní 

závody

Řešení ochranného balení s použitím AIRplus® nabízí téměř 
neomezené možnosti integrace do vnitropodnikové logistiky 
našich zákazníků. Společnost Storopack dodává řešení jak 
pro expediční místa pouze s jedním místem balení, tak pro 
distribuční centra s 50 a více balicími pracovišti. Zkušenosti 
ukazují, že tím lze zvýšit produktivitu práce o více než 
dvacet procent. Celkové náklady klesají a zaměstnanci jsou 
spokojenější. Často jsou skutečně nadšeni, protože práce 
na ergonomických balicích pracovištích je ve všech ohle-
dech příjemnější.

Vzduchové polštáře lze dodávat ze zásobníků, které umož-
ňují více operátorům ergonomický přístup k obalovému 
materiálu. Zpravidla stačí k zásobování polštáři AIRplus® 
pro více balicích pracovišť jedno nebo dvě zařízení. 
Automatická příprava vzduchových polštářů se provádí 
s použitím Integrated Delivery System (IDS) a je řízena 
pomocí snímačů. Průhledný korpus volně stojícího zásob-
níku propůjčuje pracovnímu prostředí lehkou, příjemnou 
atmosféru. 
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Požadavek: společnost hledá nový ochranný obal pro čás-
tečně těžké, částečně citlivé na poškrábání a nezabalené 
náhradní díly pro nákladní vozidla. Úkolem ochranného 
obalu je výplň prázdných prostorů a polstrování. Plocha, 
která je k dispozici pro instalaci, je mimořádně malá a 
nedovoluje umístění zásobníku.

Řešení: Typ vzduchových polštářů AIRplus® Cushion se 16 
vzduchovými komůrkami na část fólie je velice flexibilní a 
lze jej použít k zabalení citlivých výrobků. Třívrstvá fólie CX 
odolá i těžkým výrobkům. Prostorově úsporná příprava pol-
štářů na pracovišti se docílí pomocí důmyslné konstrukce 
podávacích můstků.

Spolehlivá ochrana výrobku pomocí flexibilního typu vzdu-
chových polštářů AIRplus® Cushion, prostorově úsporná 
integrace nad hlavou s rychlými stroji AIRplus® GTI.
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Integrace pro velkoobchodní prodejce 
náhradních dílů pro užitková vozidla

Výrobky:
náhradní díly pro nákladní vozidla
Velikost: 
12 pracovišť; prostorově úsporný přísun vzduchových polš-
tářů pomocí můstkové konstrukce nad úrovní hlavy
Výbava stroje:
6 AIRplus® GTI
Výkon na jedno balicí místo:
2 minuty na zásilku (průměrně)
Celkový výkon: 
2 000 zásilek za den (průměrně)

Referenční projekty AIRplus®
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Integrace pro výrobce léčiv

Výrobky: 
léčiva
Velikost:
6 pracovišť, jeden zásobník pro dva zaměstnance
Výbava stroje:
jedno zařízení AIRplus® BagSeparator
Částečná automatizace: 
Integrated Delivery System (IDS)
Výkon na jedno balicí místo:
15 sekund na zásilku (průměrně)
Celkový výkon: 
1 800 zásilek za den (průměrně)

Požadavek: snížení nákladů na ochranný obal. Požadovaný 
pracovní cyklus: po 15 sekundách musí balík opustit balicí 
stůl.

Řešení: Jedno zařízení AIRplus® BagSeparator automaticky 
zásobuje šest míst balení vzduchovými polštáři. Ochranný 
obal lze ihned vložit do balíku, protože balicí pás je již  
rozdělen na části o požadované délce. Zdokonalí se ergo-
nomie: místo bočního odebírání obalového materiálu se 
tato činnost provádí přímo nad oblastí balícího procesu. 
Nižší spotřeba obalového materiálu vede k úspoře nákladů.

Rychlé řešení ochranného balení pro výplň prázdných 
prostorů při balení léčiv; trvalá úspora nákladů díky inteli-
gentnímu řešení integrace s vysokou produktivitou práce a 
zaměřením na ergonomii.

Referenční projekty AIRplus®
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Fólie AIRplus® CX:
Výhody na více úrovních

AIRplus® CX je koextrudovaná fólie. Na první dotek je 
možno cítit vysokou kvalitu: Je jemná a nešustí. Vnější 
vrstvy fólie mají protiskluzový povrch a podporují tak fixaci 
zboží. Střední vrstva zajišťuje dobré mechanické vlastnosti 
fólie, jako je vysoká pružnost. Nelze ji snadno propích-
nout ostrými předměty, rohy nebo hranami. Vnitřní vrstvy 
zajišťují dobrou schopnost svařování. Díky těmto vrstvám 
jsou vzduchové polštáře velice pružné a tedy odolné vůči 
balenému zboží s rohy a hranami. Fólie AIRplus® CX je 
transparentní a umožňuje volný pohled na zboží v přeprav-
ním kartonu.

Fólie AIRplus® ESD:
Antistatická pro elektronické součástky

Díky AIRplus® ESD je již od roku 2011 na trhu fólie v kvalitě 
vhodné pro ochranný obal elektronických součástek. Plast 
je schopen odvádět statickou elektřinu, to znamená, že 
zabraňuje elektrostatickým výbojům – anglicky „electrostatic 
discharge“ (ESD). AIRplus® ESD odpovídá požadavkům 
podle DIN EN 61340-5-1.

Fólie AIRplus® BIO:
Nekompromisně poctivá

Společnost Storopack již od roku 2008 nabízí s AIRplus® 
BIO typ fólie z kompostovatelného plastu. Surovinou je 
směs plastu na bázi kyseliny polymléčné (PLA) s kopoly-
esterem. Společnost Storopack vsadila z přesvědčení a 
odvozeně z hodnot podniku od začátku na tento plast na 
bázi obnovitelných surovin. Oxo-rozložitelné plasty škodlivé 
pro životní prostředí, jež se nazývají „biologicky odboura-
telné“, zavrhla společnost Storopack stejně tak jako ostatní 
kompromisy, které si dokonce propůjčují označení „Bio“, 
ale jako „green washing“ ekologickou bilanci ve skutečnosti 
nezlepšují.  Kompostovatelnost fólie AIRplus® Bio je certifi-
kována podle evropské normy DIN EN 13432.
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Vzduchové polštáře AIRplus® se dodávají ve třech typech 
fólie. Jsou vyvíjeny a vyráběny v našich vlastních výrobních 
závodech. 

Typy fólií AIRplus®

Obr. 1: Fólie AIRplus® CX
Obr. 2: Fólie AIRplus® ESD
Obr. 3: Fólie AIRplus® BIO
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REUSE znamená, že ...
tento výrobek lze pro jeho původní účel znovu použít více-
krát.

▪  Díky vynikající kvalitě AIRplus® lze vzduchové polštáře 
použít vícekrát.

REDUCE znamená, že ...
tento výrobek a příslušný výrobní proces byly navrženy tak, 
aby se používání přírodních zdrojů udržovalo na co nejnižší 
úrovni.

▪  Polyetylénová fólie AIRplus® obsahuje suroviny z recy-
klovaného materiálu získaného od spotřebitelů a jeho 
znovuzařazení do výroby.

▪  Výrobní technologie třívrstvých koextrudovaných fólií 
snižuje použití surovin a zlepšuje kvalitu vzduchových 
polštářů.

▪  Nízká hmotnost ochranného obalu AIRplus® vede k úspo-
rám paliva během přepravy.

RECYCLE znamená, že ...
odpady spotřebitelů a z výroby tohoto výrobku mohou 
nahradit suroviny.

▪ Fólie AIRplus® je zcela recyklovatelná. Likvidace pomocí 
stávajících recyklačních okruhů přispívá ke snížení použí-
vání primárních surovin.

RENEW znamená, že ...
tento výrobek je vyráběn z obnovitelných surovin, například 
ze dřeva nebo z rostlin.

▪  Fólie AIRplus® BIO se skládá z biologicky odbouratelné 
směsi plastu na bázi obnovitelné suroviny kyseliny poly-
mléčné (PLA) s kopolyesterem.
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Udržitelnost a ochrana životního prostředí

Vlastní závazek zacházet odpovědně s naším životním 
prostředím ve společnosti Storopack vychází z podnikové 
filozofie „Vize a základní myšlenky“ a opírají se o formálně 
dohodnuté zásady, které platí pro všechny zaměstnance 
společnosti Storopack. Vedoucí pracovníci jsou odpovědní 
za motivaci a podporu zaměstnanců tak, aby se u nich roz-
víjelo povědomí o společnosti, kultuře a životním prostředí.

K výrobě ochranných obalů jsou zapotřebí zdroje, ale bez 
ochranných obalů, nebo pokud je jich příliš málo nebo 
pokud jsou nesprávně použity, se přepravované výrobky 
poškodí. Nová výroba tohoto zboží je plýtváním zdrojů. 
Společnost Storopack proto prosazuje, aby byly ochranné 
obaly používány opakovaně, efektivně a účinně.


