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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 úče-
lem maximální produktivity a udržitelnosti optimalizovány 
ochranné obaly, proces ochranného balení i jeho integrace 
do vnitropodnikové logistiky. Čtvrtá dimenze pamatuje na 
konečné příjemce: cílem je, aby měli při vybalování zboží z 
ochranného obalu příjemný zážitek. Výsledkem je Perfect 
Protective Packaging (perfektní ochranný obal).

Společnost Storopack usiluje o průběžné zvyšování pro-
duktivity procesu ochranného balení svých zákazníků na 
základě oboustranné komunikace.

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.
Poradenský přístup „Working Comfort“ zajišťuje ergonomii, 
účinnost a efektivitu v místě balení. Specializovaní aplikační 
inženýři vytvářejí na 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 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

Storopack - 
mezinárodní partner v oblasti ochranných obalů
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S pěnovými polštáři FOAMplus® je ochranný obal zhotove-
ný na míru výkonný a lehký. Obalová pěna,
vyrobená na místě podle potřeby, se přizpůsobí každému 
tvaru. Fyzikální vlastnosti pěny FOAMplus® dlouhodobě a 
účinně chrání zabalené výrobky před poškozením během 
přepravy. Pěnové polštáře mají nízkou hmotnost a přitom 
jsou mimořádně nárazuvzdorné a odolné.  Příjemce zásilky 
ocení vzhled a zažije příjemný pocit z vysoké kvality tohoto 
ochranného obalu.

K výrobě pěnových polštářů FOAMplus® slouží dva typy 
zařízení:
▪  Bag Packer2 vyrábí pěnu v menších pytlích
▪  Hand Packer slouží k přímému zapěnění baleného  

výrobku

Výhody FOAMplus® pro ochranný obal: 

▪  Výkonnost: extrémní nárazuvzdornost, vysoká absorpční 
schopnost polstrování

▪  Promyšlená kvalita pěny: rovnocenný účinek polstrování 
s použitím až o 45 % méně materiálu než u alternativních 
systémů pěnových polštářů 

▪  Univerzální pěna pro lehčí ochranný obal 
▪  Odolnost: určen i pro zboží s ostrými hranami nebo velice 

těžké výrobky
▪  Jedinečnost: při vytvrzování se přizpůsobí obrysu výrobku 
▪  Univerzálnost: chrání zboží téměř všech rozměrů, tvarů a 

hmotností 
▪  Víceúčelovost: možnost použití jako výplň, k fixaci i jako 

polštářové výrobky
▪  Úspora místa: systémy on-demand pro minimální sklado-

vé zásoby

FOAMplus® - 
unikátní řešení pro skvělou ochranu výrobkůpěnovými polštáři
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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 kont  
   aktním poškozením způsobe  
   ným nárazem či poškrábáním.

Obr. 1: Pěnové polštáře FOAMplus®

Obr. 2: Pěnové polštáře FOAMplus®
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Vždy individuálně: 
Ochranné obaly s FOAMplus® 

Nabízí se samozřejmě více možností ochrany výrobků pomocí 
FOAMplus®, než je zde znázorněno. Tento přehled předsta-
vuje typické ochranné obaly s pěnovými polštáři FOAMplus®. 
Společnost Storopack poskytuje poradenství, jak lze polštáře v 
konkrétních případech použít co nejefektivněji. Zákazník obdrží 
pro své konkrétní požadavky vzory obalu z naší obalové labo-
ratoře

Polstrování pomocí pěnových polštářů

Ochranný obal chrání balený výrobek v kartonu či jiném  
přepravním obalu. Balené zboží leží jako v sendviči mezi 
dvěma pěnovými polštáři a je ze všech stran obklopeno  
obalovou pěnou.

▪ stačí provést jen pár jednoduchých úkonů
▪ příklad: vysoce citlivé zboží 

Výplň pomocí pěnových polštářů

K vyplnění zbývajícího prázdného prostoru v balíku se pěnové 
polštáře umísťují vedle výrobků a nad ně.

▪ výplň prázdného prostoru pro náročné zboží
▪ příklad: těžké, předbalené výrobky 

Fixace pomocí pěnových polštářů

Pěnové polštáře vyplní pouze malou část kartonu. Obsluha 
balicího pracoviště je umístí volitelně například v rozích zboží 
nebo po stranách výrobků či nad ně.

▪ ekonomické použití materiálu
▪ příklad: fixace a polstrování jednoho výrobku
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Pěnové polštáře FOAMplus®

Pěnové polštáře nabízejí vysoce odolné polstrování. 
Obalová pěna FOAMplus® těsně obklopí výrobky a jejich 
fixace je proto velmi stabilní. Polyuretan expanduje samo-
činně a rychle. Tím se prázdné prostory v pořadovém místě 
zcela zaplní a zajistí výrobek podle potřeby.

Ochranné funkce pěnových polštářů 
FOAMplus®

▪ polstrování (Cushion)
▪ výplň (Void Fill)
▪ fixace (Block & Brace)

Obr. 1: Obalová ochrana s pěnovými polštáři FOAMplus®

Obr. 2: Obalová ochrana s pěnovými polštáři FOAMplus®

Obr. 3: Obalová ochrana s pěnovými polštáři FOAMplus®
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Varianta použití:
FOAMplus® válcové tvarovky (Tubes)

Válcové tvarovky FOAMplus® je možno použít v případech, 
kdy je to rozměrově výhodné a kdy je toto řešení z něja-
kého důvodu výkonnější oproti složitější výrobě tvarovek 
či přímému vložení do pěny FOAMplus® v sáčcích či fólii. 
Produkt může být chráněn buď metodou polštářování 
(Cushion), či obalení (Wrap). Válcové tvarovky FOAMplus® 
jsou vyráběny v zařízení Bag Packer2. Vhodný rozměr vál-
cových tvarovek je možno nastavit a uložit do paměti. Poté 
zařízení Bag Packer2 vyrábí tyto válcové tvarovky automa-
ticky v potřebném množství. Často je toto řešení používáno 
jako příprava balících materiálů dopředu.

▪  pro vhodná obalová řešení
▪  příklad: vystlání kartonu dvěmi řadami válcových tvarovek 

uloženými napříč
▪  příklad: část řady s válcovými tvarovkami je pouze film – 

válcové tvarovky jsou pouze tam, kde jsou zapotřebí
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Pěnové polštáře FOAMplus®:

Ochranný obal s pěnovými polštáři FOAMplus® odolá i největ-
ším nárokům. Proto najde použití například:

▪  při zpětném odesílání výrobků/zboží (reverzní logistika)
▪  v logistice náhradních dílů 
▪  jako alternativa k originálnímu ochrannému obalu
▪  jako alternativa k tvarovým dílům z EPS (Styropor® -  

polystyrén) a EPP
▪  u zásilek, které obsahují současně těžké i křehké zboží 
▪  v případech zasílání velmi drahých předmětů
▪  pro lékařské přístroje 
▪  pro svítidla se skleněnými prvky a sklo

Obr. 1: Pěnové polštáře FOAMplus® Tube
Obr. 2: Předtvarování pomocí pěnových polštářů FOAMplus®

Varianta použití:
Výroba tvarovek pomocí FOAMplus® 

Společnost Storopack nabízí poradenství, servis a výbavu 
pro předtvarování pomocí FOAMplus®. U předtvarování 
se obalová pěna vytvaruje do pozitivní formy potřebného 
pěnového polštáře. Formu může na přání vytvořit spo-
lečnost Storopack. Pro odlitek existují jednoduché stolní 
modely ze dřeva až po duální stanice na pojízdném rámu. 

▪  předvýroba pěnových polštářů kdykoliv a v požadovaném 
počtu kusů

▪  příklad: jako náhrada za originální ochranný obal
▪  příklad: pokud je počet kusů pro tvarové díly z EPS a 

EPP příliš malý

Varianta použití:
Přímé zapěnění pomocí FOAMplus®

V případě, že balené zboží je obzvláště velké, těžké nebo 
má komplikovanou geometrii, pak se obalová pěna vstřikuje 
přímo.

▪  řešení pro zvláštní požadavky 
▪  příklad: motor formule 1
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Typy zařízení FOAMplus®

Spolehlivé zařízení pro pohodlnou on-demand výrobu 
pěnových polštářů s pěnou zanořenou do fólie.

▪  role fólie ve třech šířkách
▪  výstup: sériová výroba (taktovaná) nebo ruční ovládání
▪  velikost a stupeň plnění vaku: regulováno individuálně 

podle potřeb
 
Specifikace
Velikost: 1500 x 750 x 2005 mm
Hmotnost: 350 kg
Napětí: 380 V, 16 A
Rychlost: až 23 sáčků s pěnou za minutu
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Výkonnostní profil:
řízení počítačem a nenáročnost na údržbu  

▪  jednoduchá obsluha: obal na stisknutí tlačítka
▪  stabilní řízení procesu podporované softwarem
▪  více než 500 programů k uložení
▪  nenáročnost na údržbu díky důmyslné technice
▪  výroba ochranných obalů v konstantní kvalitě 
▪  samočisticí směšovací komora

Obr. 1: FOAMplus® Bag Packer²
Obr. 2: FOAMplus® Hand Packer

FOAMplus® Bag Packer2

FOAMplus® Hand Packer

Toto zařízení je variantou pro malosériové řešení či výrobu 
tvarovek z pěny FOAMplus®. Je rychlé a vytváří pěnu v 
konstantně vysoké kvalitě.

▪  samočisticí směšovací komora
▪  integrovaný diagnostický software
▪  fólie z role tří nových šířek, na přání s řezacím systémem

Specifikace
Velikost: 730 x 400 x 1430 mm
Hmotnost: 170 kg
Napětí: 380 V, 16 A
Rychlost: v závislosti na baleném zboží
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Typy pěn FOAMplus®

Výroba pěnových polštářů probíhá u každého typu stroje 
FOAMplus® stejným způsobem: zařízení smíchá dvě 
kapalné komponenty. Vznikne polyuretan bez obsahu (H)
CFC (měkkých freonů), který několik sekund expanduje až 
do vytvrzení.

Obalová pěna je k dostání v různých hustotách. 
Typy pěn se liší objemovou hmotností, pevností a účinkem 
polstrování.

Společnost Storopack vám poradí, jaký stupeň tvrdosti je 
pro balené zboží a jeho přepravní cestu nejvhodnější.

Obr. 1: Pěna FOAMplus®

FOAMplus® - typy pěn, nádoby, fólie 

Jedinečná:
Univerzální pěna FOAMplus®

 
Pěna FOAMplus® snižuje náklady na ochranný obal a šetří 
přírodní zdroje. K dosažení potřebného účinku polstrování
zpravidla stačí podstatně menší hustota než u pěn běžných 
na trhu. Díky menší hustotě je obal lehčí.

▪  extra silná
▪  extra lehká: nízká objemová hmotnost
▪  úspory: nízká spotřeba materiálu, přepravní náklady

Nádoby FOAMplus®

Společnost Storopack nabízí nádoby ve třech velikostech: 
kovové sudy s objemem 60 l, kovové sudy s objemem 200 l 
a ochranné kontejnery s objemem 1 000 l. Pro každou 
složku pěny slouží jedna nádoba. Společnost Storopack 
zajišťuje včasnou výměnu sudů a kontejnerů.

Typy fólií FOAMplus® 

Společnost Storopack vyrábí fólie ve vlastních závodech. 
To zaručuje konstantně vysokou kvalitu výrobku a bezpeč-
nost dodávky.

▪  Standardní fólie FOAMplus®:
   koextrudovaná, stálá kvalita 
   fólie v různých 
   šířkách

▪ ESD fólie FOAMplus®:
  antistatická kvalita fólie,
   odpovídá požadavkům
  na materiály schopné
  odvádět statickou elektřinu
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Integrace pro přímou distribuční firmu

Výrobky:
požadavky výrobních závodů, montáž a montážní výrobk
Stroje:
sedm zařízení FOAMplus® Bag Packer
Výkon na balicím pracovišti:
20 sekund na zásilku (průměrně)
Celkový výkon:
7 800 zásilek za den (průměrně) 

Požadavek: Prodejce velkého sortimentu výrobků má  
vysoce automatizovaný centrální sklad. Systém ochranného 
balení musí operátorovi umožnit velkou pracovní rychlost.
Obsah jednotlivých zásilek má nejrůznější požadavky na 
ochranu při přepravě. Křehké zboží se musí za určitých 
okolností zabalit společně s těžkým předmětem.

Řešení: Pěnové polštáře FOAMplus® zafixují všechny před-
měty v balíku a i pro těžké zboží zajistí dostatečný výkon 
polstrování. Obzvláště při odesílání jednotlivých balíků se 
často neví, jak velkou hmotností můžeme při přepravě zatí-
žit spodní karton.
Tento problém řeší FOAMplus®, protože pomocí pěnových 
polštářů se nesmírně zvýší odolnost kartonových obalů 
proti stlačení. FOAMplus® Bag Packer vyrobí až 23 polštářů 
za minutu. Podávání jednotlivých složek pěnové hmoty se 
pro všechny stroje provádí z kontejnerů, které jsou kvůli 
dobré dostupnosti umístěny o patro níže.

Názor zákazníka: „Máme rychlý a bezpečný systém pro 
přepravu zásilek a profitujeme z několika velice pozitivních 
přídavných efektů, jako je optimální uložení zásob a čistá 
pracoviště. Ochrana našich výrobků při přepravě se zdoko-
nalila.“
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FOAMplus® - referenční projekty 
Integrace od společnosti Storopack: 
pro maximální výkony na každém pracovišti

▪  fundovanost: podrobná analýza potřeb
▪  profesionalita: 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

Společnost Storopack má všestranné zkušenosti s inte-
grací systémů pěnových polštářů FOAMplus® do vnitro-
podnikové logistiky svých zákazníků. Centrální kontejnery 
mohou například zásobovat složkami pěny několik balicích 
pracovišť. Tím je zajištěno spolehlivé a bezporuchové 
podávání materiálu. Díky integraci společnost Storopack 
nabízí zákazníkovi komplexní řešení místo instalace pouze 
jednotlivých zařízení. Tato rozsáhlá nabídka služeb daleko 
převyšuje průměr na trhu. 

I u systému pěnových polštářů pro jednotlivá balicí praco-
viště se vyplatí pečlivě si prostudovat, jaké uspořádání je 
ergonomicky nejvhodnější a nejefektivnější z hlediska práce 
obsluhy. Společnost Storopack má všechny detaily v malíč-
ku a nabízí podporu při důsledné realizaci.
Náš servis zahrnuje seřízení zařízení pro potřebné pěnové 
polštáře. Provádíme zaškolení jak pro manažery logistiky, 
tak i pro zaměstnance v místě balení.
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Integrace pro výrobce chladicích a 
mrazicích zařízení

Výrobky:
bílé zboží
Výbava: 
one FOAMplus® Bag Packer, pozitivní formy pro  
předtvarování
Výkon balicího pracoviště: 
20 sekund na předtvarování (průměrně)
Celkový výkon:
240 zásilek za den (průměrně)

Požadavek: Zabalit kompresory o hmotnosti několika kilo-
gramů. Různé modely mají častokrát náročnou geometrii 
s vyčnívajícími částmi. Nové řešení ochranného balení má 
snížit počet předzásobených variant obalů, aniž by se  
zvýšily náklady na vnitřní obal.

Řešení: Na ergonomicky optimalizovaném balicím pracovi-
šti, které je vybaveno systémem pěny ve vaku FOAMplus® 
Bag Packer, mohou zaměstnanci včas vyrobit vhodné horní 
a spodní polstrování. Kromě toho je zákazník schopen díky 
předtvarování vyrobit přesný vnitřní obal ve složité formě.

Protože použitá univerzální pěna FOAMplus® nabízí velice 
dobrý poměr mezi výkonem polstrování a objemovou hmot-
ností, celkové náklady na ochranný obal se nezvýší.

Názor zákazníka: „FOAMplus® je skutečným pokrokem 
pro náš systém ochranného balení. Řešení od společnosti 
Storopack nám nabízí bezpečnost, atraktivní celkové nákla-
dy a větší pohodlí našeho balicího procesu.“
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FOAMplus® - referenční projekty

Možnost pro integrace:
čárový kód FOAMplus®

V databázi softwaru jsou čárové kódy s pěnovými polštáři 
uloženy v definované velikosti a plnicím množství. Když 
balík dorazí na místo balení, operátor přečte pomocí čtečky 
na baleném výrobku a stisknutím tlačítka aktivuje vytvoření 
jednotlivých pěnových polštářů. Současně se mu na obra-
zovce počítače zobrazí fotografie nebo video, jak musí být 
obalový prostředek a balené zboží umístěno v balíku.

FOAMplus® Bag Packer se na přání dodává včetně PC s 
dotykovou obrazovkou a čtečky čárových kódů. Alternativně 
servisní technici společnosti Storopack nainstalují potřebný 
software do stávajícího počítače a čtečky, pokud jsou splně-
ny potřebné minimální požadavky na systém.
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Komponenty polyol a isokyanát, které jsou dostupné v  
tekuté formě, se sloučí na polyuretan bez CFK (chlorované 
fluorouhlíky) nebo CFC (chlorované fluorouhlovodíky). 
Obalová pěna expanduje až na 280 násobek svého  
tekutého objemu.

REUSE znamená, že ...
tento výrobek lze pro jeho původní účel znovu použít  
vícekrát.

 ▪  Pěnové polštáře FOAMplus® lze opětovně  
použít pro zásilky stejného výrobku.

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

 ▪  Nízká hmotnost vede k úsporám paliva 
během přepravy.

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

 ▪   Jako součást obecného toku odpadu je pěna 
FOAMplus® vynikajícím zdrojem paliva pro  
moderní zařízení k získávání energie z odpadních 
materiálů.

19

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 
jsou nesprávně použity, se přepravované výrobky poškodí. 
Nová výroba tohoto zboží je plýtváním zdrojů. Společnost 
Storopack proto prosazuje, aby byly ochranné obaly použí-
vány opakovaně, efektivně a účinně. 


