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Vyrobena minimálně z 50 % recyklovaného materiálu 
Produktové portfolio značky Storopack nyní zahrnuje folii typu AIRplus® 
Void Recycle 
 
Metzingen, červenec 2019. Nový typ fólie AIRplus® Void Recycle, vyráběný 

odborníkem na ochranné obaly se sídlem v německém Metzingenu, je ideální pro 

společnosti, které berou udržitelnost vážně. Tento film se vzduchovými polštáři je 

tvořen polyetylenem (PE) a minimálně z 50 % recyklovaným materiálem. 

Poskytuje tak vynikající materiálové vlastnosti PE, který je trvanlivý a robustní, 

a zároveň pomáhá zachovávat zdroje. Recyklovaná surovina ve folii pochází 

částečně z interní výroby společnosti Storopack a do procesu výroby fólie je 

dodávána v podobě recyklovaného plastového granulátu. Další recyklovaný 

materiál je získáván z externích zdrojů.   

 

Mnoho udržitelných možností 
„Recyklace je nepřetržitým procesem, pokud jde o co nejúčinnější a udržitelnější 

používání materiálů. Ve skutečnosti je často možné použít zbytkové materiály 

k vytváření nových ochranných obalů, aniž bychom nějak omezili jejich důležité 

vlastnosti,“ vysvětluje pan Hermann Reichenecker, výkonný ředitel společnosti 

Storopack. Již nějakou dobu naše společnost používá recyklované suroviny 

v řadě obalových materiálů: produktové portfolio zahrnuje také recyklovaný papír 

PAPERplus®, který je kompletně zhotovený z recyklovaného materiálu, a sypké 

polstrování PELASPAN®, jenž je tvořeno z více než 90 % recyklovaným EPS. 

„Neustále pracujeme na vývoji dalších produktů s recyklovaným materiály,“ 

dodává pan Hermann Reichenecker. 

 

AIRplus® Void Recycle  
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Fólie AIRplus® Void Recycle je vyrobena minimálně z 50 % recyklovaného 

materiálu, takže je atraktivní variantou pro společnosti, které berou ochranu 

životního prostředí a udržitelnost velmi vážně. Obrázek: Storopack 

 
Fólie AIRplus® Void Recycle je ideální na polstrování a zafixování 

přepravovaného zboží o hmotnosti do osmi kilogramů. Obrázek: Storopack 
 

 

 
* * * 

Tiskové zprávy společnosti Storopack a obrazové materiály k vytištění jsou k dispozici na 

internetových stránkách www.storopack.com a www.cc-stuttgart.de/presseportal. Obrázky 

jsou zdarma pro redakční použití s uvedením zdroje. 

 

 

O společnosti Storopack 
Společnost Storopack byla založena v roce 1874 jako rodinný podnik a od roku 1959 nese 

název Storopack Hans Reichenecker GmbH se sídlem v Metzingen, Německo. Skupina 

podniků působící na celém světě se specializuje na ochranné obaly a je členěna do dvou 

obchodních divizí: Molding a Packaging. Divize Molding s certifikovanými výrobními 

závody v Evropě a Číně dodává ochranné obaly zhotovené na míru a technické tvarové 

díly z expandovaných pěnových materiálů do různých průmyslových odvětví. Obchodní 

divize Packaging nabízí flexibilně použitelné ochranné obaly se vzduchovými polštáři, 

papírovými polštáři, obalovými systémy z PU pěny a sypanými obalovými výplněmi 

a prostřednictvím vlastních výrobních závodů a podniků je zastoupena v Evropě, Severní 

a Jižní Americe, Asii a Austrálii. Ve společnosti Storopack pracuje na celém světě 2 500 

zaměstnanců. V roce 2018 dosáhla společnost Storopack obratu 473 milionů eur. 

Produkty firmy Storopack jsou dostupné ve více než 50 zemích. Další informace na 

www.storopack.com 

 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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Tiskový kontakt: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Německo 
Telefon: +49 7123 164-132 
Fax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com 

René Jochum  
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Německo 
Telefon: +49 711 9 78 93-35 
Fax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
storopack@cc-stuttgart.de 
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