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Obalové materiály s trávou 
Společnost Storopack uvádí nový typ papíru, který je z 50 procent zhoto-
ven z travních vláken  
 
Metzingen, leden 2019. Materiál PAPERplus® Classic Grass, nový typ papíru 

uvedený společností Storopack, zvyšuje zaměření na udržitelnost trvalého roz-

voje. Tento papír tvoří z 50 procent tráva, což je obnovitelná surovina, která vy-

žaduje méně vody a energie během zpracování než konvenční suroviny. Papír 

PAPERplus® Classic Grass nabízí stejně vynikající obalové charakteristiky jako 

jiné typy papíru značky Storopack a je vhodný pro zaplnění mezer a balení pro 

přepravu zboží o hmotnosti mezi pěti a 50 kilogramy. Polstrování z papíru PA-

PERplus® Classic Grass lze vyrábět přímo na balicí stanici se systémy papírových 

polštářů PAPERplus® Classic a Classic². 

 

Zaměření na udržitelnost trvalého rozvoje 
„Při vývoji produktů je pro nás udržitelnost velmi důležitá. Jsme proto nadšeni, že 

v našem portfóliu máme papír PAPERplus® Classic Grass. Papír, který téma udr-

žitelnosti podtrhuje několika způsoby a umožňuje nám zachovávat zdroje a při-

jmout regionální přístup,“ uvádí produktový manažer Paul Deis. Tráva použitá 

v papíru PAPERplus® Classic Grass pochází z okolí pohoří Švábské Alby, oblasti 

obklopující papírny v městech Metzingen a Lenningen a před zpracováním na 

obalový materiál se suší na místě. Tráva naroste zpět rychleji než dřevo a při jejím 

zpracování je třeba méně zdrojů: při výrobě papíru je na každou metrickou tunu 

trávních vláken potřeba pouze zlomek celkového množství vody, které je potřeba 

na stejné množství dřevních vláken. A také méně energie. Co se týče výroby pa-

píru PAPERplus® Classic Grass, společnost Storopack nebude používat ani pro-

cesní chemické látky. Papír PAPERplus® Classic Grass je k dostání po celém 

světě a je balen v rolích po 280 metrech papíru o šířce 600 milimetrů. 

 

Papír PAPERplus® Classic 
Grass 
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Materiál PAPERplus® Classic Grass, nový typ papíru od společnosti Storopack, 

je tvořen z 50 procent obnovitelnou surovinou a při jeho výrobě se spotřebuje 

méně vody a energie než u konvenčních surovin. Zdroj: Storopack 
 

 
PAPERplus® Classic Grass je vhodný pro zaplnění prostoru a balení k přepravě 

zboží o hmotnosti mezi 5 a 50 kilogramy. Zdroj: 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. 
 
 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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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 2017 dosáhla společnost Storopack obratu 454 milionů eur. 

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

www.storopack.com 

 
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 / Miriam Oser-Soto 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Německo 
Telefon: +49 711 9 78 93-35 / -31 
Fax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 
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