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Vzduchové polštáře vyrobené ze 100 % recyklovaného 

materiálu 

Fólie AIRplus® 100% Recycled je novým milníkem na poli flexibilních 

ochranných obalů 

 

Metzingen, leden 2021. Společnost Storopack, odborník na ochranné obaly, 

uvádí novou fólii pro vzduchové polštáře, která je vyrobena ze 100 % 

z recyklovaného materiálu. Značka Storopack je průkopníkem ve výrobě 100% 

recyklované fólie ze směsi odpadů od spotřebitelů i z průmyslu. Vzduchové 

polštáře AIRplus® 100% Recycled nabízí stejně vynikající a odolné ochranné 

vlastnosti, jako běžné vzduchové polštáře. Toto řešení je tak ideální pro 

společnosti, které si cenní vysoce kvalitních ochranných obalů zabezpečujících 

jejich výrobky i udržitelnost. Nižší spotřeba materiálu vzduchových polštářů ve 

srovnání s ostatními výrobky může také šetřit náklady. Vzduchové polštáře 

AIRplus® 100% Recycled jsou recyklovatelné a po použití by měly být přidány do 

recyklačního cyklu.  

 

Výsledkem jsou o 30 menší emise skleníkových plynů během výroby ve srovnání 

s fóliemi vzduchových polštářů vyráběnými z panenského materiálu. Vzhledem 

k nízké hmotnosti vzduchových polštářů jsou sníženy také emise CO2 v celém 

logistickém řetězci ve srovnání s alternativními materiály. Používání 

recyklovaného materiálu šetří také fosilní zdroje.  

 

Společnost Storopack se zavazuje ke zlepšování cirkulární ekonomiky 

Se vzduchovými polštáři AIRplus® 100% Recycled rozšiřuje společnost Storopack 

svoje produktové portfolio flexibilních ochranných obalů vyrobených ze 100 % 

recyklovaného materiálu. Kromě nové folie pro vzduchové polštáře jsou i papírové 

polštáře PAPERplus® a sypké polstrování PELASPAN® vyrobené kompletně 

z recyklovaných surovin. I spousta dalších výrobků již obsahuje významné 

procento recyklovaného nebo obnovitelného materiálu. 

 

„Vzduchové polštáře AIRplus® 100% Recycled dokonale zapadají do naší strategie 

udržitelnosti. Pomáhají nám dosáhnout našeho cíle v udržitelnosti, a tím je 

vyrábět do roku 2025 minimálně 50 procent našich interně produkovaných 

ochranných obalů z recyklovaných nebo obnovitelných surovin. Neustále proto 

AIRplus® 100% Recycled  
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pracujeme na zlepšování recyklační infrastruktury a celkového výrobního 

procesu,“ říká paní Vicentina Pereira, produktová manažerka pro AIR & Loose Fill 

ve společnosti Storopack. Svými aktivitami v Alliance to End Plastic Waste (Aliance 

pro skoncování s plastovým odpadem) a iniciativě CEFLEX společnost Storopack 

usiluje také o zlepšení celosvětové cirkulární ekonomiky. 

 

 

 

Fólie AIRplus® 100% Recycled je vyrobena ze 100 % recyklovaného materiálu, 

takže je atraktivní variantou pro společnosti, které berou ochranu životního 

prostředí a udržitelnost velmi vážně. Snímek: Storopack 

 

Vzduchové polštáře AIRplus® 100% Recycled jsou ideální na polstrování 

a zafixování přepravovaného zboží o nízké až střední hmotnosti. Snímek: 

Storopack 
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* * * 

Tiskové zprávy společnosti Storopack a obrazové materiály připravené k tisku lze 

také najít online na internetových stránkách www.storopack.cz a www.cc-

stuttgart.de/presseportal. Obrazový materiál lze zdarma znovu otisknout pro 

redakční účely, pokud je uveden zdroj. 

 

 

O společnosti Storopack 

Společnost byla založena v roce 1874 jako koželužna Johannese Reicheneckera, od roku 

1959 má pod názvem Storopack Hans Reichenecker GmbH sídlo v německém Metzingenu 

a specializuje se na ochranné obaly. Tato celosvětově působící společnost vytváří 

a dodává flexibilní ochranné obaly na míru pro různá průmyslová odvětví. Společnost 

Storopack má vlastní výrobní pobočky a kanceláře v Evropě, Severní Americe, Jižní 

Americe, Asii a Austrálii. Po celém světě pro ni pracuje 2 470 zaměstnanců. V roce 2019 

dosáhla společnost prodeje ve výši 479 milionů eur. Výrobky společnosti Storopack jsou 

k dostání ve více než 50 zemích. Další informace najdete na stránkách 

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  
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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