TISKOVÁ ZPRÁVA

Přírodní obal pro dokonalou ochranu
Nové archy papíru PAPERbubble® značky Storopack jako inovativní,
udržitelná náhrada tradiční vzduchové bublinkové fólie.
Metzingen, leden 2022. S archy papíru PAPERbubble® nabízí nyní firma
specializující

se

a ekologickou

na

ochranné

náhradu

obaly,

tradiční

společnost

vzduchové

Storopack,

bublinkové

inovativní

fólie.

Produkt

PAPERbubble® značky Storopack používá papír v kombinaci se vzduchem. Nové
archy papíru PAPERbubble® nabízí stejně vynikající, robustní a dlouhotrvající
ochranné vlastnosti jako běžné výrobky se vzduchovými bublinami. Protože jsou
100% recyklovatelné a vyrobené z obnovitelných surovin, pomáhají papírové
archy značky Storopack snižovat spotřebu primárních surovin a fosilních zdrojů,
což je ideální pro společnosti, které si cení jak vysoce kvalitních ochranných obalů,
tak udržitelnosti rozvoje lidstva. „Dobrý design výrobků je základním faktorem
oběhového hospodářství. Společnost Storopack uplatňuje zásady ekologického
designu, aby byly obalové produkty v rámci ochrany životního prostředí
udržitelnější. Naším přístupem je vyhnout se nadbytečnému balení se zbytečným
využíváním zdrojů,” vysvětluje pan Paul Deis, PAPER Product Manager ve
společnosti Storopack.
Inovativní a uživatelsky příznivý design
Díky nově vyvinutému formátu jsou papírové archy PAPERbubble® vhodné
zejména

pro

přepravu

citlivých

a malých

výrobků,

jako

je

kosmetika

a elektronické součástky, a obecně pro zásilkové zboží objednané online. Předem
vyrobené archy papíru se snadno používají díky perforaci uprostřed a nabízejí
flexibilitu pro optimální ochranu přepravovaného zboží. Operátor na balícím
pracovišti tak může zvolit správné množství obalu, a tím snížit množství odpadu.
Papír představuje jednoduché řešení pro balení a polstrování baleného zboží i pro
vyplnění mezer v krabici. Archy papíru PAPERbubble® jsou k dostání ve speciálně
navržené

krabici

PAPERbubble

®

pro

300 archů.

Krabice

vytvořená

pro

archy

papíru

umožňuje jednoduché a ergonomické vyjímání papírových

polštářů přímo na balicím pracovišti. Pro používání archů PAPERbubble® na
balícím pracovišti není potřeba používat žádný stroj, což znamená, že toto řešení
může být optimálně integrováno do stávající distribuční linky s minimálními či
žádnými investicemi.
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Uvedení nového produktu
PAPERbubble®
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Díky archům papíru mohou zákazníci společnosti Storopack nejen spolehlivě
chránit své výrobky, ale také je prezentovat ve vysoce elegantním, působivém
a jedinečném formátu. Archy papíru PAPERbubble® poskytují koncovým
zákazníkům pozitivní a zároveň v rámci rozvoje udržitelný zážitek z rozbalování.

Nové archy papíru PAPERbubble® značky Storopack jako inovativní, udržitelná
náhrada tradiční vzduchové bublinkové fólie. Snímek: Storopack
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Díky nově vyvinutému formátu jsou papírové archy PAPERbubble® vhodné
zejména pro přepravu citlivých a malých výrobků.
Snímek: Storopack

***
Tiskové zprávy společnosti Storopack a obrazové materiály připravené k tisku lze
také najít online na internetových stránkách www.storopack.cz a www.ccstuttgart.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 2 430 zaměstnanců. V roce 2020 dosáhla
společnost prodeje ve výši 500 milionů eur. Výrobky společnosti Storopack jsou k dostání
ve více než 60 zemích. Další informace najdete na stránkách www.storopack.com

Tiskový kontakt:
Leonie Schulz
Storopack Hans Reichenecker GmbH
Untere Rietstraße 30
72555 Metzingen, Německo
Telefon: +49 7123 164-227
Fax: +49 7123 164-119
Leonie.Schulz@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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