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VEDENÍ SPOLEČNOSTI
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předseda správní rady, prezident divize Packaging
výkonná ředitelka, prezidentka divize Molding
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finanční Digital Officer
finanční ředitel, korporátní manažer pro kontroling
korporátní manažerka pro komunikace a globální podporu marketingu
korporátní manažer pro lidské zdroje
korporátní manažer pro IT
korporátní manažerka pro nákup
korporátní SCIP
korporátní manažer pro služby a logistiku

POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2020

2.430 celosvětově
OBRAT V ROCE 2020

500 mil. eur
POBOČKY

68 poboček v těchto zemích:
Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Německo, Francie, Velká Británie, Hongkong, Indie, Itálie, Japonsko, Kanada,
Nizozemsko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Česká republika, Turecko, USA

STOROPACK JE
SPECIALISTOU NA OCHRANNÉ OBALY
A TECHNICKÉ TVAROVÉ DÍLY.
Nabídka produktů zahrnuje jak ochranné obaly
zhotovené na míru, flexibilní ochranné obaly a jejich
integraci do balicích procesů zákazníků, tak technické
tvarové díly.
Celosvětově působící skupina firem se sídlem
v Metzingen (Německo) je členěna do dvou obchodních divizí:

MOLDING DIVISION

PACKAGING DIVISION

Divize Molding se specializuje na ochranné obaly
zhotovené na míru, obaly s regulovanou teplotou
a technické tvarové díly z expandovaných pěnových
materiálů pro automobilový, farmaceutický
a potravinářský průmysl i další odvětví průmyslu.

Divize Packaging nabízí flexibilně použitelné
ochranné obaly se vzduchovými polštáři (AIRplus®),
papírovými polštáři (PAPERplus®), obalovými
systémy z PU pěny (FOAMplus®) a sypanými
obalovými výplněmi (PELASPAN® a PELASPAN® BIO).

Díky vlastnostem, jako jsou izolace, tlumení nárazů,
dlouhá životnost a nízká hmotnost, jsou tyto
materiály velice atraktivní. Ve svém technologickém
centru konstruuje společnost Storopack tvarové
díly pomocí moderní techniky: vývoje aplikací CAD,
zhotovování prototypů technologií CNC, konstrukce
nářadí, zařízení pro simulaci pádu a klimatizační
komory.

Nabízené služby sahají od řešení pro jednotlivé
balírny po návrhy a realizaci kompletních balicích
linek, které jsou integrovány do interní logistiky
a nabízejí manuální, poloautomatické nebo plně
automatické balicí systémy. Specializovaní aplikační
inženýři společnosti Storopack se starají o optimální
efektivitu a ergonomii všech procesů (Working
Comfort®) s cílem neustálého zlepšování procesů
ochranného balení u zákazníka.

Divize Molding zastřešuje certifikované výrobní
závody v Evropě a Číně.

Divize Packaging je zastoupena pobočkami
v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii a Austrálii.
Prostřednictvím obchodních zástupců jsou
produkty dostupné ve více než 60 zemích.

MILNÍKY

1874	Založení koželužny Johannesem Reicheneckerem ve švábském Backnangu.
1920	Syn Johannese Reicheneckera Hermann přebírá
továrnu na zpracování kůží, která se od tohoto
okamžiku jmenuje Hermann Reichenecker
Lederfabrik.
1938	Přemístění továrny na zpracování kůží z Backnangu do Weinstadt-Beutelsbachu.
1956	Hans Reichenecker přebírá po svém otci Hermannu Reicheneckerovi továrnu „Hermann
Reichenecker Lederfabrik“.
1959	Založení společnosti Storopack Hans Reichenecker GmbH + Co. v Affaltrachu u Heilbronnu; na
začátku se firma specializuje na výrobu tvarových dílů z materiálu Styropor®.

2005	Sloučení divizí Packaging Systems a Packaging
Distribution do divize Packaging; vypracování
vize dlouhodobého rozvoje společnosti
Storopack.
2006	Zahájení výroby řady produktů FOAMplus®
(pěnové výplně).
2008	Zavedení PELASPAN® BIO (obalové chipsy)
a AIRplus® BIO (vzduchové sáčky), které rozšiřují
portfolio produktů z obnovitelných zdrojů.
2009	Pod názvem Working Comfort® se dostává do
popředí ergonomie balíren zákazníků divize
Packaging.
2012 Storopack zahajuje obchodní činnost v Brazílii.
2013 Storopack buduje nový závod v Indii.

1973	Zahájení výroby sypaných obalových výplní
(loose fill) z materiálu Styropor®.

2015	Storopack kupuje japonskou firmu EJ Co., Ltd.
(Ebina/Kanagawa-Ken).

1978 Zahájení obchodních aktivit v USA.

2015	Storopack získává podíly italského obchodního
partnera; Alternative 1999 s. r. l.

1982	Fúze společností Hermann Reichenecker
Lederfabrik a Storopack Hans Reichenecker
GmbH + Co. V té době končí společnost se
zpracováním kůží.
1987	Portfolio produktů je rozšířeno o obalové chipsy
z obnovitelných zdrojů (Renature®).
1993	Výroba prvních tvarovaných dílů z EPP
(expandovaný polypropylen).
1995	Zahájení výroby řady produktů PAPERplus®
(papírové výplně).
1998	Zahájení výroby řady produktů AIRplus® (vzduchové výplně).
2000	Zahájení výroby obalových tvarových dílů
v Číně.
2001 Název Storopack se stává firemní značkou.
2002	Hans Reichenecker pověřuje svého syna Hermanna Reicheneckera provozním řízením firmy
a nastupuje do funkce předsedy nově založené
dozorčí rady.
2004	Verena Reichenecker je jmenována jednatelkou
a společně se svým bratrem Hermannem
Reicheneckerem vede firmu.

2015	Uvedení produktové řady TCPplus® (obaly s
regulací teploty).
2016	Dlouhodobý distribuční partner Intellipack
v Austrálii se stává součástí společnosti
Storopack.
2019	Uvedení produktové řady AIRplus® Recycle: folie
pro vzduchové polštáře s obsahem recyklátu
minimálně 50 %.
2019	Vývoj ochranných obalů z EPS, vyrobených až ze
100 % z recyklovaného EPS a PS.
2020	Dlouhodobý partner a výrobce strojních systémů AIRplus® a AIRmove®, společnost Ideepak
B.V., se v Nizozemsku stává součástí skupiny
Storopack Group.

