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Storopack - 
Internationell partner för skyddsförpackningar
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Hela sortimentet av skräddarsydda och flexibelt använd-
bara skyddsförpackningslösningar hittar du under 
www.storopack.com.

Affärsområdet Packaging erbjuder flexibla skyddsför-
packningslösningar. I helhetsrådgivningen optimeras 
skyddsförpackningen, skyddsemballeringsprocessen 
och dess integration i den företagsinterna logistiken, för 
maximal produktivitet och hållbarhet. En fjärde dimension 
berör kundens kunder: Skyddsförpackningslösningen skall 
upplevas positivt vid uppackningen. Resultatet är Perfect 
Protective Packaging.

Storopack förbättrar kontinuerligt produktiviteten i 
kundernas skyddsförpackningsprocesser.

Storopack erbjuder fyra flexibla skyddsförpacknings-
lösningar: Luftkuddarna AIRplus®, papperskrynklare/
volym PAPERplus®, PU-skumkuddarna FOAMplus® 
och förpackningsspånen PELASPAN® och PELASPAN® 
BIO. Rådgivningskonceptet “Working Comfort“ sörjer för 
ergonomi, funktion och effektivitet på förpackningsplatsen. 
Specialiserade applikationsingenjörer tar på begäran fram 
behovsanpassade lösningar av utrustningen, såväl för 
en enda packplats, som för ett fullständigt koncept och 
införande av hela förpackningslinor. Storopack integrerar 
manuella, del- eller helautomatiska emballeringssystem i 
intralogistiken.

Koncernen med världsomspännande verksamhet 
representeras av företrädare med placering i Nord-/Syda-
merika, Europa och Asien. Genom återförsäljare finns de 
flexibla skyddsförpackningarna i Storopack-sortimentet 
tillgängliga i över 40 länder.

    Working Comfort
by
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AIRplus® - 
Luftkuddar för Working Comfort

Luftkuddesortimenten AIRplus® Void, AIRplus® Cushion 
och AIRplus® Bubble erbjuder ett brett urval av luftkudde-
typer. Detta betyder mångsidiga tillämpningsmöjligheter 
för skyddet av varan i förpackningen.

Till AIRplus® finns fyra maskintyper som är utformade för 
skilda förpackningsprocesser. Varje företag erbjuder moj- 
ligheten till specialanpassad utrustning. Utbudet av tjänster 
sträcker sig från små till medelstora till omfattande behov 
av emballering.

Fördelarna med AIRplus® för 
skyddsförpackningen: 

▪ Tillförlitligt: konstant foliekvalitet från egen tillverkning
▪ Mångsidigt: det finns en luftkuddetyp för varje 
   tillämpning
▪ Ekonomiskt: lägre råmaterialförbrukning genom 
   flerskiktad CO-extrusion
▪ Tåligt: fantastiska mekaniska egenskaper
▪ Miljö:  AIRplus®-folietyper är återvinningsbara eller 
   komposterbara enligt DIN Certco EN 13432
▪ Sparar plats: On-demand-system för minimal 
   lagerhållning
▪ Integrerat: kompakta, operatörsvänliga apparater för
   smidiga packplatssystem
▪ Bekvämt att omhänderta: ett snitt och kvar blir endast 
   den tomma folien

Vår speciella plastkompetens 

Know-how, utvecklingskompetens och praktisk erfarenhet 
av de egna produktionsanläggningarna betyder konsek-
vent kvalitet, leveranssäkerhet och framsteg genom inno-
vation. Storopack kan förverkliga nya idéer för kunderna: 
Exempelvis luftkuddar med ett påtryckt marknadsförings-
budskap. 

AIRplus® CX-folier 
co-extruderad foliekvaliet för extra hållbarhet och 
pålitlighet

AIRplus® BIO-folier
komposterbar plast, certifiering enligt 
DIN Certco EN 13432 (EU)

AIRplus® ESD-folier
ESD-folie för att skydda elektroniska komponenter mot 
elektrostatiska urladdningar

Mer information om AIRplus®-foliesorter på sidan 17. 
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De allmänna skyddsfunktionerna: 
en guide  

Denna översikt visar de allmänna funktionerna på skydds-
förpackningarna. På de följande sidorna visar guiden vilka 
funktioner den respektive skyddsförpackningstillämpningen 
erbjuder konkret.
 
Luftkuddar:   Absorberar stötar och skyddar ömtåligt gods
Utfyllning:     Fyller hålrum och förhindrar att produkter stöter
                     emot varandra. 
Fixering:       Stabiliserar tunga föremål eller enstaka artiklar
                     i sin position. 
Omslutning: Skyddar fullständigt mot kontaktskador

Bild 1 AIRplus® Void-luftkuddar 
Bild 2 AIRplus® Cushion-luftkuddar 
Bild 3 AIRplus® Bubble-luftkuddar 
Bild 4 AIRplus® Wrap-luftkuddar 
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AIRplus® Void-luftkuddar

Egenskaper:
Iögonfallande hålrumsfyllning

▪ en kudde per perforerad sektion
▪ små kuddar fyller medelstora till stora volymer
▪ Exempel: Lämplig för leveranser av förförpackade
   artiklar
▪ Exempel: Transport av artiklar med ingen/liten risk att 
   gå sönder

Skyddsfunktioner hos 
AIRplus® Void-luftkuddar

▪ Fylla ut
▪ Fixera

AIRplus® Void-luftkuddar tillgängliga foliesorter
AIRplus® CX-folier, AIRplus® BIO-folier

AIRplus® Void-luftkuddar: Kuddformat och rullängd
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AIRplus® Void-luftkuddar: 
Tillämpningar i kartong
 
AIRplus®  Void-luftkuddar lämpar sig fantastiskt för att med 
ett handgrepp snabbt och ekonomiskt fylla ett hålrum. För-
sedd med denna skyddsförpackning, fixeras varan i paketet 
och kan inte flyttas runt. Luftkuddetypen är en ideal lösning 
för exempelvis förförpackade produkter eller artiklar med 
liten eller ingen risk att gå sönder. 

Folietyp Rullbredd 
i mm

Perforeringslängd 
i mm

Rullängd 
i m

Void Folie 200 65, 120, 175, 300 1000
Void Folie 300 120 670
Void Folie 400 110, 135 500
Void Folie 200 120, 175 645
BIO Void Folie 200 100, 200 535

Bild 1 Utfyllnad med AIRplus® Void-luftkuddar 
Bild 2 Utfyllnad med AIRplus® Void-luftkuddar 
Bild 3 Fixering med AIRplus® Void-luftkuddar

Skyddsfunktion fylla ut Skyddsfunktion fixera
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AIRplus® Cushion Luftkuddar

Egenskaper:  Den mångsidiga lösningen  

▪ 2, 4, 16 eller 28 luftkammare per perforerad sektion
▪ fylla små till medelstora hålrum
▪ omsluta och vira in produkter
▪ Exempel: produkter som behöver extra polstring, 
   oförpackade artiklar
▪ Exempel: Fylla hålrum mellan produkterna

Skyddsfunktioner hos 
AIRplus® Cushion-luftkuddar

▪ Omslutning

AIRplus® Cushion-luftkuddar:  tillgängliga foliesorter 
AIRplus® CX-folier

AIRplus® Cushion-luftkuddar:  
Kuddformat och rullängd

Individuellt tryck på CX-foliesorter: 
Gör intryck vid uppackningen
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AIRplus® Cushion-luftkuddar:  
Tillämpningar i kartong
 
AIRplus® Cushion luftkuddar är den perfekta lösningen 
för att omsluta produkter. Vid perforeringen mellan varje 
foliesektion delas luftkuddarna till önskad längd. Ju mindre 
eller konturrikare föremålet är, desto formflexiblare måste 
polstringsbiten vara. Därför finns det varianter med två, fyra, 
16 eller 28 luftkammare per foliesektion. 

Folietyp Rullbredd 
i mm

Perforeringslängd 
i mm

Rullängd 
i m

Cushion folie 2p 400 150 500
Cushion folie 4p 400 150 500
Cushion folie 16p 400 250 500
Cushion folie 28p 675 250 300

Bild 1 Omslutning med AIRplus® Cushion-luftkuddar 
Bild 2 Omslutning med AIRplus® Cushion-luftkuddar 

Skyddsfunktion omsluta hela produkten.                                                                 Skyddsfunktion klädsel
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AIRplus® Bubble-luftkuddar

Egenskaper: Effektiv omslutning 

▪ 29 eller 53 runda luftkammare per perforerad sektion
▪ Passar för små artiklar: smal minsta-sektion minskar
   materialslöseriet
▪ Kvalitetsperforering “Smart Tear Off“: Snabb avrivning
   utan att leta efter perforeringen
▪ Omsluta och vira in produkter
▪ Exempel: Omslutning av ömtåligt gods runt om
▪ Exempel: Skydda oförpackade produkter mot stötar 
   och repor 
▪ Exempel: Enstaka foliesektion för små föremål

Skyddsfunktioner hos 
AIRplus® Bubble-luftkuddar

▪ Omslutning

AIRplus® Bubble-luftkuddar: tillgängliga foliesorter 
AIRplus® CX-folier, AIRplus® ESD-folier

AIRplus® Bubble-luftkuddar:
Kuddformat och rullängd
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AIRplus® Bubble-luftkuddar:  
Tillämpningar i kartong
 
Genom att omsluta känsliga produkter i AIRplus® Bubble-
luftkuddar månar man om ett övergripande skydd. Artiklarna 
omsluts och kan inte skadas genom att de skavs. 
On-demand-lösningen är ett effektivt alternativ för konven-
tionella småbubbel-folier. Slut med omständlig hantering på 
förpackningsplatsen: AIRplus® Bubble erbjuder produkts-
skydd med ett knapptryck. Kvalitetsperforeringen “Smart 
Tear Off“ möjliggör snabbare avrivning utan att man måste 
leta upp perforeringen. En separat sektion har endast en 
längd om 160 mm. Det gör skyddsemballering av små 
produkter väsentligt material- och volymeffektivare än 
marknadsstandarden på 250 mm. En kompakt utrustning 
med folierulle ersätter de stora, otympliga balarna med 
Bubble-folie. Det sparar lageryta och reducerar hanterings-
kostnaderna. Och även mottagaren får det lättare: För 
slutomhändertagandet räcker ett enda snitt och kvar blir 
folien. Luftkuddesortimentet AIRplus® Bubble hör till de mest 
kostnadseffektiva lösningarna på marknaden.

Folietyp Rullbredd 
i mm

Perforeringslängd 
i mm

Rullängd 
i m

Bubble folie 29b 400 160 500
Bubble folie 53b 700 160 286

Skyddsfunktion omsluta

Bild 1 Omslutning med AIRplus® Bubble-luftkuddar 
Bild 2 Omslutning med AIRplus® Bubble-luftkuddar
Bild 3 Omslutning med AIRplus® Bubble-luftkuddar
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AIRplus® Wrap-luftkuddar

Prestandaprofil: flexibel inpackning och 
bästa skydd 

▪ 19 eller 36 romber i en rad
▪ Möjliggör en tätare inpackning 
▪ Kvalitetsperforering ”Smart Tear Off”: Snabb rivning utan 

att leta efter perforeringen
▪ Packar in och omsluter produkter
▪ Exempel: Skydda oförpackade produkter mot stötar och 

repor 
▪ Exempel: Omslutande inpackning av ömtåligt gods
▪ Exempel: Lösa foliebitar som mellanlager

Skyddsfunktioner hos AIRplus® Wrap-
luftkuddar

▪ Inpackning

AIRplus® Wrap-luftkuddar: foliesorter
AIRplus® folier

AIRplus® Wrap-luftkuddar: 
kuddformat och rullängder

AIRplus® Wrap-luftkuddar:
Användningsområden i kartong

Vår AIRplus® Wrap-folie kan användas för att packa in 
ömtåliga och tunna produkter. Med foliens innovativa vågiga 
struktur kan produkterna packas in tätare och säkrare. 
En annan fördel är att folien tillverkas allt efter behov. 
Packaren skapar luftbubblorna direkt vid packstationen. 
AIRplus® Wrap-folie är därför ett platssparande alternativ till 
vanlig luftbubbelfolie. 

Bild 1 Inpackning med AIRplus® Wrap-luftkuddar
Bild 2 Inpackning med AIRplus® Wrap-luftkuddar
Bild 3  Lösa foliebitar av AIRplus® Wrap-luftkuddar som 
         mellanlager

Folietyp kuddbredd  
i mm

kuddlängd  
i mm

rullängd  
i m

Inpackningsfolie 19d 400 175 500
Inpackningsfolie 36d 710 175 280
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AIRplus®-maskintyper 

AIRplus® GTI
Namngiven efter en av den populäraste bilarna i världen, 
eftersom AIRplus® GTI delar två av de viktigaste egenska-
perna med bilar: den sportiga högpresterande motorn och de 
höga tillförlitligheten. AIRplus® GTI bearbetar upp till 24 meter 
luftkuddefolie per minut. På grund av den korta uppstartstiden 
är utrustningen bäst lämpad för start- och stoppdrift. 

Specifikationer
GTI VS (200 mm rullar): 400 x 330 x 510 mm 
GTI VL (300 / 400 mm rullar): 550 x 330 x 510 mm
GTI C (400 mm Cushion 16p/Bubble 29b rullar): 
550 x 330 x 510 mm
GTI XL (att till 800 mm Cushion 28p/Bubble 53b rullar):
927 x 330 x 510 mm

Vikt:    14-19 kg
Spänning:  95-250 V (AC) 
Energiförbrukning: 163 Watt i kontinuerlig drift,
   14 Watt i tomgång 
Hastighet:  24 m per minut 
Lufttillförsel:  Rumsluft

För upprullning av 700 mm rullar för Cushion eller Bubble film 
finns ett haspel bord tillgängligt för GTI XL.
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Egenskaper: 
Snabbt, kompakt och alltid startklart

▪ Kompakta apparater med konventionell strömanslutning
   för enkel förflyttning
▪ Strömsparande: Energieffektiv drift
▪ Flexibelt integrerbar: en apparat försörjer flera 
   förpackningsplatser eller står direkt på arbetsplatsen
▪ Hög tillgänglighet tack vare fulländad teknik
▪ Alltid startklar: Ingen förlust av kuddar efter start/stopp
▪ Luftfyllning och hastighet går att variera
▪ Självförklarande och intuitiv manövrering
▪ Snabb påfyllning = Enkelt rullbyte

Bild 1 AIRplus® GTI 
Bild 2 AIRplus® Mini 

AIRplus® Mini
Lätt och kompakt: AIRplus® Mini är den ideala utrustningen 
för varje arbetsplats. Monteras antingen integrerat med Silo, 
som bordsutrustning, flexibelt på rull-ställ eller mot väggen. 
För upprullning av rullar finns ett haspel bord tillgängligt.
Specifikationer
Storlek:   354 x 670 x 370 mm
Vikt:    10,5 kg
Spänning:  95-250 V (AC)  
Energiförbrukning: 65 Watt i kontinuerlig drift, 
   3 Watt i tomgång 
Hastighet:    12 m per minut
Lufttillförsel:  Rumsluft Enkel upprullnings utrustning för Mini och GTI.
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Luftkuddarna från AIRplus® finns i tre foliesorter. De 
utvecklas och tillverkas i företagets egna produktionsan-
läggningar.

Bild 1 AIRplus® CX-folie 
Bild 2 AIRplus® ESD-folie 
Bild 3 AIRplus® BIO-folie

AIRplus® CX-folie:
Fördelar på flera plan

AIRplus® CX-folien är en co-extruderad folie. Dess särskil-
da egenskaper känns på ytan: Den är mjuk och gnisslar 
inte. De yttre folieskikten är glidfria och underlättar 
fixeringen av varan. Det mittersta skiktet sörjer för goda 
mekaniska egenskaper hos folien, som hög elasticitet. 
Den penetreras inte så lätt av spetsiga föremål, hörn 
eller kanter. Det inre skiktet sörjer för god täthet. Det gör 
därutöver luftkuddarna mycket elastiska och därmed mot-
ståndskraftiga mot packgods med vassa hörn och kanter. 
AIRplus® CX-folien är transparent och ger en fri sikt av 
artiklarna i paketet.

AIRplus® ESD-folie:
Antistatisk för elektroniska komponenter

Med AIRplus® ESD finns det sedan 2011 en foliekvalitet 
för skyddad packning för elektroniska komponenter. 
Plasten är statiskt ledande och förhindrar så alltså elek-
trostatiska urladdningar - på engelska „electro-static 
discharge“ (ESD). AIRplus® ESD uppfyller kraven enligt 
DIN EN 61340-5-1.

AIRplus® BIO-folie: 
Kompromisslöst uppriktig

Storopack erbjuder sedan 2008 med sin AIRplus® BIO 
en foliesort av komposterbar plast. Råmaterialet är en 
plastmassa på en bas av poly-mjölksyra (PLA) med co-
polyester. Storopack har av övertygelse och grundat på 
företagets värderingar ända från början satsat på denna 
plast med bas av förnybara råmaterial. Miljöskadliga 
oxo-nedbrytbara plaster, som kallas “biologiskt nedbryt-
bara“, avvisar Storopack likväl som andra kompromisser 
som ger sig själv en “eko“-stämpel men som bara utgör 
“green washing“ och inte bidrar på riktigt till miljön. 
Komposterbarheten för AIRplus® Bio-folie är certifierad 
efter den europeiska normen DIN EN 13432.
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AIRplus®-foliesorter
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▪ Ökad produktivitet
▪ Minskad utmattning 
▪ Förbättrad hälsa för packarna på arbetsplatsen

Working Comfort® ger:

Working Comfort® –  
högre produktivitet med ergonomiska 
inpackningsstationer

Ergonomiska arbetsplatser och effektiva hanteringslösningar. Storopack bidrar till 
ökad produktivitet i skyddsinpackningen med hjälp av Working Comfort®. Varje onödig 
rörelse under inpackningen innebär en tids- och energiförlust för packaren. Detta 
kan undvikas med rätt processer och arbetsplatser. Våra experter analyserar era 
nuvarande packprocesser och erbjuder en passande lösning som tar ergonomiska 
hänsyn. Här läggs lika stor vikt vid att processerna är effektiva som att packarna får 
en gynnsam arbetsmiljö: Onödiga uppgifter slopas, allt förpackningsmaterial finns all-
tid till hands vid packarnas arbetsstationer, som i sin tur är utformade enligt Working 
Comfort® -principen.

För att kunna garantera att Storopack uppnår bästa möjliga resultat åt verksamhe-
ten skaffar vi allt från en och samma källa: Våra ingenjörer designar och tillverkar 
3D-ritningar som visar exakt hur systemen passar in i den befintliga utrustningen och 
packprocesserna. Experterna på Storopack tillverkar sedan en skräddarsydd lösning 
i något av servicecentren i Europa och USA. I slutfasen integrerar våra ingenjörer 
systemen i logistikprocessen och hjälper er I drifttagningen.

Exempel på ergonomiska AIRplus® packstationer



Perfect Protective Packaging

21

Allting till hands – ergonomiska processer 
med SMARTline packstationer

Ergonomisk och effektiv
Effektiva processer och ett behagligt arbetsflöde: SMARTline packstationer har båda. 
Onödiga rörelser undviks eftersom packaren alltid har allt nödvändigt packmaterial 
nära till hands. De specialanpassade packstationerna är ergonomiskt utformade 
enligt Storopack Working Comfort® -principen, vilket både ökar produktiviteten och de 
anställdas välmående.

Framtidssäkrade packprocesser
Det modulbaserade konceptet hos packstationerna gör att packprocesserna håller 
jämna steg med utvecklingen. Med sin modulära uppbyggnad kan de utökas när som 
helst för att passa packarens specifika behov och era krav på packprocessen, samt 
integreras smidigt i alla processer för användning av valfritt packmaterial. Så oavsett 
om det är AIRplus®, PAPERplus®, FOAMplus®, eller Loose Fill så ger SMARTline 
packstationer precis rätt helhetslösning.

Översikt över fördelarna med SMARTline packstationer

▪ Helhetslösning för alla Storopacks packmaterial: AIRplus®, PAPERplus®, 
FOAMplus®, och Loose Fill

▪ Smidig integrering i er packprocess
▪ Ergonomiskt utformad enligt Working Comfort® principen
▪ Kan alltid utökas tack vare sin modulära uppbyggnad och många tillbehör
▪ Snygg och smart aluminiumkonstruktion

Hyllsystem och avskiljare

Låda

Hjälpskärm

Tangentbord

Skrivarpapper

Working Comfort® integrering
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REUSE betyder att...
denna produkt kan återanvändas flera gånger för sitt 
ursprungliga syfte.

▪ På grund av den utmärkta kvaliteten på AIRplus® kan 
   luftkuddarna användas flera gånger.

REUSE betyder att...
denna produkt och de tillhörande produktionsprocesserna 
är utformade för att hålla förbrukningen av naturresurser 
så låg som möjligt.

▪ Polyetylenfolien AIRplus® innehåller återvunnet råmate-
   rial från post-consumer- och produktionsåtervinning.
▪ Tillverkningsteknologin för den treskiktade co-extrude-
   rade folien minskar råmaterialförbrukningen och 
   förbättrar kvaliteten på luftkuddarna.
▪ Den låga vikten på AIRplus® skyddsförpackningar leder
   till bränslebesparingar under transporten.

REUSE betyder att...
post-consumer- eller produktionsspill kan ersätta de pri-
mära råmaterialen i denna produkt.

▪ AIRplus®-folie är fullständigt återvinningsbar.
   Omhändertagandet via det befintliga 
   återvinningskretsloppet bidrar till att förbrukningen av 
   primära råmaterial reduceras.

REUSE betyder att...
denna produkt tillverkas av förnybara råmaterial, 
som t.ex. trä och växter.

▪ AIRplus® BIO-folie består av en biologiskt nedbrytbar 
   plastsammansättning på en bas av det förnybara 
   råmaterialet polymjölksyra (PLA) med copolyester. 
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Hållbarhet & miljöskydd

Det självpåtagna ansvaret för ett ansvarsfullt miljömä-
ssigt och samhälleligt agerande kan spåras tillbaka till 
Storopacks företagsfilosofi. “Vision & riktlinjer“ omfattar 
formellt överenskomna principer för alla Storopack-
medarbetare. Ledningen är ansvarig för motivation och 
utveckling av medarbetarna så att medvetenheten om 
samhälle, kultur och miljö vidareutvecklas.

För tillverkning av skyddsförpackningar krävs resurser. 
Utan skyddsförpackningar eller vid för lite och felaktigt 
insatta skyddsförpackningar kan dock de transporterade 
produkterna skadas. Nyproduktion av dessa varor är 
resursslöseri. Storopack strävar därför efter effektiv och 
smart användning av skyddsförpackningar.


