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På www.storopack.se hittar du en allmän översikt av skräddarsydda och flexibla skyddsförpackningslösningar.
Affärsområdet Packaging omfattar flexibla skyddsförpackningslösningar. I en heltäckande rådgivningsprocess
optimeras skyddsförpackningen, skyddsförpackningsprocessen och dess integrering i ett företags interna logistik för
maximal produktivitet och hållbarhet. En fjärde dimension
inkluderar kunderna till kunden: de ska få ett positivt intryck
av förpackningen i samband med uppackning. Resultatet är
en perfekt skyddsförpackning.

Storopack förbättrar kontinuerligt produktiviteten i sina
kunders skyddsförpackningsprocesser.

Storopack erbjuder fyra flexibla skyddsförpackningslösningar: AIRplus® luftkuddar, PAPERplus® fyllnadspapper,
FOAMplus® PU-skumkuddar samt förpackningschipsen
PELASPAN® och PELASPAN® BIO. Rådgivningskonceptet
Working Comfort® säkerställer ergonomi, effektivitet och
verksamhet på förpackningsområdet. Våra specialiserade
applikationstekniker tar fram skräddarsydda lösningar för
allt från den enskilda förpackningsstationen till utformning
och utveckling av kompletta förpackningslinjer. Storopack
integrerar semi- och helautomatiska förpackningssystem i
sin intralogistik.

Working Comfort
by

Miljö						27
Den globalt verksamma företagsgruppen företräds i Nordoch Sydamerika, Europa och Asien. Skyddsförpackningar
från Storopack kan fås i 40 länder genom vårt omfattande
distributionsnätverk.
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PAPERplus® – fyllnadspapper för perfekta
skyddsförpackningar
De allmänna skyddsfunktionerna:
En vägledning
I denna översikt kan du läsa mer om skyddsförpackningens allmänna funktioner. På följande sidor av vägvisaren
beskrivs funktionerna för de enskilda skyddsförpackningarna
konkret.
Vaddering:

Dämpar stötar och skyddar ömtåliga produkter.
Utfyllnad:	Fyller ut tomrum och förhindrar att produkter
stöter emot varandra.
Fixering:	Stabiliserar tunga objekt eller enskilda
produkter i förpackningen.
Inlindning:	
Skyddar produkters ytor mot kontaktskador
och tillhandahåller stötskydd runtom.
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Papillon fyllnadspapper
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I det breda utbudet av PAPERplus®-system finns en lösning för så gott som alla skyddsförpackningsuppgifter.
Oavsett om det handlar om internationell leverans av en
tung växellåda eller om leverans av en ny smarttelefon så
tillhandahåller PAPERplus® en lösning som förenar maximal
produktivitet med optimalt skydd.

Fördelar med PAPERplus® för skyddsförpackningar:

Som innovationsorienterat företag anpassar Storopack
kontinuerligt sitt utbud av maskinsystem, fyllnadspapperssystem och papper till de aktuella marknadskraven.

▪ Brett sortiment: individuella lösningar ur ett mångsidigt
utbud
▪	Överlägsen prestanda: utmärkt skydd och tryckhållfasthet
▪	Effektivitet: skrynklingsteknik för maximalt materialutnyttjande
▪ Tillförlitlighet: hög tillgänglighet tack vare avancerad teknik
▪	Ergonomi: med hjälp av till exempel pekpanel, fotpedal
och ljuddämpning
▪	Image: användning av papper ger ett bättre intryck hos
slutkunden
▪	Miljö: papper obestruket

Typer av fyllnadspapper:
alltid rätt lösning

Papperstyper:
kvalitet och säkerhet

Storopack erbjuder fyra olika typer av fyllnadspapper.
PAPERplus® Classic är en pappersremsa med en tjock,
flerskiktig struktur. PAPERplus® Chevron är rörformat papper med veck. PAPERplus® Papillon består av två lager
papper med en bredd på 20 cm. PAPERplus® Shooter är
en platt pappersremsa med lätt strukturerad yta.

Genom långfristigt samarbete med tillverkare garanterar
Storopack konstant hög papperskvalitet och leveranstrygghet för PAPERplus®. Storopack använder inte bestruket
papper.

På följande sidor beskrivs vanliga användningsområden för
dessa typer av fyllnadspapper. Här hittar du även information om maskin- och papperstyper.
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PAPERplus® Classic fyllnadspapper
PAPERplus® Classic fyllnadspapper:
Tillämpningar i kartong
PAPERplus Classic används för tyngre produkter. Det
tjocka, flerskiktiga pappret lämpar sig för skydd av produkter
som väger flera kg. PAPERplus® Classic är rivhållfast och
lätt att forma, vilket gör att PAPERplus® kan användas för en
rad olika förpackningstekniker. PAPERplus® fyllnadspapper
erbjuder styrka och hållbarhet för att stabilisera tunga objekt
och tillhandahålla den volym som krävs för överlägsen
stötdämpning och utfyllnad av tomrum.
®

Skyddsfunktioner hos
PAPERplus® Classic fyllnadspapper
▪ Vaddering
▪ Fixering

Figur 1: Fixering med PAPERplus® Classic fyllnadspapper
Figur 2: Fixering med PAPERplus® Classic fyllnadspapper
Figur 3: Vaddering PAPERplus® Classic fyllnadspapper

Prestandaprofil för PAPERplus® Classic fyllnadspapper: skyddar tungt gods
▪ Mycket hög densitet och motståndskraft
▪ Lämpar sig för tungt gods
▪ Exempel på användning: delar av växellådor
▪ Exempel på användning: medicinsk utrustning

Storopack ger råd om hur fyllnadspappret ska användas
i enskilda fall. Nedan beskrivs två möjligheter som exempel.

Vaddering och inlindning med PAPERplus®
Classic

Fixering med PAPERplus® Classic

I exemplet nedan åstadkoms vaddering genom att två papperssträngar rullas ihop. Först placeras den ena pappersrullen i den tomma kartongen och de varor som ska paketeras ovanpå. Den andra rullen placeras sedan på varorna.
Varorna sjunker ned i vadderingen på botten och när locket
stängs trycks de in i den övre vadderingen. Resultatet är
skydd runtom.

Maskintillbehöret ”Coiler” producerar färdiga rullar av
fyllnadspapper med ett knapptryck.

För att fixera en produkt kan tomrummet fyllas ut med
fyllnadspapper i sidan eller ovanför de förpackade varorna.
Alternativt kan två remsor fyllnadspapper placeras diagonalt
på varandra i kartongen. Varorna placeras på dessa och
ändarna viks sedan in.
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PAPERplus® Classic fyllnadspapper med olika papperstyper

PAPERplus® Classic papperstyper
Classic GE-papper för vaddering med PAPERplus® Classic: Tillämpningar i kartong
Om PAPERplus® Classic-fyllnadspappret produceras med
Classic GE-papper används mindre material för samma
volym fyllnadspapper. Denna typ av skyddsförpackning
lämpar sig för medeltunga till tunga produkter. Det minskade
materialbehovet genom användning av Classic GE-papper
möjliggör kostnadseffektiva lösningar för utfyllnad av tunga
försändelser.
Prestandaprofil:
Hög motståndskraft med mindre papper
▪ Mycket hög densitet och motståndskraft
▪ Lämpar sig för medeltungt till tungt gods

Classic-papper för vaddering med PAPERplus® Classic: Tillämpningar i kartong
Om PAPERplus® Classic-fyllnadspappret produceras med
Classic-papper uppnås maximal densitet. Motståndskraften
lämpar sig även för mycket tunga objekt.
Prestandaprofil: Maximal prestanda
▪ Högsta densitet och motståndskraft
▪ Lämpar sig för tunga produkter

Figur 1: PAPERplus® Classic fyllnadspapper

Classic-papper

Classic GE-papper

Materialutnyttjande – Med Classic GE-papper har fyllnadspappret
samma volym fast mindre material används.

Rullbredd – Classic-papper har en större
rullbredd än Classic GE-papper.

Användningsområde vaddering
– lämpar sig för produkter upp
till ca

Användningsområde fixering
– lämpar sig för produkter upp
till ca

Maskinsystem

Classic 1ply XL 745 mm 430 m

5–12 kg

5-15 kg

Classic

Classic 1ply L 745 mm 380 m

5–12 kg

8-20 kg

Classic

Classic 1ply 745 mm 325 m

7-20 kg

10-25 kg

Classic

Classic 2ply L 745 mm 280m

12-30 kg

15-35 kg

Classic

Classic 2ply L 745 mm 410m

12-30 kg

15-35 kg

Classic

Classic 2ply 745 mm 280m

15-40 kg

20-50 kg

Classic

Classic 2ply 745 mm 410m

15-40 kg

20-50 kg

Classic

Classic 2ply H 745 mm 280 m

30-50 kg

40-70 kg

Classic

Classic 2ply H 745 mm 410m

30-50 kg

40-70 kg

Classic

Classic GE 1ply L 600 mm 430 m R

5–12 kg

5-15 kg

Classic/Classic2

Classic GE 1ply L 600 mm 430 m

5-15 kg

6-17 kg

Classic/Classic2

Classic GE 1ply 600 mm 325 m R

5-18 kg

8-20 kg

Classic/Classic2

Classic GE 1ply 600 mm 325 m*

5-20 kg

8-25 kg

Classic/Classic2

Classic GE 1ply H 600 mm 280 m R

7-30 kg

10-35 kg

Classic/Classic2

Classic GE 1ply H 600 mm 410m R

7-30 kg

10-35 kg

Classic/Classic2

Classic GE 2ply 600 mm 280m R

15-40 kg

18-50 kg

Classic/Classic2

Classic GE 2ply 600 mm 280 m

15-40 kg

18-50 kg

Classic/Classic2

Papperstyper

Förklaring: H = Heavy, L = Light, XL = extra Light, R = Recycle
* Pappret Classic GE 1ply finns i olika versioner.
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Maskiner för PAPERplus® Classic fyllnadspapper

PAPERplus® Classic2 maskinsystem
Nu finns den första maskinen för produktion av mycket tätt
fyllnadspapper i ett smalare, mer upprätt utförande. Den är
fullständigt optimerad för att erbjuda effektivitet och ergonomi i skyddsförpackningsprocessen.
▪ Utmatning av papper ovanför arbetsområdet
▪ Mobilt stativ för växling av arbetsplats
▪ Pekskärm för enkel inmatning av uppgifter
▪ Hölje för låga bulleremissioner
▪ Fotpedal för smidiga förpackningsprocesser och individuell arbetshastighet

Maskinen Classic2 bearbetar endast papperstypen
Classic GE – se tabell Papperstyper.
Specifikationer för Classic2
Storlek:		
1150 x 720 x 1830–2130 mm
Vikt:			
150 kg
Spänning:
230 V
Hastighet:
Upp till 40 m/min

Classic-maskinen bearbetar papperstyperna Classic GE
och Classic – se tabell Papperstyper.

PAPERplus Classic maskinsystem
®

Beprövat under många driftstimmar över hela världen. För
optimal integration finns PAPERplus® Classic maskinsystem
i olika utföranden.
PAPERplus® Classic standardmaskin
▪ Vertikal design för litet fotavtryck
▪ Justerbart utmatningsschakt
▪ Praktisk, separat inmatningsenhet
▪ Stabilt, robust utförande för kontinuerlig drift

Figur 1: PAPERplus® Classic fyllnadspapper

Specifikationer för Classic
Storlek:		
1800 x 950 x 950 mm
Vikt:			
150 kg
Spänning:
230 V
Hastighet:
12 m/min (standard)
Även anpassade versioner finns tillgängliga, till exempel ett
horisontellt utförande och en bordsmodell.
Specifikationer för Classic bordsmodell
Storlek:		
760 x 1400 x 1900 mm
Vikt:			
180 kg
Spänning:
230 V
Hastighet:
12 m/min (standard)
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PAPERplus® Chevron fyllnadspapper
Prestandaprofil för PAPERplus® Chevron fyllnadspapper:
effektivitet med förstklassig image

PAPERplus® Chevron fyllnadspapper:
Tillämpningar i kartong
Med PAPERplus® Chevron fyllnadspapper behövs endast en
liten mängd papper för att fylla ut tomrummet i förpackningen. Detta tack vare att det veckade pappret har stor volym.
Den vadderande effekten hos de veckade rören erbjuder
utmärkt skydd även för medeltunga produkter. Pappersremsorna kan enkelt och flexibelt formas för olika förpackningstekniker. Perforeringar var 7:e cm gör det enkelt att separera
remsorna utan att behöva skära. Luft och papper – en smart
kombination för lättare skyddsförpackningar.
Skyddsfunktioner hos PAPERplus® Chevron
fyllnadspapper
▪ Utfyllnad
▪ Fixering

▪ För lätta till medeltunga produkter
▪ Volym: snabb och kostnadseffektiv utfyllnad av tomrum
▪ Bra vaddering, säker fixering
▪ Enkel formning

▪ Högvärdig design
▪ Exempel på användning: leverans av förförpackade
produkter
▪ Exempel på användning: vitt papper för läkemedel eller
smink

Användningsområde utfyllnad– lämpar sig för produkter upp till ca

Användningsområde fixering – lämpar
sig för produkter upp till ca

Maskinsystem

Chevron 1ply L 500 m

2–12 kg

2-8 kg

Chevron3

Chevron 1ply 390 m*

4-14 kg

4-13 kg

Chevron3

Chevron 1ply H 390 m*

6-16 kg

6-15 kg

Chevron3

Papperstyper

Förklaring: H = Heavy, L = Light
* Papperstyperna Chevron och Chevron H finns i olika versioner.

Maskintyper PAPERplus® Chevron3
Snabb, ergonomisk, anpassningsbar, användarvänlig och
mobil. PAPERplus® Chevron3 har allt som krävs för effektiv
utfyllnad av kartonger – plus flera olika möjligheter till integration.

▪ Utrustad med senaste teknik
▪ Olika inställningar: vaddering och material kan regleras
stegvis

Specifikationer för Chevron3
Mått:
670 x 340 x 1700-1990 mm
Vikt:
72 kg
Spänning:
230 V
Hastighet:
30 m per minut

Specifikationer för Chevron3 bordsmodell
Mått:
670 x 340 x 950 mm
Vikt:
55 kg
Spänning:
230 V
Hastighet:
30m per minut

Skyddsfunktion: utfyllnad och fixering
Figur 1: Fixering med PAPERplus® Chevron fyllnadspapper
Figur 2: Utfyllnad med PAPERplus® Chevron fyllnadspapper
Figur 3: Fixering med PAPERplus® Chevron fyllnadspapper
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PAPERplus® Papillon fyllnadspapper
Prestandaprofil för PAPERplus® Papillon fyllnadspapper: effektivt och med högvärdig design

PAPERplus® Papillon fyllnadspapper:
Tillämpningar i kartong
Fyllnadspapprets speciella utformning är patentskyddad.
Pappret är särskilt följsamt och lätt och kan användas både
för utfyllnad av tomrum och inlindning av produkter för leverans. Det anpassar sig snabbt till produkterna i kartongen
och erbjuder därmed tillförlitligt skydd av de varor som ska
levereras. Dessutom gör det ett positivt intryck hos slutkunden i samband med uppacknings.
Skyddsfunktioner hos PAPERplus® Papillon
fyllnadspapper
▪ Utfyllnad
▪ Inlindning

▪ Optimalt skydd för små till medelstora paket
▪ Intelligent fyllnadspapperssystem för utfyllnad av tomrum eller
för inlindning
▪ Mycket lätt och anpassningsbart fyllnadspapper
▪ Högvärdig design

Papperstyper

▪ Exempel: Leverans av förförpackade produkter
▪ Exempel: vitt papper för läkemedel eller smink
▪ Exempel: svart papper för lyxvaror och en
perfekt uppacknings upplevelse

Användningsområde utfyllnad–
lämpar sig för produkter upp till ca

Användningsområde inlindning –
lämpar sig för produkter upp till ca

Maskinsystem

1-8 kg

1-8 kg

Papillon

Papillon 1ply 280 m*
* Papillon-papper finns i olika versioner.

Maskintyper PAPERplus® Papillon
Med sin låga vikt och sitt kompakta utförande på 330 mm x
340 mm x 370 mm kräver denna maskin endast lite utrymme
och integreras enkelt i olika förpackningsstationer. PAPERplus®
Papillon är enkel att använda. Fyllnadspappret produceras
direkt vid arbetsstationen och transporteras till kartonger. Detta
ökar produktiviteten samtidigt som det säkerställer optimal
ergonomi vid arbetsstationen i enlighet med Storopacks strategi
Working Comfort® .

PAPERplus® Papillon är en extremt mångsidig maskin tack
vare tre olika driftlägen: automatiskt, on-demand och fotpedal.
Principen ”Plug & Play” och olika uppställningspositioner innebär att maskinen enkelt kan integreras i befintliga leveransprocesser.

Specifikationer för Papillon
Mått:
330 x 340 x 370 mm
Vikt:
12 kg
Spänning:
230 V
Hastighet:
40 m per minut

Papillon bordsmodell

Papillon golvmodell

Papillon bordsmodell med justerbar höjd

Skyddsfunktion: utfyllnad och inlindning

Figur 1: Inlindning med PAPERplus® Papillon fyllnadspapper
Figur 2: Utfyllnad med PAPERplus® Papillon fyllnadspappe
Figur 3: Utfyllnad med PAPERplus® Papillon fyllnadspapper
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PAPERplus® Shooter fyllnadspapper
PAPERplus Shooter fyllnadspapper:
Tillämpningar i kartong
®

PAPERplus Shooter fyllnadspapper är en skyddsförpackningslösning för utfyllnad av tomrum ovanför de förpackade
varorna (Top-Fill). Den höga maskinhastigheten gör att den
platta pappersremsan nästan automatiskt lägger sig över
varorna (se nedan). Det flerskiktiga fyllnadsmaterialet produceras genom att enskiktigt papper veckas och skrynklas.
Den vadderande effekten lämpar sig för lättare produkter.
®

Prestandaprofil för PAPERplus® Shooter fyllnadspapper: lätt utfyllnadsmaterial

manuellt skrynklat papper

▪ Flerskiktig pappersremsa som produceras av enskiktigt
papper
▪ Utfyllnad för lättare produkter
▪ Jämn kompression ger överlägset skydd jämfört med

Papperstyper

Användningsområde utfyllnad– lämpar
sig för produkter upp till ca

Maskinsystem

2-8 kg

Shooter

Shooter 1ply 375 mm 640 m

Skyddsfunktioner hos PAPERplus® Shooter
fyllnadspapper
▪ Utfyllnad

Maskintyp PAPERplus® Shooter
PAPERplus® Shooter-maskinen gör skyddsförpackningsprocessen enkel. I högsta hastighet är maskinen så snabb och
pappersremsan verkar strömma in i kartongen automatiskt.
Användaren startar och stoppar fyllnadsprocessen med
hjälp av en fotpedal. Med PAPERplus® Shooter-maskinen
krävs inga ansträngande avrivningsarbeten tack vare
maskinens effektiva skärsystem. Papper tillförs från en
dispenserkartong som är enkel att fylla på.

Skyddsfunktion: utfyllnad

▪ Blixtsnabb hastighet – upp till 220 m material/min
▪ Integrerad sensor: pappret fastnar inte ens vid höga hastigheter
▪ Ergonomi: justerbar höjd, vridbart huvud

Specifikationer för golvmodell
Storlek:		
1750 x 600 x 600 mm
Vikt:			
29 kg
Spänning:
230 V
Hastighet:
67–220 m/min
Specifikationer för bordsmodell
Storlek:		
1000 x 470 x 600 mm
Vikt:			
18 kg
Spänning:
230 V
Hastighet:
67–220 m/min

Figur 1: Utfyllnad med PAPERplus® Shooter fyllnadspapper
Figur 2: Utfyllnad med PAPERplus® Shooter fyllnadspapper
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Storopack-processen
Storopacks serviceprocess: Integration för
högsta prestanda vid varje arbetsstation
▪ Noggrannhet: utförlig behovsanalys
▪ Kompetens: applikationstekniker utarbetar koncept och
genomförandeplan
▪ Working Comfort®: ergonomi, effektivitet och verksamhet
vid varje förpackningsstation
▪ Heltäckande koncept: egen design och tillverkning
Storopack omvandlar papper till effektiva och produktiva
skyddsförpackningslösningar för intern logistik. Flexibiliteten
och kvaliteten hos PAPERplus® fyllnadspapper möjliggör
effektiv och kundspecifik integration för så gott som alla
behov. Enligt erfarenhet går det att öka produktiviteten med
10–20 procent. Totalkostnaderna sjunker och personalen
trivs bättre eftersom de kan arbeta vid en ergonomisk förpackningsstation.
Utbudet omfattar allt från intelligent utrustade enskilda
arbetsstationer till högeffektiva förpackningslinjer.

På de flesta av dagens marknader är endast en sak säker: förändring. Med Storopack-processen är företag rustade för att ta itu med
denna utmaning. Processen omfattar vårt kompletta serviceutbud, från vilket våra kunder kan utnyttja ett, flera eller alla områden.
Skyddsförpackningslösningar från Storopack kan på ett nästan obegränsat sätt integreras i ett företags intralogistik.
Flexibiliteten och kvaliteten hos våra skyddsförpackningar möjliggör skräddarsydd, högeffektiv integration som uppfyller alla säkerhetskrav. Erfarenheten visar att Storopack kan uppnå produktivitetsfördelar på mer än 10 procent. Totalkostnaderna sjunker och personalen trivs bättre.
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PAPERplus® – fallstudier
Integration för ett logistikcentrum
Produkter:
Fin- och labbkemikalier
Storlek:
24 arbetsstationer
Utrustning:
24 PAPERplus® Classic (under-bord-variant)
Kapacitet vid förpackningsstationen:
4 minuter per försändelse (genomsnitt)
Total kapacitet:
5000–6000 försändelser/dag (genomsnitt)

Utmaning:
För att spara lagringsutrymme måste man byta ut den färdiga skyddsförpackningslösningen som användes tidigare.
Vikten på det gods som förpackas varierar från några hundra gram till flera kilo. Den nya, skräddarsydda skyddsförpackningslösningen måste klara av denna variation.
Lösning:
PAPERplus® Classic fyllnadspapper erbjuder nödvändig
densitet och motståndskraft för tunga produkter. Eftersom
systemet använder enskiktigt papper lämpar det sig även
för lättare produkter. Integrationen medför två fördelar: Det
behovsanpassade systemet producerar lämplig volym av
fyllnadspapper och PAPERplus® Classic-maskinen behöver
inget extra utrymme för installation.

Kundens intryck:
”Hög transportsäkerhet, ergonomi och bra kostnadsstruktur.
Det är fakta.
Vi upplever dock ännu fler fördelar. Den nya skyddsförpackningslösningen underlättar vårt dagliga arbete. Vi har fått
positiva reaktioner även från våra kunder, eftersom de får
sina paket i en enhetlig förpackning. Kartong på utsidan,
papper på insidan och allt kan avfallshanteras på samma
sätt.”
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PAPERplus® – fallstudier
Integration för ett verktygsföretag
Produkter:
Högvärdiga verktyg
Storlek:
14 arbetsstationer
Utrustning:
14 PAPERplus® Classic (under-bord-variant)
Kapacitet vid förpackningsstationen:
4 minuter per försändelse (genomsnitt)
Total kapacitet:
1700 försändelser/dag (genomsnitt)

Utmaning:
Arbetsstationerna måste utrustas för hantering av delvis
tunga verktyg. I produktsortimentet ingår även mindre och
lättare objekt.

Lösning:
Med PAPERplus® Classic skyddas alla försändelser optimalt. Skyddsförpackningslösningen är universell och lämpar sig därför för både lätta och tunga produkter. Storopack
integrerade förpackningsstationerna i transportlinjen så att
kartongerna inte behöver flyttas runt. Arbetshöjden kan
dessutom justeras.

Kundens intryck:
”De nya förpackningsstationerna är både praktiska och
ergonomiska. Storopack säkerställde att vi uppfyllde alla
gällande säkerhetskrav.
Vi förvånades över hur mycket vår produktivitet ökade med
denna uppdatering. Representanterna från Storopack förstod våra behov.”
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PAPERplus® – fallstudier
Integration för en varuhuskedja
Produkter:
Kläder, smink, leksaker, vin och presentartiklar
Storlek:
7 SMARTline förpackningsstationer
Maskiner:
7 PAPERplus® Papillons

Utmaning:
Utmaningen med denna integration var först och främst att
på ett optimalt sätt harmonisera våra förpackningslösningar
med logistikprocesserna i den schweiziska varuhuskedjan.
Storopack hjälpte därför kunden att omdefiniera sina logistikprocesser och att anpassa dem i fråga om förpackningslösningen för att uppnå bästa möjliga resultat.

Lösning:
PAPERplus® Papillon-maskinerna monterades på sju
SMARTline förpackningsstationer med silon och utgör hjärtat
av förpackningsprocessen. Varje maskin är utrustad med en
silo där fyllnadspappret för två stationer förvaras. På hyllorna
ovanför bordet kan man placera kartonger och annat förpackningsmaterial så att det är lättillgängligt för personalen.

Kapacitet vid förpackningsstationen:
140 kartonger per förpackningsstation och dag
Total kapacitet:
500-4 000 försändelser/dag

Kundens intryck:
”Storopack erbjöd oss inte bara bra produkter utan även support i form av omfattande expertrådgivning. Till följd av detta
kunde vi optimera våra arbetsprocesser och eftersom förpackningsstationerna utformades inte bara med prestanda utan
även med komfort i sikte innebar Storopacks lösning en direkt
fördel för vår förpackningspersonal. Resultaten gynnade såväl
kunder som anställda.”
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Miljö
RECYCLE innebär att...
avfall efter användningen eller produktionen av denna produkt kan ersätta råmaterial.

Storopacks åtagande för en ansvarsfull hantering av miljön
och samhället grundas på företagets filosofi ”Vision och riktlinjer” och omfattar officiellt överenskomna principer för alla
medarbetare på Storopack. Cheferna ansvarar för att motivera och främja utvecklingen av de anställda för att främja
medvetenheten om samhälle, kultur och miljö.

▪ PAPERplus® fyllnadspapper är del av kretsloppet för
pappersåtervinning och fullt återvinningsbart. Storopack
använder inte bestruket papper. Materialet bortskaffas
via de befintliga återvinningssystemen vilket bidrar till att
minska användningen av primära råmaterial.
▪ För PAPERplus® används endast tryckbläck som enkelt
kan avlägsnas vid återvinning (avsvärtning).

För tillverkning av skyddsförpackningar krävs resurser. Utan
skyddsförpackningar eller om för lite eller felaktiga skyddsförpackningar används, kommer de transporterade produkterna att skadas. Nyproduktion av dessa varor är slöseri
med resurser. Därför förespråkar Storopack användning av
effektiva skyddsförpackningar.

REUSE innebär att...
denna produkt kan användas flera gånger för sitt ursprungliga syfte.

RENEW innebär att...
den här produkten tillverkas av förnybara råmaterial, till
exempel trä eller växter.

▪ Den höga kvaliteten på PAPERplus® gör att fyllnadspappret kan användas flera gånger.

REDUCE innebär att...
denna produkt och tillhörande produktionsprocesser har
utvecklats för att minimera utnyttjandet av våra naturresurser.
▪ Storopack erbjuder papper av återvunna beståndsdelar.
Det innebär ett effektivt utnyttjande av återvinningskretsloppet.
▪ Tillverkning av smalare rullar av GE-papper kräver upp till
20 % mindre vatten och energi.
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