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Tillverkat av minst 50 procent återvunnet material 
Storopacks produktsortiment utökas nu med den nya filmtypen AIRplus® 
Void Recycle 
 
Metzingen, juli 2019. Den nya filmtypen AIRplus® Void Recycle, som tillverkas 

av skyddsförpackningsspecialisten från Metzingen, är perfekt för företag som tar 

hållbarhet på allvar. Denna film av luftkuddar består av polyeten (PE) och av minst 

50 procent återvunnet material. Den erbjuder samma enastående 

materialegenskaper som PE, som är både tålig och robust, och bidrar även till att 

bevara resurserna. De återvunna råvarorna i filmen härrör delvis från Storopacks 

egenproduktion och matas in i filmens produktionsprocess i form av återvunnet 

plastgranulat. Mer återvunnet material köps in av externa leverantörer.   

 

Många hållbara alternativ 
– Återvinning är en kontinuerlig process när det gäller att använda material på ett 

effektivt och hållbart sätt. Ofta är det möjligt att använda restmaterial för att 

tillverka nya skyddsförpackningar utan att tumma på deras väsentliga 

egenskaper, förklarar Hermann Reichenecker, VD på Storopack. Företaget har 

sedan en tid tillbaka använt återvunna råvaror i en rad olika förpackningsmaterial. 

Produktportföljen omfattar även PAPERplus® återvunnet papper, som är 

tillverkat helt av återvunnet material, och PELASPAN® förpackningschips, som 

omfattar mer än 90 procent återvunnen EPS. – Vi arbetar kontinuerligt med att ta 

fram fler produkter av återvunnet material, tillägger Hermann Reichenecker. 

 

AIRplus® Void Recycle  
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AIRplus® Void Recycle tillverkas av minst 50 procent återvunnet material, vilket 

gör det till ett attraktivt alternativ för företag som fäster största vikt vid miljöskydd 

och hållbarhet. Bild: Storopack 

 
AIRplus® Void Recycle lämpar sig utmärkt för stötdämpning och säker fixering av 

varor som väger upp till 8 kg. Bild: Storopack 

 
 
 
 
 
 

* * * 
Pressmeddelanden och utskrivbara bilder från Storopack finns även på internet på 

www.storopack.com och www.cc-stuttgart.de/presseportal. Bilderna är gratis för 

redaktionellt bruk med angivande av källan. 
 
Om Storopack 
Storopack grundades 1874 som ett familjeföretag och drivs sedan 1959 under namnet 

Storopack Hans Reichenecker GmbH med säte i Metzingen, Tyskland. Den globalt 

verksamma företagsgruppen är en specialist på skyddsförpackningar som är organiserad 

i de två affärsområdena Molding och Packaging. Inom området Molding med certifierade 

produktionsanläggningar i Europa och Kina produceras skräddarsydda 

skyddsförpackningar och tekniska formdelar av expanderbart skummaterial för olika 

industriområden. Affärsområdet Packaging erbjuder flexibla skyddsförpackningar med 

luftkuddar, fyllnadspapper, PU-skumförpackningssystem och löst fyllnadsmaterial och har 

egna produktionsanläggningar och kontor i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och 

Australien. Globalt har Storopack 2 500 anställda. 2018 hade Storopack en omsättning på 

473 miljoner euro. Storopacks produkter är tillgängliga i mer än 50 länder. Mer information 

finns på www.storopack.com 

 
 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.storopack.com/
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Presskontakt: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Tyskland 
Telefon: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum  
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Tyskland 
Telefon: +49 711 9 78 93-35  
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
storopack@cc-stuttgart.de 
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