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Luftkuddar tillverkade av 100 % återvunnet material 

AIRplus® 100% Recycled sätter nya standarder inom flexibla 

skyddsförpackningar. 

 

Metzingen, januari 2021. Specialisten på skyddsförpackningar Storopack 

lanserar en ny luftkuddfilm som tillverkas av 100 procent återvunnet material. 

Storopack är den första leverantören som tillverkar en helt återvunnen 

luftkuddefilm med en blandning av avfall efter användning och från produktion. 

AIRplus® 100% Recycled erbjuder samma enastående skyddsegenskaper som 

vanliga luftkuddar. Den här lösningen är därför idealisk för företag som 

värdesätter skyddsförpackningar av hög kvalitet för att hålla sina egna produkter 

säkra och sin verksamhet hållbar. Materialförbrukningen för dessa luftkuddar är 

dessutom lägre än för andra material, vilket bidrar till sänkta kostnader. AIRplus® 

100% Recycled kan återvinnas och föras tillbaka till återvinningscykeln efter 

användning.  

 

Resultatet är 30 procent mindre utsläpp av växthusgaser under produktionen 

jämfört med luftkuddefilmer gjorda av nytt råmaterial. Tack vare luftkuddarnas 

låga vikt minskar även CO2-utsläppen i hela logistikkedjan jämfört med alternativa 

material. Användningen av återvunnet material innebär även att de fossila 

resurserna bevaras.  

 

Storopack åtar sig att förbättra den cirkulära ekonomin 

Med AIRplus® 100% Recycled utökar Storopack sin produktportfölj av flexibla 

skyddsförpackningar tillverkade av 100 % återvunnet material. Utöver den nya 

luftkuddefilmen är många typer av PAPERplus® fyllnadspapper och PELASPAN® 

förpackningschips tillverkade helt av återvunna råmaterial. Många andra 

produkter innehåller redan en stor andel återvunnet eller förnybart material. 

 

– AIRplus® 100% Recycled passar perfekt in i vår hållbarhetsstrategi. Produkten 

hjälper oss att uppnå vårt hållbarhetsmål att senast år 2025 tillverka minst 50 

procent av våra internt producerade skyddsförpackningar av återvunna eller 

förnybara råvaror. Vi arbetar därför alltid på att förbättra infrastrukturen för 

återvinning och den övergripande produktionsprocessen, säger Vicentina Pereira, 

produktchef för AIR & Loose Fill hos Storopack. Med sina insatser i Alliance to End 

AIRplus® 100% Recycled  
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Plastic Waste och CEFLEX-initiativet har Storopack också åtagit sig att förbättra 

den globala cirkulära ekonomin. 

 

 

 

AIRplus® 100% Recycled tillverkas av 100 procent återvunnet material, vilket 

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

miljöskydd och hållbarhet. Bild: Storopack 

 

AIRplus® 100% Recycled lämpar sig utmärkt för stötdämpning och fixering av 

lätta till medeltunga varor. Bild: Storopack 

  



PRESSMEDDELANDE 

3/3 

* * * 

Pressmeddelanden och utskrivbara bilder från Storopack finns även på internet 

på www.storopack.se och www.cc-stuttgart.de/presseportal. Bilder kan 

omtryckas gratis i redaktionella syften under förutsättning att källan anges. 

 

 

Om Storopack 

Storopack Hans Reichenecker GmbH med säte i tyska Metzingen grundades 1874 som 

Johannes Reichenecker lädergarveri och har sedan 1959 specialiserat sig på 

skyddsförpackningar. Det globalt verksamma företaget tillverkar och distribuerar 

måttillverkade och flexibla skyddsförpackningar för olika industriområden. Storopack har 

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

Australien. Företaget har 2 470 anställda över hela världen. År 2019 uppgick Storopacks 

försäljning till 479 miljoner euro. Storopacks produkter finns att köpa i fler än 50 länder. 

Mer information finns på www.storopack.com  

 
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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