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Vergroot uw keuze dankzij het driedubbele voordeel van 
Storopack‘s aanbod!

       Storopack‘s driedubbele voordeel bestaat uit:
 - productkeuze
 - beschikbaarheid
 - betrouwbare technologie

        Productkeuze: Een volledig gamma van in-the-box  
        verpakkingsmateriaal en machines, oplossingen voor alle  
        verpakkingstoepassingen.

        Beschikbaarheid: Meer dan ? fabrieken in Europa en meer   
        dan 50 gecombineerde vestigingen wereldwijd voor een snelle,    
        hoffelijke dienstverlening en levering.

        Technologie: Kosteneffectieve, efficiënte en milieuvriende 
 lijke producten. De nieuwste technologie voor betrouwbaarheid,  
        snelheid en ergonomie.
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Verpakkingsproducten
PAPERplus® Papieren stroken
AIRplus® Luchtkussens
FOAMplus® Schuim op maat

Individuele diensten
Onze verpakkingsingenieurs 
staan u bij in geval van vragen 
betreffende individuele verpak-
kingsoplossingen.

Verschillende oplossingen bij één leverancier.
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voor meer informatie kunt u ons hier bereiken:

Deze handige leidraad helpt u om een keuze te maken 
uit de beschikbare verpakkingsmaterialen. De functies 
die worden vermeld, garanderen dat u precies dat 
product kiest, dat het best aan uw verpakkingseisen 
tegemoetkomt.

NIEUW VAN

STOROPACK!



Luchtkussens van bio folie

De composteerbaarheid van de AIRplus® Bio Folie is 
gecertificeerd volgens de Europese norm EN 13432 en 
de Amerikaanse norm ASTM D6400. De luchtkussentjes 
dragen dan ook het Keimling-logo, waardoor de betrokken-
heid van de afzender met het milieu zichtbaar is voor de 
ontvanger. 

                            Het luchtkussensysteem AIRplus® 

van Storopack wordt uitgebreid 

met een uitvoering in bio-

kunststof. Omdat deze 

composteerbare folie 

geschikt is voor alle toe-

steltypes van het assorti-

ment, openen zich tal van 

mogelijkheden. Het vul- en 

opvulmateriaal kan worden 

gebruikt in alle omgevingen, van 

de kleine verzendafdeling tot en met het 

geautomatiseerde distributiecentrum. 

AIRplus BIO by

Net als bij de folies op basis van polyethyleen co-extrudeert 
Storopack het polymeer bij de verwerking, waardoor een driela-
gige structuur ontstaat. In vergelijking met mono-extrusie folies 
wordt zo het grondstoffenverbruik beperkt en de elasticiteit ver-
hoogd. De lage permeabiliteit zorgt ervoor dat de luchtvulling niet 
ontsnapt. 
De luchtkussens zijn beschikbaar in de formaten 200 x 200 mm 
en 200 x 100 mm. 

Europese certificering EN 
13432

Amerikaanse 
certificering 
ASTM D6400

AIRplus® BIO Folie 200 x 100mm

AIRplus® BIO Folie 200 x 200mm

Volgens de Storopack-filosofie moet een biokunststof voldoen aan 
twee voorwaarden. De eerste betreft de functionaliteit: het kunst-
stofproduct moet composteerbaar zijn. Een tweede voorwaarde 
betreft de grondstoffenbasis: biokunststof moet worden geprodu-
ceerd op basis van duurzame grondstoffen.  

Volgens onze Protective Packaging Guide voldoet dit product 
aan volgende behoeften:

Bufferen 9
Opvullen 9
Fixeren 9

De grondstof is een biologisch afbreekbare kunststofmeng-
sel op basis van polymelkzuur (PLA) met copolyester. 


