
PERSBERICHT 

1/3 

Gemaakt van minimaal 50 procent gerecycled materiaal 
Het productassortiment van Storopack omvat nu de folie AIRplus® Void 
Recycle 
 

Metzingen, juli 2019. De nieuwe folie AIRplus® Void Recycle van de Duitse 

verpakkingsspecialist is een ideale oplossing voor bedrijven die duurzaamheid 

ernstig nemen. Deze luchtkussenfolie bestaat uit polyethyleen (PE) en minimaal 

50 procent gerecycled materiaal. Het product beschikt over de uitstekende 

materiaaleigenschappen van PE, dat duurzaam en stevig is, en draagt bij aan het 

behoud van de hulpbronnen. De gerecyclede grondstoffen voor de folie komen 

deels uit de eigen productie van Storopack en worden aan het productieproces 

toegevoegd in de vorm van gerecycled plastic granulaat. De rest van het 

gerecycled materiaal wordt extern ingekocht. 

 

Meer duurzame opties 
“Recycling is een continu proces om materialen efficiënt en duurzaam te 

gebruiken. Want vaak is het mogelijk om met restmaterialen nieuwe 

beschermende verpakkingen te maken zonder afbreuk te doen aan de essentiële 

eigenschappen”, legt Hermann Reichenecker, Executive Director van Storopack, 

uit. Het bedrijf gebruikt al enige tijd gerecyclede grondstoffen voor een hele reeks 

verpakkingsmiddelen: het productaanbod omvat ook PAPERplus® buffers die 

volledig gemaakt zijn van gerecycled materiaal, en de verpakkingschips Alta 

S®, die voor meer dan 90 procent bestaan uit gerecycled EPS. “Wij werken 

voortdurend aan de ontwikkeling van nog meer producten met gerecycled 

materiaal”, zegt Hermann Reichenecker. 

 

AIRplus® Void Recycle  
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AIRplus® Void Recycle is gemaakt van minimaal 50 procent gerecycled 

materiaal en is daardoor een aantrekkelijke keuze voor bedrijven die 

milieubescherming en duurzaamheid ernstig nemen. Beeld: Storopack 

 
AIRplus® Void Recycle is ideaal voor het bufferen en fixeren van producten die 

tot acht kilogram wegen. Beeld: Storopack 

 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Persberichten en afdrukbare foto’s van Storopack vindt u op het internet: 

www.storopack.com en www.cc-stuttgart.de/presseportal. Afbeeldingen mogen vrij 

worden gebruikt voor redactionele artikelen als de bron wordt vermeld. 

 

Over Storopack 
Storopack werd in 1874 als familiebedrijf opgericht en is sinds 1959 actief onder de naam 

Storopack Hans Reichenecker GmbH met maatschappelijke zetel in Metzingen, Duitsland. 

Als specialist voor  beschermende verpakkingen is de wereldwijd actieve 

ondernemingsgroep in twee afdelingen, Molding en Packaging, georganiseerd. De 

afdeling Molding met gecertificeerde productievestigingen in Europa en China levert op 

maat gemaakte beschermende verpakkingen en technische vormdelen uit expandeerbare 

schuimsoorten voor verschillende industrietoepassingen. De afdeling Packaging biedt 

flexibel bruikbare beschermende verpakkingen met luchtkussens, papieren buffers, PUR-

schuimverpakkingssystemen en verpakkingschips aan en is met eigen productiecentra en 

vestigingen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië vertegenwoordigd. 

Wereldwijd werken er 2.500 medewerkers voor Storopack. In 2018 heeft Storopack een 

omzet van 473 miljoen euro gerealiseerd. De producten van Storopack zijn verkrijgbaar in 

meer dan 50 landen. Voor meer informatie, zie  www.storopack.com 

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

René Jochum  
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Duitsland 
Telefoon: +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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