
 PERSBERICHT 

1/4 

Een natuurlijk inpakmateriaal voor de perfecte 
bescherming 
Nieuwe Storopack PAPERbubble®-papiervellen vormen een innovatief 
en duurzaam alternatief voor traditionele luchtkussenfolie 
 
Metzingen, januari 2022. De specialist in beschermende verpakkingen 
Storopack biedt met zijn PAPERbubble®-papiervellen een innovatief en 
milieuvriendelijk alternatief voor traditionele luchtkussenfolie in zijn assortiment. 
PAPERbubble® van Storopack gebruikt papier in combinatie met lucht. De nieuwe 
PAPERbubble®-papiervellen bieden dezelfde uitstekende, robuuste en langdurige 
bescherming als de traditionele luchtkussenproducten. Aangezien de papiervellen 
van Storopack volledig recycleerbaar zijn en geproduceerd worden met 
hernieuwbare grondstoffen, verminderen ze het gebruik van primaire 
grondstoffen en fossiele hulpbronnen. Daardoor zijn ze het ideale product voor 
bedrijven die beschermende verpakking van hoge kwaliteit even belangrijk vinden 
als duurzaamheid. “Goed productdesign is de sleutel tot de circulaire economie. 
Storopack hanteert ecodesignprincipes om verpakking duurzamer te maken. We 
willen overtollig verpakkingsmateriaal vermijden en dus geen onnodig gebruik 
maken van grondstoffen,”, vertelt Paul Deis, PAPER Product Manager bij 
Storopack. 
 
Innovatief en gebruiksvriendelijk design 
Dankzij het nieuwe formaat zijn de PAPERbubble®-papiervellen vooral geschikt 
voor het verzenden van delicate en kleine producten zoals cosmetica en 
elektronische onderdelen, en online postorders in het algemeen. De 
voorgeproduceerde papiervellen zijn gebruiksvriendelijk aangezien ze in het 
midden al geperforeerd zijn. Daarnaast zijn ze flexibel zodat de goederen tijdens 
de verzending optimaal worden beschermd. Op die manier kan de inpakker de 
juiste hoeveelheid verpakking bepalen en zo verspilling verminderen. Het papier 
biedt een eenvoudige oplossing voor het inpakken en bufferen van verpakte 
goederen en voor het opvullen van lege ruimtes in de doos. PAPERbubble® is 
beschikbaar in een speciaal ontworpen doos van 300 vellen. Dankzij de 
PAPERbubble®-doos kunnen de papierbuffers eenvoudig, ergonomisch en direct 
bij het verpakkingsstation worden uitgepakt. Er is geen plaatsing van een machine 
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nodig voor PAPERbubble®, waardoor het optimaal in de bestaande distributielijn 
kan worden geïntegreerd zonder grote investeringen. 
 
Storopack-klanten kunnen hun producten met de papiervellen niet alleen 
doeltreffend beschermen, maar ook in een zeer elegant, indrukwekkend en uniek 
formaat presenteren. PAPERbubble®-vellen bieden eindklanten een positieve en 
duurzame uitpakervaring. 
 
 

 
Nieuwe Storopack PAPERbubble®-papiervellen vormen een innovatief en 
duurzaam alternatief voor traditionele luchtkussenfolie.  
Afbeelding: Storopack 
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Dankzij het nieuwe formaat zijn de PAPERbubble®-papiervellen vooral geschikt 
voor het verzenden van delicate en kleine producten. Afbeelding: Storopack 
 
 

* * * 
Persberichten van Storopack en printklare afbeeldingen kunt u online vinden op 
www.storopack.be en www.cc-stuttgart.de/presseportal. Afbeeldingen mogen 
kosteloos herdrukt worden voor redactionele doeleinden, mits de bron vermeld 
wordt. 
 
Over Storopack 
Storopack werd in 1874 opgericht door Johannes Reichenecker als leerlooierij en draagt 
sinds 1959 de naam Storopack Hans Reichenecker GmbH. Het bedrijf, dat gevestigd is in 
het Duitse Metzingen, is gespecialiseerd in beschermende verpakkingen. De internationaal 
actieve onderneming produceert en levert flexibele beschermende verpakkingen op maat 
voor allerlei sectoren. Storopack heeft eigen productievestigingen en kantoren in Europa, 
Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Het stelt wereldwijd 2.430 werknemers 
tewerk. In 2020 genereerde Storopack een omzet van 500 miljoen euro. De producten van 
Storopack zijn verkrijgbaar in meer dan 60 landen. Meer informatie op www.storopack.com  
 
Perscontact: 

http://www.storopack.be/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.storopack.com/
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Leonie Schulz  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen 
Telefoon: +49 7123 164-227 
Fax: +49 7123 164-119 
leonie.schulz@storopack.com  

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