OŚWIADCZENIE PRASOWE

Maty powietrzne wykonane z materiału pochodzącego w

AIRplus® 100% Recycled

100% z recyklingu
AIRplus® 100% Recycled wyznacza nowe standardy pod w branży
elastycznych opakowań ochronnych
Metzingen, styczeń 2021 r. Specjalizująca się w zakresie opakowań
ochronnych firma Storopack, wprowadza na rynek nowe foliowe maty powietrzne
wykonane

z materiału pochodzącego w 100% z recyklingu. Storopack jest

pionierem w produkcji folii pochodzących całkowicie z recyklingu odpadów
pokonsumenckich

i

przemysłowych.

AIRplus®

100%

Recycled

oferuje

użytkownikom te same doskonałe właściwości ochronne, jak typowe maty
powietrzne. Tym samym rozwiązanie to nadaje się idealnie dla firm ceniących
sobie wysokiej jakości opakowania ochronne, które zarówno chronią ich produkty,
jak i są bezpieczne dla środowiska. Dzięki niższemu zużyciu surowców w
porównaniu do innych materiałów maty powietrzne są również opłacalne. Materiał
AIRplus® 100% Recycled nadaje się do recyklingu i powinien trafić do obiegu
recyklingowego po zakończeniu eksploatacji.
Efekt? Emisja gazów cieplarnianych mniejsza o 30% w porównaniu z foliami do
mat powietrznych wykonanymi z surowców pierwotnych. Niska masa powoduje
również ograniczenie emisji CO2 na całej długości łańcucha logistycznego w
porównaniu

do

alternatywnych

materiałów.

Zastosowanie

materiałów

z

recyklingu oznacza zatem oszczędność zasobów paliw kopalnych.
Storopack angażuje się w rozwój gospodarki obiegowej
Wraz z AIRplus® 100% Recycled firma Storopack poszerza swoją ofertę
elastycznych opakowań ochronnych wykonanych z materiałów pochodzących w
całości z recyklingu. Oprócz nowych foliowych mat powietrznych, wiele
wypełniaczy

papierowych

PAPERplus®

oraz

chipsów

opakowaniowych

PELASPAN® wykonano całkowicie z surowców wtórnych. Szereg innych
produktów zawiera już znaczny procent materiałów z recyklingu lub materiałów
odnawialnych.
„AIRplus® 100% Recycled doskonale wpasowuje się w naszą strategię
zrównoważonego rozwoju. Ułatwia nam osiągnięcie naszego celu związanego z
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ekologią, który polega na tym, aby do 2025 r. co najmniej 50% naszych opakowań
ochronnych własnej produkcji z powstawało z surowców odnawialnych lub z
recyklingu. W związku z tym przez cały czas udoskonalamy naszą infrastrukturę
recyklingową i cały proces produkcyjny”, mówi Vicentina Pereira, kierownik ds.
produktu AIR & Loose Fill w Storopack. Poprzez swoje działania w ramach akcji
Alliance to End Plastic Waste oraz inicjatywie CEFLEX, Storopack angażuje się
również w rozwój globalnej gospodarki obiegowej.

AIRplus® 100% Recycled powstaje z materiału pochodzącego w całości z
recyklingu, tym samym stanowiąc atrakcyjną opcję dla firm, które dbają o
ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.
Zdjęcie: Storopack

AIRplus® 100% Recycled nadaje się idealnie do amortyzacji i podpierania
przewożonych produktów o małej i średniej masie. Źródło: Storopack
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***
Oświadczenia prasowe Storopack oraz zdjęcia do druku są również dostępne w
online pod adresem www.storopack.pl oraz www.cc-stuttgart.de/presseportal.
Przedruk zdjęć jest możliwy bezpłatnie w celach redakcyjnych pod warunkiem
podania źródła.

O firmie Storopack
Założona w 1874 r. jako garbarnia Johannes Reichenecker, a od 1959 r. spółka
Storopack Hans Reichenecker GmbH z siedzibą w niemieckim Metzingen, specjalizuje się
w opakowaniach ochronnych. Ta działająca globalnie firma produkuje i dostarcza
dostosowane do indywidualnych potrzeb i elastyczne opakowania przeznaczone dla
różnych branż. Dzięki własnym lokalizacjom produkcyjnym oraz oddziałom Storopack jest
obecny w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Australii. Na potrzeby
firmy pracuje 2470 osób na całym świecie. W 2019 r. jej wielkość sprzedaży wyniosła
479 mln euro. Produkty Storopack są dostępne w ponad 50 krajach. Więcej informacji na
stronie www.storopack.com
Kontakt dla prasy:
Astrid Winkeler
Storopack Hans Reichenecker GmbH
Untere Rietstraße 30
72555 Metzingen
Tel.: +49 7123 164-132
Faks: +49 7123 164-119
Astrid.Winkeler@storopack.com

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