
PERSBERICHT 

1/3 

Luchtkussens gemaakt van 100 procent gerecycleerd 

materiaal 

AIRplus® 100% Recycled verlegt de grenzen op het vlak van flexibele 

beschermende verpakking 

 

Metzingen, januari 2021. De specialist in beschermende verpakkingen 

Storopack lanceert een nieuwe folie voor luchtkussens die volledig gemaakt is van 

gerecycleerd materiaal. Storopack is een pionier in de productie van een 100% 

gerecycleerde folie met een mix van afval na gebruik door de consument of de 

industrie. AIRplus® 100% Recycled heeft dezelfde uitstekende en solide 

beschermde eigenschappen als gewone luchtkussens. Deze oplossing is dus 

ideaal voor bedrijven die beschermende verpakking van hoge kwaliteit even 

belangrijk vinden voor het beschermen van hun producten als duurzaamheid. 

Omdat er minder materiaal wordt gebruikt voor luchtkussens in vergelijking met 

andere materialen, kan dit ook kostenbesparend zijn. AIRplus® 100% Recycled is 

recycleerbaar en moet na gebruik in de recyclagekringloop terechtkomen. 

 

Het resultaat is dat er 30 procent minder broeikasgas wordt uitgestoten tijdens 

de productie in vergelijking met folie voor luchtkussens gemaakt met nieuw 

materiaal. Het lage gewicht van luchtkussens zorgt er ook voor dat de CO2-

uitstoot lager is in de hele logistieke keten in vergelijking met alternatieve 

materialen. Door het gebruik van gerecycleerd materiaal worden er ook fossiele 

grondstoffen bespaard. 

 

Storopack zet zich in voor de kringloopeconomie 

Met AIRplus® 100% Recycled vergroot Storopack zijn productportfolio van 

flexibele beschermende verpakking gemaakt van 100 procent gerecycleerd 

materiaal. Naast de nieuwe luchtkussenfolie worden ook tal van PAPERplus®-

papierbuffers en de Alta S®-verpakkingschips volledig van gerecycleerd materiaal 

gemaakt. Veel andere producten bevatten al een hoog percentage gerecycleerd 

of hernieuwbaar materiaal. 

 

“AIRplus® 100% Recycled past perfect binnen onze duurzaamheidsstrategie. We 

kunnen er onze duurzaamheidsdoelstelling mee behalen om tegen 2025 minstens 

50 procent van onze intern geproduceerde beschermende verpakking van 

AIRplus® 100% Recycled  
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gerecycleerde of hernieuwbare grondstoffen te produceren. We werken continu 

aan het verbeteren van de infrastructuur voor recyclage en het hele 

productieproces”, aldus Vicentina Pereira, productmanager voor AIR & Loose Fill 

bij Storopack. Met zijn activiteiten omtrent de Alliance to End Plastic Waste en 

het CEFLEX-initiatief zet Storopack zich ook in voor het bevorderen van de 

wereldwijde kringloopeconomie. 

 

 

 

AIRplus® 100% Recycled wordt volledig gemaakt van gerecycleerd materiaal, 

wat het dus een interessante optie maakt voor bedrijven die letten op 

milieubescherming en duurzaamheid. Afbeelding: Storopack 

 

AIRplus® 100% Recycled is ideaal voor gebruik als luchtkussen en bescherming 

van lichte tot middelzware goederen. Afbeelding: Storopack 
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* * * 

Persberichten van Storopack en printklare afbeeldingen kunt u online vinden op 

www.storopack.com 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 2.470 werknemers tewerk. In 2019 genereerde Storopack een omzet van 479 

miljoen euro. De producten van Storopack zijn verkrijgbaar in meer dan 50 landen. Meer 

informatie op www.storopack.com. 

 
 
Perscontact: 

Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen 
Telefon: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart 
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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