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MEDEWERKERS/STERS IN 2019

2.470 wereldwijd
OMZET IN 2019

479 miljoen euro
VESTIGINGEN

69 vestigingen in de landen
Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongkong, India, Italië,
Japan, Nederland, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland

STOROPACK IS
SPECIALIST VOOR BESCHERMENDE
VERPAKKINGEN EN TECHNISCHE
VORMDELEN.
Het productaanbod omvat op maat gemaakte en
flexibele beschermende verpakkingen en de
integratie daarvan in de verpakkingsprocessen van
de klant, evenals technische vormdelen.
De wereldwijd actieve ondernemingsgroep, met
zetel in Metzingen (Duitsland), bevat twee divisies:

MOLDING DIVISION

De moldingdivisie is specialist voor op maat gemaakte beschermende verpakkingen, verpakkingen
met temperatuurcontrole en technische vormdelen
uit geëxpandeerd schuim voor de auto-, farma- en
voedingsindustrie en andere industrietakken.
Door hun isolerend en schokdempend vermogen,
hun lange levensduur en hun laag gewicht zijn deze
materialen bijzonder aantrekkelijk. In zijn technologisch centrum vervaardigt Storopack vormdelen
met behulp van moderne technieken: CAD-ontwerp,
CNC-prototyping, werktuigbouw, valproefinstallaties
en klimaatkamers.
De moldingdivisie beschikt over gecertificeerde
productievestigingen in Europa en China.

PACKAGING DIVISION

De packagingdivisie levert flexibele beschermende
verpakkingssystemen met luchtkussens (AIRplus®),
papieren buffers (PAPERplus®), PU-schuimverpakkingssystemen (FOAMplus®) en stortbaar buffermateriaal (ALTA S® en Renatur®).
De uitrusting wordt afgestemd op de behoeften van
de klant en gaat van oplossingen voor aparte
werkstations tot het ontwerp en de integratie van
volledige verpakkingslijnen met handmatige,
half- en volautomatische toevoersystemen in de
intralogistiek van een bedrijf. Gespecialiseerde
applicatie-ingenieurs van Storopack zorgen dat alle
processen zo efficiënt en ergonomisch mogelijk
verlopen (Working Comfort®) om de beschermende-verpakkingsprocessen van klanten steeds te
verbeteren.
De packagingdivisie beschikt over vestigingen in
Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en
Australië. De producten worden via distributeurs
in meer dan 50 landen verkocht.

MIJLPALEN

1874	Oprichting als leerlooierij door Johannes
Reichenecker in Backnang (in de Duitse
deelstaat Schwaben).

2004	Verena Reichenecker wordt zaakvoerster en
leidt het bedrijf samen met haar broer Hermann
Reichenecker.

1920	Hermann Reichenecker neemt de lederfabriek
van zijn vader Johannes Reichenecker over, die
vanaf dat moment de Hermann Reichenecker
Lederfabrik heet.

2005 	Samensmelting van de divisies Packaging
Systems en Packaging Distribution tot de
nieuwe Packagingdivisie. Herziening van de visie
en richtlijnen van Storopack.

1938	Verhuizing van de lederfabriek van Backnang
naar Weinstadt-Beutelsbach.

2006	Start van de productlijn FOAMplus®
(schuimbuffers).

1956	Hans Reichenecker volgt zijn vader Hermann op
aan het hoofd van Hermann Reichenecker
Lederfabrik.

2008 	Introductie van AIRplus ® BIO (luchtkussens).

1959	Oprichting van de vennootschap Storopack
Hans Reichenecker GmbH + Co. in Affaltrach bij
Heilbronn; in het begin specialiseert het bedrijf
zich in de productie van vormdelen in Styropor®.

2009	Onder de merknaam Working Comfort® treedt
de ergonomie van de verpakkingsstations bij
onze klanten op de voorgrond.
2012 Storopack start met activiteiten in Brazilië.
2013 Storopack bouwt een nieuwe vestiging in India.

1973	Start van de productie van los opvulmateriaal
(Loose Fill) in Styropor®.

2015	Storopack neemt het Japanse bedrijf EJ Co., Ltd.
(Ebina/Kanagawa-Ken) over.

1978 Begin van de activiteiten in de Verenigde Staten.
1982	Fusie van de Hermann Reichenecker Lederfabrik
en Storopack Hans Reichenecker GmbH + Co.
Het bedrijf stopt met de leerlooierij.
1987	Verpakkingschips gemaakt van hernieuwbare
materialen (Renatur®) worden toegevoegd aan
het productassortiment.
1993 	Productie van de eerste vormdelen gemaakt van
geëxpandeerd polypropyleen (EPP).
1995 	Start van de productlijn PAPERplus® (papieren
buffers).
1998 Start van de productlijn AIRplus® (luchtkussens).
2000	Lancering van de productie van verpakkingsvormdelen in China.
2001	De naam Storopack wordt de merknaam van het
bedrijf.
2002	Hans Reichenecker vertrouwt de algemene
leiding van het bedrijf toe aan zijn zoon,
Hermann Reichenecker, en wordt voorzitter van
de nieuw opgerichte raad van commissarissen.

2015	Storopack neemt de aandelen van de Italiaanse
handelspartner Alternative 1999 s. r. l. over.
2015	Lancering van de TCPplus®-productlijn
(verpakking met temperatuurcontrole).
2016	De jarenlange Australische verkooppartner
Intellipack wordt een onderdeel van Storopack.
2019	Lancering van het AIRplus® Recycle-assortiment:
luchtkussenfolies die voor minstens 50%
bestaan uit gerecycleerd materiaal.
2019	Ontwikkeling van beschermende verpakkingen
in EPS, geproduceerd op basis van tot 100%
gerecycleerd EPS en PS.
2020	Langetermijnpartner en producent van de
machinesystemen AIRplus® en AIRmove®
Ideepak bv in Nederland wordt deel van de
Storopack-groep.

