CLAMPACKS

DUURZAAM EN OPTIMAAL POTPLANTEN VERZENDEN
De clampack van Modiform is dé oplossing
voor het duurzaam en optimaal verzenden
van potplanten.
De clampack is een stevige verpakking die om de pot
heen klemt en een opening heeft aan de bovenkant
waar de plant doorheen steekt. De clampack heeft een
sluitsysteem, zodat planten gemakkelijk en snel verpakt
kunnen worden. Er kunnen meerdere planten van
verschillende hoogtes in één doos worden verstuurd.
De gepatenteerde clampack is dankzij een speciaal
ontwikkeld systeem gemakkelijk te fixeren in de
verzenddoos. Voor iedere clampack is een stanstekening
voor een bijpassende verzenddoos beschikbaar. Zo
kunt u deze makkelijk – bedrukt of onbedrukt – bij uw
leverancier bestellen. De pot en plant worden zo optimaal

beschermd tijdens de reis naar uw klant. Geen losse aarde
of beschadigingen meer bij het uitpakken!
De clampack is voorzien van een natuurlijke, volledig
afbreekbare wax. Deze zorgt ervoor dat de clampack
waterbestendig is en dus sterk blijft. Alle ecoExpertproducten zijn recyclebaar (Cyclos-gecertificeerd),
biologisch afbreekbaar en composteerbaar.
Imponeer uw klant met deze veilige, duurzame
en gebruiksvriendelijke verzendoplossing!

ON THE
ROAD
Consumenten bestellen steeds vaker potplanten
online. Het verzenden van potplanten naar
klanten vraagt om goede verpakkingen. Met de
productcategorie ‘online packaging’ introduceren
wij duurzame en veilige oplossingen voor het
verzenden van uw planten. Het assortiment bestaat
uit clampacks en in-box trays.
De producten zijn gemaakt van 100% gerecycled papier en
karton van FSC-gecertificeerde bronnen. Ze zijn vervaardigd
uit dezelfde grondstoffen als de kartonnen dozen waarin
ze verstuurd worden. Zo kunnen webshop orders in een
compleet verpakkingsconcept van karton opgestuurd
worden. En de klant kan de kartonnen doos, de clampack of
in-box tray gewoon in de papierbak afvoeren. Alles volledig
recyclebaar dus. Hiermee biedt u een 100% recyclebare en
plasticvrije verzendoplossing!

IN-BOX TRAYS
ZÓ VERSTUUR JE POTPLANTEN EFFICIËNT EN DUURZAAM!

3 potmaten in één verpakking
mogelijk (10,5, 12 en 13 cm)

Met deze verpakkingsoplossing plaatst u de planten
horizontaal in een tray. De in-box tray is geschikt voor
planten met verschillende potmaten en er kunnen
meerdere trays boven elkaar in de verzenddoos
geplaatst worden. Kwestie van slim design! De
stanstekening van de bijpassende verzenddoos stellen
we beschikbaar voor u, zodat u die bij uw leverancier
kunt bestellen.

Gemaakt van 100%
gerecycled papier en karton

Meerdere in-box trays in
een doos mogelijk

 emakkelijk vast te zetten in
G
de bijpassende kartonnen doos

Recyclebaar
(Cyclos gecertificeerd)

CLAMPACKS

Gemakkelijk en snel
planten verpakken

Mogelijkheid
om planten van
verschillende
hoogten te
verzenden

Het assortiment wordt uitgebreid met meer
varianten. Modiform ontwikkelt ook op
aanvraag nieuwe modellen.
Voor vragen over onze online
verpakkingen neemt u contact op met
sales@modiform.nl

Wil je meer weten?
Scan de QR-code of ga naar onze
modiform.com/nl/producten/
online-packaging

Scan mij

100% gerecycled FSCkarton en recyclebaar
(Cyclos gecertificeerd)

T +31 (0)33 434 31 66
E sales@modiform.com
www.modiform.com

Uitstekende
bescherming
van plant en pot
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Goed vast te zetten
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verzenddoos

ON THE
ROAD

