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Dozen voor boeketten

PORTO
Bloemen in water
in droge dozen

Porto is de ideale verpakking voor
de online business en voor exporteurs
die bloemen op water in droge dozen
willen versturen.

Wij bieden een totaal concept, bestaande uit een Porto, een
Porto doos en een Porto insert.
De dozen zijn in verschillende maten beschikbaar. Dozen met
klant specifieke bedrukkingen zijn op aanvraag leverbaar.

Met Porto kunnen bloemen verticaal,
horizontaal en zelfs ondersteboven in
water verzonden worden. Bloemen
worden tijdens transport gehydrateerd
zonder dat er water uit de verpakking
loopt. De Porto bevat water voor gemiddeld 2 dagen transport bij een temperatuur van 30 graden. Bloemisten gebruiken
Porto tevens als cadeau verpakking.

Het insert is speciaal ontwikkeld zodat het boeket stevig
vast zit in de doos en tijdens het transport niet kan schuiven.
De ontvanger kan het boeket gemakkelijk uit de doos halen
door middel van het handvat aan de insert. Hierdoor wordt
beschadiging voorkomen.

Porto vulmachine
Om het inpakproces te versnellen is een
Porto-vulmachine ontwikkeld, waarmee
Porto in enkele tellen met de juiste
hoeveelheid water kan worden gevuld.
Of u nu machinaal of handmatig werkt,
het feit dat Porto’s van tevoren kunnen
worden gevuld, betekent veel
tijdsbesparing
in drukke
perioden.

De dozen met insert zijn beschikbaar voor Porto 20 & 50 in de
volgende maten:
Doos met insert

voor Porto 20

voor Porto 50

Lengte x breedte

25 x 30 cm

25 x 30 cm

Hoogte

55 cm 75 cm

55 cm 75 cm

Steellengte

45 cm 65 cm

45 cm 65 cm

PORTO 20 XL

PORTO 50

Doos voor monobossen
Voor monobossen is eenzelfde soort doos verkrijgbaar.
Omdat monobossen over het algemeen langer en smaller
zijn, heeft deze doos buitenmaten van 20 bij 20 cm.
PORTO 20 VIERKANT
Doos met insert voor Porto 20
Lengte x breedte
Hoogte
Steellengte

PORTO 20 ROND

PORTO 10

20 x 20 cm
70 cm
60 cm

Alle modellen in de Porto-lijn worden standaard
geleverd in wit. Andere kleuren zijn beschikbaar
op verzoek (waarbij een minimum afname geldt).
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Gem. aantal stelen Hoeveelheid water
Porto 10 (rond)

10

80 ml

Porto 20 (rond + vierkant) 20

160 ml

Porto 20 XL (vierkant)

20

400 ml

Porto 50 (vierkant)

50

400 ml

Porto 10 is de ideale verpakking voor
Hortensia en wordt wereldwijd
gebruikt om Hortensia’s te transporteren op water in een droge doos.
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