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PORTOVASE
Lekvrije cadeauvaas
Voordelen PortoVase

De PortoVase bevat een medium dat water absorbeert en
weer afgeeft aan de bloemen. Deze kunststof vaas is voorzien
van een verwijderbare binnenring met klemvingers die het
boeket goed op zijn plaats houden.

• Kwaliteitsgarantie: de bloemen
	
staan in water en blijven langer vers
• Stabiliteit: stelen blijven netjes		
rechtop staan; boeket behoudt zijn 		
vorm

Met 0,5 liter water in de PortVase zijn de bloemen voldoende
gehydrateerd voor een aantal dagen in de winkel.
De consument hoeft de bloemen niet opnieuw af te snijden.

• Geen lekkages: zelfs als vaas
	
gekanteld vervoerd wordt

Er zijn 4 kleuren PortoVasen uit voorraad leverbaar voor
boeketten van 25 tot 35 stelen. Andere kleuren zijn op
aanvraag leverbaar.
Met de PortoVase geeft u een kant-en klaar cadeau; een boeket
in een vaas met water. Voor de ontvanger, bijvoorbeeld op
een feest, een zakelijke bijeenkomst of in een ziekenhuis,
is dit ideaal. Het gemak van de PortoVase maakt bloemen
geven nog mooier!

• Perfecte cadeau presentatie;
kant- en klaar cadeau
• Personaliseerbaar: andere kleur of 		
met etiket
• Een tweede leven als vaas: kan als 		
gewone vaas gebruikt worden
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PortoVase is een cadeauverpakking voor het vervoeren van snijbloemen in water.

Groen

Paars

Rood

Creme

In de PortoVase kan een boeket horizontaal (en zelfs ondersteboven!) vervoerd worden
zonder dat het water er uit loopt.
De PortoVase is gemakkelijk te vullen en houdt het boeket tijdens vervoer uitstekend op zijn plek.
Na aankomst kan het boeket zonder extra handelingen meteen een mooi plekje krijgen.
En als de bloemen uitgebloeid zijn? Door het boeket, de binnenring en het absorberende medium te
verwijderen heeft de klant een vaas die nog talloze keren kan worden gebruikt.
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