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    Catalogus Plantenverpakking – trays – 

kweek- en sierpotten. 
 

Uitgave 2008-2009, nummer 3. Ook te vinden op www.plantenverpakking.nl   

Voor uw buitenlandse relaties in het Engels op www.plantpackaging.com   
 

Ons motto is: “Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”  

 

Nieuw in deze uitgave het uitgebreide assortiment potten van Bama, trays van Bachmann, 

het Elho “professional” assortiment en de informatiedragers van Etitrends. Aan ons 

magazijn is een flinke afdeling kartonnen dozen toegevoegd. 

 

Daarnaast proberen we logistiek de klant “voor te blijven”  

Iets waar we een naam mee opgebouwd hebben en elke dag veel aandacht aan schenken.  

 

Maasdijk, mei 2008. 
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Het gebruik van verleng- en opzetstukken voor de deense kar wordt  algemeen toegepast in de 

gehele keten. Van kweker naar exporteur, van exporteur naar supermarktketen, van veiling 

naar bloemist. 
 

Als voorraadhoudende groothandel proberen we onze functie te bewijzen door de juiste 

verpakking, snelle distributie en altijd uit voorraad te leveren. 
 

Let goed op de juiste naam voor wat u bedoelt, wij onderscheiden: 

“verlengstukken” om door te bouwen met bledden 
 

en “opzetstukken” om alleen het gewas binnen de kar te houden. 

Deze verleng- en opzetstukken zijn leverbaar in kunststof, ijzer en hout ! 
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Product: Toepassing:            Model verbeterd !

Artikelnummer:                   V OP0996 en V OP0997

Verpakt: 5.000 pallet

Rood etiket

Product: Toepassing:

Verpakt:  6.000 pallet  Verlengstuk
Geel etiket

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   V OP 144

Verpakt: 4.500 pallet

Blauw etiket

Opzetstuk (puntje)

Tip voor goed resultaat: Altijd ten minste 1 baantje wikkelfolie gebruiken om "verband te maken"

Om deense karren door te 

bouwen met bledden.

                                                                                               

Kunststof 

verlengstukken 42 cm  

model Y                          

(35 cm effectief)

Kunststof opzetstukken 

lang 68 cm                     

(60 cm effectief)

Alleen om het gewas binnen de 

kar te houden met sealen.           

(zogenaamde puntjes)

Alleen om het gewas binnen de 

kar te houden met sealen.                                                

(zogenaamde puntjes)

Kunststof opzetstukken 

kort 43 cm                             

(35 cm effectief)
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Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   V OP04 

Verpakt: 2.000 / 6.300

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   V OP05 

Verpakt: 1.300 / 4.800

Om deense karren door 

te bouwen met bledden.

IJzeren verlengstukken   

lang 66 cm                     

(52 cm effectief)

Om deense karren door 

te bouwen met bledden.

                                                                                               

IJzeren verlengstukken  

kort 37 cm                   

(33 cm effectief)
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Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   V OP02

Verpakt: 100  pk / 4.400 pallet

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   V OP08

Verpakt: 100 pk / 4.400 pallet

Boskooplat, met gleuf 

zonder spijker 41 cm          

(36 cm effectief)

Om eerst een plaat op de 

paal te leggen en alsnog te 

sealen.                                

                                                                                               

Houten  verleng- 

stukken met gleuf en     

4 spijkers                  

"Woodies" 41 cm                     

(36 cm effectief)

Om deense karren door te 

bouwen met bledden.
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Product: Toepassing: 

Artikelnummer: V OP00

Verpakt: 100/5.000 

Product: Toepassing: 

Artikelnummer: V OP01

Verpakt: 100/3.000 

                                                                                               

Houten opzetstuk    

40 cm 1 spijker           

(35 cm effectief)

Alleen om het gewas 

binnen de kar te houden 

bij het sealen.

Houten opzetstuk    

60 cm 1 spijker           

(56 cm effectief)

Alleen om het gewas 

binnen de kar te houden 

bij het sealen.
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Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   V op16

Verpakt: 2.000 per pallet

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   V op161

Verpakt: 2.000 per pallet

Om euro karren                               door te 

bouwen met bledden.

                                                                                               

Euro verlengstukken 69 cm         

(60,5 cm effectief)

Om euro karren door te bouwen met 

bledden.

Euro verlengstukken 39 cm           

(30 cm effectief)
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 Plantenkarren wikkelfolie. 
 

Plantenkarrenwikkelfolie is speciaal ontwikkeld voor het inwikkelen van deense karren, eurokarren en  

pallets. Het product is (standaard) aan één zijde (binnenzijde) voorzien van kleef. 
 

De normale dikte is 17 m!, hetgeen naar onze mening goed genoeg is voor bedoeld gebruik, zowel voor  

kamerplanten, stekgoed, perkgoed, buitenplanten, kuipplanten, hydro, bomen en alle goederen die voor  

vervoer of bewaren gewikkeld dienen te worden.  Op de handrollen zitten altijd 300 echte meters ! 
 

Veel gebruikte maten zijn handrollen 45 en 50 cm,  

(steeds meer afnemers gebruiken 50 cm) maar er  

wordt ook veel in andere breedtes en diktes gepro- 
duceerd, van 5 cm tot 2 meter. De kleef kan  

aan de binnenzijde,  maar ook aan de buitenzijde.  

Alles kan ook gemaakt worden in machinerollen.  

Gatenfolie in hand- en machinerollen van 41 cm. 
 

Beide producten zijn ook “los” op deense kar  

leverbaar, handig en minder afvalkosten. 
 

Wikkelfolie kan jaren bewaard worden, mits: 
 

* Droog, in de doos, nooit in de zon. 

* In de winter warm, in de zomer koel bewaren,  

   optimaal is 18º C.        folie rechtstreeks geproduceerd op deense kar 
 

 

Tips voor goed gebruik: 
 

* Denk in verband met de kleefzijde  goed na hoe je een rol gebruikt.   

* Bij gebruik van afrolapparaat goed kijken  waar de kleefzijde terecht komt,  de ene mens loopt  

   linksom, de ander rechtsom. 

* De kleef wordt optimaal gebruikt als tijdens het inwikkelen goed strak wordt ingeseald, minstens  

   10 % rekken dus. 
* Bij gebruik tijdens kou de rollen zo lang mogelijk “warm” houden. 

* Probeer bij het gebruik niet te stoten of op de grond te laten vallen, doe een reeds in gebruik zijnde 

  rol terug in de doos of zet de rol rechtop de kern.  
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Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   45 cm in doos V Re00

Artikelnummer:                   45 cm op deense kar V Re0088

Artikelnummer:                   50 cm in doos V Re01

Artikelnummer:                   50 cm op deense kar V Re0089

Verpakt: 6 p/ds 162/324 p/p  130 rol op deen

Product: Toepassing:

50 cm V Re02

Verpakt: 16 kg rol / 1.100 kg pallet

Andere opmaken: Artikelnummer:

10 cm       50 in ds V Re20
16,6 cm    18 in ds V Re07

25 cm       12 in ds V Re11

175 cm     16 p/pal V Re17

200 cm     16 p/pal V Re200

Decorum    6 in ds

Blanco ds 45 V Re29

Blanco ds 50 V Re 291

                                                                                               

Inwikkelen van plantenkarren en 

veilingkarren met echte eenzijdig 

klevende hoog-transparante folie.

Inwikkelen van plantenkarren en 

veilingkarren met echte eenzijdig 

klevende hoog-transparante folie.

V Rede

Plantenkarren-

wikkelfolie, handrollen 

45 cm en 50 cm (50 

cm meest gebruikt)

Machinerollen                 

50 cm x 2.000 mtr



Info: www.boekestijn.nl   e-mail: info@boekestijn.nl   tel: +31 (0)174 - 51515112

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   45 cm  V RE2270/2271

Verpakt: 9 p/ds 378/567 p/p

Verpakt: 180 rol per deense kar

Product: Toepassing:

41 cm  V RE22334

Verpakt: 4.500 m/rl  60 rol p/p

                                                                                               

Gatenfolie van het merk 

"Perfo Lite"           

handrollen voorgerekte 

folie met gaten 41 cm  x 

250 mtr.                

Inwikkelen van plantenkarren en 

veilingkarren met echte eenzijdig 

klevende hoog-transparante gatenfolie.

Gatenfolie van het merk 

"Perfo Lite"           

machinerollen 

voorgerekte folie met 

gaten 45 cm x 1.800 

mtr.                 

Inwikkelen van plantenkarren en 

veilingkarren met echte eenzijdig 

klevende hoog-transparante gatenfolie.
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Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   50 cm  V RE25

Verpakt: 48 rol per pallet

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   50 cm  V RE30

Verpakt: 6 in ds / 324 rol pallet

Sleuvenfolie voor de 

hand. Handrollen 50 

cm x 500 mtr.               

                                                                                               

Sleuvenfolie voor de 

machine. Machinerollen        

50 cm x 4.000 mtr                 

Sleuvenfolie wordt het meest toegepast in de 

boomkwekerij.               

Sleuvenfolie wordt het 

meest toegepast  in de 

boomkwekerij.               

Let op:                                                                      

Deze toepassing verwerkt stukken 

beter met de machine dan met de 

hand!
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Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   50 cm  V RE06

Verpakt: 6 p/ds   324 per/pallet

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   50 cm  V RE24

Verpakt: 60 rol per pallet

Handrollen net 

50 cm x 500 mtr

Machinerollen 

net 50 cm x 

3.500 mtr

                                                                                               

Net wordt gebruikt voor 

producten die gekoeld 

moeten worden of hoge 

doorluchting nodig 

hebben.

Net wordt gebruikt voor 

producten die gekoeld 

moeten worden of hoge 

doorluchting nodig 

hebben.
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Extra mogelijkheden: 

 

* Hulzen i.p.v. zakken (bodem open dus) 

* Bedrukt: - groene punt - resy teken - 

schaartje - ean code - gebruikstips - 

kwekersnaam. 

* Luchtgaten zoveel u wilt. 
 

De Grijpvouw is altijd standaard ! 

Een Boekestijn 

uitvinding, 

kristalhelder 

materiaal, 40 m!, 

bodem dicht, 

eventueel voorzien 

van groene punt en 

of luchtgaten, deze 

zakken zijn 

gebundeld per 25 

en voorzien van een 

grijpvouw aan de 

voorzijde, zodat je 

snel kunt werken. 

In iedere maat 

leverbaar met een 

maximum van 195 

cm, aanmaak reeds 

vanaf 8.000 stuks 

met snelle 

levertijden ( ± 10 

dagen)  

 

Uitermate 

functioneel en zeer 

betaalbaar.  
 

Uitstekend verpakt en 

verpakt uitstekend ! 
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Potmaat: Hoesmaat: Artikelnummer: per doos/pallet:

19-21 40 x 100 + 3 VB137 500 / 20.000

19-21 40 x 120 + 3 VB121 400 / 12.000

19-21 40 x 140 + 3 VB123 400 / 12.000

21-27 45 x 150 + 3 VB160 400 / 12.000

21-27

21-27 45 x 180 + 3 VB162 400 / 12.000

21-27 45 x 195 + 3 VB163 400 / 12.000

30-35 50 x 120 + 3 VB208 400 / 12.000

30-35 55 x 160 + 3 VB212 300 / 9.000

30-35 55 x 195 + 3 VB216 200 / 8.000

Buisfoliezakken

400 / 12.000

                                                                                               

VB16145 x 160 + 3

Hier uw 

firmanaam

of naam product

of tips

luchtgaten zoveel u 

wilt

schaartje
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Buisfolie van 

kristalhelder LDPE 40 m! 

wordt vooral toegepast 

voor solitaire planten, 

afwijkende maten,  

speciale (lucht) vracht, 

hydroplanten of gewoon 

de plant te beschermen 

tijdens de reis naar 

winkel of consument. 

 

Onze buisfolie wordt bij 

fabricage al een keer 

opengeblazen, alvorens er 

opgerold wordt. Hiermee 

wordt “plakken” 

voorkomen. 

 

In vele maten uit 

voorraad leverbaar, 

afwijkende maten op 

aanvraag. 

 

Buisfolie verpakt per 25 kg 

Buisfolie toegepast voor 

solitaire planten 



Info: www.boekestijn.nl   e-mail: info@boekestijn.nl   tel: +31 (0)174 - 515151 19

Potmaat: Buisfolie: Artikelnummer: Verpakt: Loopmeters / rol:

a 25 kg

18 cm   30 cm VB000 25 kg rol / 800 kg 1130 meters

22 cm   35 cm VB001 25 kg rol / 800 kg   970 meters

25 cm   40 cm VB002 25 kg rol / 800 kg   850 meters

28 cm   45 cm VB003 25 kg rol / 800 kg   755 meters

31 cm   50 cm VB0041 25 kg rol / 800 kg   680 meters

37 cm 25 kg rol / 800 kg 
43 cm   70 cm VBOO7 (2 x OO) 25 kg rol / 800 kg   485 meters

  80 cm VB007 (2 x nul) 25 kg rol / 800 kg   425 meters

  90 cm VB013 25 kg rol / 800 kg   380 meters
100 cm VB008 25 kg rol / 800 kg   340 meters
120 cm VB009 25 kg rol / 800 kg   284 meters
150 cm VB010 25 kg rol / 800 kg   226 meters

  566 metersVB0061  60 cm

Het maken van buisfolie - Polyethyleen korrels worden via een trechter in een cilinder gebracht en 

daar verhit. Het gesmolten materiaal wordt samen met perslucht door de opening van de matrijs 

geblazen en stijgt dan als slurf omhoog. Na afkoeling knijpen walsen de buisfolie plat waarna het 

wordt opgerold. !

  19
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Voor een juiste presentatie of andere verkoopondersteunende argumenten worden in  

plantenland veel bedrukte hoezen gebruikt. 
 

In maatvoering, materiaal en bewerkingen zijn de mogelijkheden bijna onuitputtelijk, als 

voorbeeld noemen wij van eenvoudig P30 ook in diktes als 40, 50, 60 tot wel 80 m!. 
 

Bewerkingen als helemaal of deels hotneedle, luchtgaten, bodem dicht,  

easy open ©, handgreep, combinaties van CPP, OPP, BOPP, STX en ANTI-STATISCHE FOLIE  

behoren tot de mogelijkheden. 

 

 

 

 

Met de ontwerpstudio van 

Wentus “om de hoek” gaan 

wij graag in op uw wensen, 

met als doel uw product 

beter te vermarkten. 
 

Ook een combinatie in 

ontwerp van hoes en 

bijvoorbeeld een doos 

behoort tot de mogelijk-

heden. 
 

Eventueel voorzien van:  
 

- Een leuke of  product 

 gerelateerde  afbeelding. 

- Van een eenvoudige  groene 

punt (in 1 kleur wit) of  

EAN code tot aan ingewik-

kelde fotobedrukkingen al  

of niet in combinatie  

met de nieuwste  

druktechnieken. 
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Gewone hoezen P30gg

Potmaat: Hoesmaat: Uitvoering: Artikelnummer: Verpakt:

  40-35-15 P30gg V 4005 2.500 / 130.000

  50-35-15 P30gg V 5002 2.000 / 104.000

  50-40-15 P30gg V 5011 2.000 / 104.000

  60-40-15 P30gg V 6009 2.000 / 104.000

  60-60-20 P30gg V 6014 1.500 /   78.000

  65-38-18 P30gg V 6500 2.000 / 104.000

14 70-32-19 P30gg V 7000 2.000 / 104.000

70-35-17 P30gg V 7007 2.000 / 104.000

70-36-19 P30gg V 7022 1.500 /   78.000

  80-35-20 P30gg V 8004 1.200 /   62.400

  80-36-19 P30gg V 8000 1.000 /   52.000

19   80-40-24 P30gg V 8001 1.000 /   52.000

19   90-40-24 P30gg V 9000 1.000 /   52.000

  90-40-28 P30gg V 9005 1.000 /   52.000

100-40-24 P30gg V 1000 1.000 /   52.000

110-40-24 P30gg V 1102 1.000 /   52.000

Gewone hoezen P40gg

Potmaat: Hoesmaat: Uitvoering: Artikelnummer: Verpakt:

  60-32-19 P40gg V 600889 1.000 /   52.000

  60-60-20 P40gg V 600411 1.000 /   52.000

  70-40-20 P40gg V 7004 1.500 /   78.000

  80-40-24 P40gg V 80050 1.000 /   52.000

100-40-28 P40gg V-seal V 1004    800 /   41.600

Gewone hoezen P50gg

Potmaat: Hoesmaat: Uitvoering: Artikelnummer: Verpakt:

  80-40-24 P50gg V 80051    800 /  41.600

Met groene punt P30gg

Potmaat: Hoesmaat: Uitvoering: Artikelnummer: Verpakt:

  40-35-15 P30gg groene V 40050  2.000 / 104.000

  50-35-15 P30gg groene V 5004  2.000 / 104.000

  50-40-15 P30gg groene V 5021  2.000 / 104.000

  60-40-15 P30gg groene V 6011  2.000 / 104.000

  70-32-19 P30gg groene V 7001  1.500 /   78.000

  80-36-19 P30gg groene V 8002  1.000 /   52.000

  80-40-24 P30gg groene V 8005  1.000 /   52.000

  90-40-24 P30gg groene V 9002  1.000 /   52.000

Hotneedle 2 zijden P30gg

Potmaat: Hoesmaat: Uitvoering: Artikelnummer: Verpakt:

40-35-15 P30gg HN2 V 4007

40-35-15 P30gg HN2 V 4007

45-45-15 P40gg HN2 V 4500 1.500 /  78.000

50-35-15 P30gg HN2 V 5003

60-60-20 P40gg HN2 V 60041    800 /  41.600

Poinsettiahoezen P40gg HN2 

Potmaat: Hoesmaat: Uitvoering: Artikelnummer: Verpakt:

12 55-45-15 P40gg HN2 OD V 5502    800 /   41.600
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A

              Anti - Vorstverpakking. 

Om tijdens kou 

of vorst planten 

en of bloemen 

zonder schade 

over te laden.  

 

Niet bedoeld om 

warm te houden.  

 

Gaat wel goed  

als planten of 

bloemen uit de 

juiste 

omgevings-

temperatuur 

komen, zoals 

verwarmde 

ruimte of 

verwarmde  

vrachtauto. 
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Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   Vorst00

Verpakt: 2.500 per pallet

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   Vorst01 Deense kar

Verpakt: 2.500 per pallet

Product: Toepassing:

Artikelnummer:                   Vorst03 

Verpakt: 5.000 per pallet

               Anti-vorstverpakking Euro kar

Om tijdens kou of vorst planten 

goed beschermd over te laden.

                                                                                               

Vorstverpakking voor de 

deense kar.

Vorstverpakking 

"opmaak Lemkes" vellen 

halfbuis + perforatie 

aan de rol.

Om tijdens kou of vorst planten 

goed beschermd over te laden.

Om tijdens kou of vorst planten 

goed beschermd over te laden.

Vorstverpakking voor de 

euro kar.
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Om informatiedragers als 

etiketten of boekjes 

zichtbaar of onzichtbaar 

(transparant� in de pot bij 

te steken, leverbaar in 

kleuren of transparant. 

 

Standaard donkergroen. 

 

Bulkproduct ! 
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Maat: Kleur: Artikelnummer: Verpakt: 48 doos per pallet

15 cm model A donkergroen s pen1516 9.000 / 270.000

16 cm model A    donkergroen s pen1515 5.000 / 350.000

16 cm model A transparant s pen1561 5.000 / 350.000

16 cm model A    blauw s pen1511 5.000 / 350.000

16 cm model A    zwart s pen1512 5.000 / 350.000

16 cm model A    terra cotta s pen151 5.000 / 350.000

16 cm model B donkergroen s pen155 5.000 / 350.000

16 cm model B lichtgroen s pen15 5.000 / 350.000

16 cm model B transparant s so63 5.000 / 350.000

16 cm model B zwart s pen1556 5.000 / 350.000

21 cm model A donkergroen s pen212 5.000 / 350.000

21 cm model A lichtgroen s pen21 5.000 / 350.000

21 cm model A transparant v so633 5.000 / 350.000

21 cm model A zwart v so634 5.000 / 350.000

27 cm model A donkergroen s pen26 5.000 / 350.000

27 cm model A goud v so65 5.000 / 350.000

27 cm model A transparant v so64 5.000 / 350.000

27 cm model A zilver v so641 5.000 / 350.000
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Vrijwel eindeloos zijn de mogelijkheden  

om  informatiedragers aan planten toe 

te voegen. 
 

• steeketiketten 

• boekjes 

• hanglabels 

• potcovers 

• op stokje 

- aan de zijkant 

- of bovenop 

• Eigen fotografie ! 
 

Neem eens contact op met de specialist 

Will Hendriks op 0620-830144 of kijk 

eens op www.etitrends.nl 
06 - 208 301 44 
Hij maakt meteen een afspraak voor 

bezoek en de eerste drukproef is 

gratis ! e-mail: info@etitrends.nl 
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Om dozen te 

sluiten, om planten 

binnen de kar te 

houden, goedkope 

tape als het 

nauwelijks functie 

heeft of zwaar als  

planten naar de 

andere kant van 

Europa gestuurd  

worden. 

 

Acryl als het om 

milieu gaat, 

polyprop als er op 

de kosten gelet 

wordt. 

 

De goedkoopste 

manier om reclame 

te maken is het 

bedrukken van de 

tape. Dat kan al 

vanaf 5 dozen (180 

rol) uw naam, uw 

logo, de naam van 

het product, er is 

van alles mogelijk.  
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Gewoon tape: Maat: Artikelnummer: Verpakt: doos - pallet:

Acryl tape transp 50 mm x 66 mtr V TP14 36 rol p/ds - 2.376 pallet

PVC tape transp 50 mm x 66 mtr V TP00 36 rol p/ds - 2.376 pallet

PP tape transp 50 mm x 66 mtr V TP10 36 rol p/ds - 2.376 pallet

Andere tapes: Maat: Artikelnummer: Verpakt: doos - pallet:

Acryl wit 50 mm x 66 mtr V TP18 36 rol p/ds - 2.376 pallet

PVC wit 50 mm x 66 mtr V TP01 36 rol p/ds - 2.376 pallet

PVC bruin 50 mm x 66 mtr V TP02 36 rol p/ds - 2.376 pallet

PP wit 50 mm x 66 mtr V TP11 36 rol p/ds - 2.376 pallet

PP bruin 50 mm x 66 mtr V TP12 36 rol p/ds - 2.376 pallet

Tape met naam: Maat: Artikelnummer: Verpakt: doos - pallet:

Acryl 1 kleur 50 mm x 66 mtr V TP041 36 rol p/ds - 2.376 pallet

Acryl 2 kleur 50 mm x 66 mtr V TP042 36 rol p/ds - 2.376 pallet

Acryl 3 kleur 50 mm x 66 mtr V TP043 36 rol p/ds - 2.376 pallet

PVC 1 kleur 50 mm x 66 mtr V TP05

PVC 2 kleur 50 mm x 66 mtr V TP051

PVC 3 kleur 50 mm x 66 mtr V TP052

PP 1 kleur 50 mm x 66 mtr V TP13

PP 2 kleur 50 mm x 66 mtr V TP131

PP 3 kleur 50 mm x 66 mtr V TP132
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3 planten in een Finestra tas. 
 

 

 

                                                                                                      

                                                             

 

2 of 3 planten in 

een papieren of 

kunststof draagtas, 

met het mengen 

van de kleurtjes op 

de deense kar 

ontstaat dan een 

aantrekkelijk 

product  

met toegevoegde 

waarde voor in de 

supermarkt  

of bouwmarkt. 
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Finestra's: Maat: Artikelnummer: Verpakt: doos - pallet:

Geel P70 58-42-28 V DT60 500 / 26.000

Bordeaux P70 58-42-28 V DT61 500 / 26.000

Groen P70 58-42-28 V DT62 500 / 26.000

Blauw P70 58-42-28 V DT63 500 / 26.000

Mint P70 58-42-28 V DT64 500 / 26.000

Oranje P70 58-42-28 V DT65 500 / 26.000

Finestra draagtas
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Massief of van golfkarton,  

blanco als het om de kosten 

gaat, bedrukt als informatie een 

toegevoegde waarde geeft. 
 

Distributie van een enkele 

pallet doen we zelf, als het gaat 

om een flink aantal 

rechtstreeks vanaf de fabriek. 
 

Snel geleverd - scherp geprijsd. 

Deense doos 

Veiling doos 

model “Deens 

enveloppe”  
Euro stapeldoos 
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Deense dozen: Formaat: Artikelnummer: Verpakt per pallet: Fustcode VBN:

deens 7 540 x 310 x 70 V DD39 2.100 338

deens 17 540 x 310 x 170 V DD200 1.800 344

deens 17 gecoat 540 x 310 x 170 V DD201 1.800 340

deens 30 autolock 540 x 310 x 300 V DD21 640 347

deens 30 westland 540 x 310 x 300 V DD23 400 346

deens 40 enveloppe 540 x 310 x 400 V DD220 720 349

deens 40 westland 540 x 310 x 400 V DD24 500 348

deens 50 westland 540 x 310 x 500 V DD40 500 350

deens 60 westland 540 x 310 x 600 V DD25 500 352

deens 80 westland 540 x 310 x 800 V DD255 500 356

Euro dozen: Formaat: Artikelnummer: Verpakt per pallet: Fustcode VBN:

Eurodoos   15 cm 580 x 380 x 150 V EU001 320

Eurodoos   20 cm 580 x 380 x 190 V EU000 320

Eurodoos   25 cm 580 x 380 x 240 V EU18 320

Eurodoos   30 cm 580 x 380 x 290 V EU00 320 373

Eurodoos   35 cm 580 x 380 x 330 V EU01 320

Eurodoos   40 cm 580 x 380 x 380 V EU002 320 374

Eurodoos   45 cm 580 x 380 x 430 V EU03 160

Eurodoos   50 cm 580 x 380 x 480 V EU04 160 375

Eurodoos   55 cm 580 x 380 x 530 V EU06 160

Eurodoos   60 cm 580 x 380 x 580 V EU07 160 376

Eurodoos   70 cm 580 x 380 x 680 V EU08 160 377

Eurodoos   80 cm 580 x 380 x 780 V EU09 160 378

Eurodoos   90 cm 580 x 380 x 880 V EU10 160 379

Eurodoos 100 cm 580 x 380 x 980 V EU11 160 380

Eurodoos 120 cm 580 x 380 x 1175 V EU12 160 382
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Bachmann trays, uit de fabriek in de 

Betuwe snel geleverd als het om 

distributie gaat, inventief als er nieuwe 

ontwikkelingen zijn. 

Uw maat of kleur er niet bij ? Laat het 

ons weten - er zijn veel mogelijkheden.
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De nieuwe kunststof sierpottenlijn van Bamaplast uit 

Italië, nieuwe originele modellen, zeer scherp in prijs 

en snelle levertijden. 

Cottoplast Luxor 
Mastello Pistoia 

Quadro Luxor 
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Container Pistoia 

Ciotolo  

Ciotola 

Ciotolo Luxor 

Container  Pistoia 

Container Pistoia 

Mastello 
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Container Pistoia 

Ciotolo  

Ciotola 

Vivaio Grande 

Container  Pistoia 

Mastello 
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Ciotolo  

Algarve serie 
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Brussel serie 
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Kwaliteit: 
 

Onze producten worden met zorg en aandacht gemaakt, mocht u evenwel op- of 

aanmerkingen hebben neem dan contact met ons op. Wij staan voor onze zaak en zullen 

direct reageren. 
 

Leveringsvoorwaarden: 
 

Al onze leveringen geschieden onder de handelsvoorwaarden, op verzoek wordt een 

exemplaar toegezonden. 
 

Leveringen: 
 

Levering in Nederland franco vanaf  ! 750,00  In de meeste gevallen houden we  

1 pallet als minimum afname, verder doen we een beroep op zakelijkheid als het gaat om 

(betrekkelijk) kleine bestellingen. Afhalen graag in overleg, afleveren in de overslag van de 

veiling doen we niet, dit wegens gebrek aan aandacht. 
 

Het milieu en hergebruik van materialen: 
 

Onze zorg om afval en het milieu gaat verder dan alleen de verkoop van de materialen.  In 

de praktijk wordt er al veel afval gescheiden op de diverse verdeelplaatsen / eindstations. 
 

Zijn er hier 

over vragen  

of  wilt u  

weten hoe  

gescheiden  

afval ge- 

bundeld  

of geperst  

kan worden  

en zinvol  

hergebruikt,  

laat het ons  

weten en wij  

zullen u  

verder helpen. 
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Colofon: 

 

Uitgave: Boekestijn Agro BV               

Postbus 76, 2678 ZH - De Lier Holland.         

Bezoekadres: Honderdland 128 - 2676  LT Maasdijk - Holland.  

e-mail: info@boekestijn.nl 

Verkoopbinnendienst: Jeannette van der Linde:  
tel: 0031-(0)174-515151  

fax: 0031-(0)174-517749 

mobiel: Aad Hanemaaijer: 0031-(0)651-406755 

mobiel: Hans Korbee: 0031-(0)653-200860 
 

internet: www.boekestijn.nl 

          www.plantenverpakking.nl 

               www.plantpackaging.com 

e-mail: info@boekestijn.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle afbeeldingen © Boekestijn Agro BV 2008, niets  

uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming  

van Boekestijn Agro BV gekopieerd of anderszins gebruikt worden. Met dank aan allen die hun medewerking 

verleenden aan de totstandkoming van deze uitgave. Speciaal diegenen die toestemming verleenden om de 

diverse toepassingen te fotograferen. 
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