
Foldable Efficient 
Circular Transport
voor op de Deense kar 

Technische details:
AFMETINGEN, GEWICHT EN BELASTING
• 1248 mm (L) x 539 mm (B) x 216.3 mm (H) incl. deksel, 

dit is de optimale belading van de Deense Kar
• Volume reductie tijdens retour transport en opslag: 

80% tot 45 mm inclusief deksel
• Geschikt voor belading van 25 kg per box met 

optimale stapelhoogte van 11 stuks per kar.
• Gewicht 4 kg - 5.8 kg zonder en met deksel.

EFFICIËNTE AFHANDELING
• Eenvoudig op te zetten en in te klappen met 

een effectief sluitmechanisme
• Gemakkelijk te robotiseren voor het volauto-

matisch opzetten van de Eco Flowerbox / FECT en 
efficiënte wasprocessen 

• 6 luxe handgrepen voor gemakkelijk en ergo-
nomisch verantwoord tillen

KWALITEIT VAN DE BLOEMEN
• Flexibele ventilatie opening in te stellen van 11% 

tot 51% van de oppervlakte van de zijwanden voor 
een optimale controle van de vochthuishouding 
en de ‘coolchain’ voor een langer vaasleven

• Intelligente antislip oplossing met bloemen fixatie 
via 48 posities in de Eco Flowerbox / FECT  

• Inventief waterdrainage system met efficiënte 
afvoer langs de zijwanden en nooit lekkage op 
onderstaande bloemen en planten

INFORMATIEDRAGERS
• Individuele QR/barcode voor track & trace: 2x op 

deksel en 2x op de bodem
• Aparte kleuren voor de barcodes van bodem en 

deksel voor directe visuele herkenning
• Codes zijn leesbaar/registreerbaar bij zowel inge-

klapte als opgezette Eco Flowerbox / FECT 
• Sticker zones op iedere korte zijde met afmeting 

10 cm x 10 cm met noppenprofiel voor snelle 
verwijdering 

• Kaarthouders in 3 afmetingen stickervlak met een 
maximale afmeting 30 cm x 10 cm

DUURZAAMHEID
• 100% gerecycled en te recyclen, garantie restwaar-

de € 2,40 per box incl. deksel
• PP gerecycled materiaal in antraciet grijs uitge-

voerde bodem en deksel en met de zijwanden 
optioneel in de door grootgebruikers gewenste 
huiskleur

• Levensduur van de Eco Flowerbox / FECT: 7-10 jaar: 
140-200 keer te gebruiken
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