
‘LET’S CREATE A CLEANER WORLD TOGETHER’

INNOVATIE:
Door de ‘closed loop’ 

dragen wij positief bij 

aan de CO2 footprint.  

De Eco Flowerbox /  

RE-PACT loopt vooruit 

op doelstellingen van 

het Plastic Pact door- 

dat er meer dan 30% 

gerecycled materiaal 

wordt gebruikt.

De Eco Flowerbox / RE-PACT is speciaal ontworpen voor transport op de industriële 

pallet en de euro pallet. Deze kunststof box is dé perfecte vervanger van de kartonnen 

bloemendoos om snijbloemen internationaal te vervoeren. Van de kwekers naar  

distributiecentra én terug naar de kwekers om weer af te vullen. De box heeft een 

hoge gerecyclede kunststofwaarde en gaat ongeveer 20 ritten mee. Daarnaast is  

de box volledig compatibel met geautomatiseerde lijnafhandeling voorzien van  

ventilatiegaten en volledig vouwbaar.

ECO FLOWERBOX RE-PACT®



Vouwbare & her-
bruikbare box voor 
transport op de  
industriële pallet  
en de euro pallet

Technische details:
AFMETINGEN, GEWICHT EN BELASTING
• Box is in twee maten verkrijgbaar:
 Kleine box – 990mm (L)  x 395mm (B) x 185mm (H) 
 Grote box – 1200mm (L) x 500 mm (B) x 240 mm (H) 
• Gewicht grote box bodem 85 gr. en deksel 90 gr.
• Bodem zwart en deksel wit/transparant of blauw als 

standaardkleuren
• Volume reductie tijdens retour transport en opslag: 80%

EFFICIËNTE AFHANDELING 
• Efficiënt stapelen en transporteren op circulaire 

nestbare pallets (verkrijgbaar in twee formaten)
 1200 mm x 1000 mm – Circular Plastics nestbare 

kunststof industrie pallet
 1200 mm x 800 mm – Circular Plastics nestbare 

kunststof euro pallet
• Volledig vlakke positie voor optimale palletlading 

bij retourtransport

BESCHERMING VAN DE BLOEMEN 
• Optimale bescherming van de bloemen  

tijdens transport
• Hygiënisch oppervlak, geen wateropname of  

ophoping van bacteriën
• Ventilatie met 2 opties, open of gesloten,  

voor optimale microklimaatomstandigheden

DUURZAAMHEID
• Hoge gerecyclede en herbruikbare doos met  

restwaarde van de grondstoffen aan het einde  
van de levenscyclus

• Ecologische en duurzame oplossing voor  
een circulaire gesloten kringloop

• Basis om te voldoen aan alle Europese  
wetgeving met een eis van minimaal 30%  
gerecyclede materialen

• Solide stapels in duo circulaire oplossing  
van meermalige pallets en RE-PACT boxen  
als perfecte CO2-vriendelijke innovatie

• Circular Plastics Pooling-diensten als alter- 
natieve optie
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ECO FLOWERBOX RE-PACT®
TECHNISCHE DETAILS / FACTSHEET 



RECYCLING / LCA
• Garantiewaarde van € 0,40/kg* bij teruggave  

voor recycling met 30% voordeel in wetenschap- 
pelijke C02-voetafdruk

• 26 pallets per volle vrachtwagen = 2.080 dozen  
per vrachtwagen

• LCA-analyse na 6 ritten in het voordeel van plastic 
t.o.v. karton

• CO2-besparing na 40 cycli is 37,1% ten opzichte  
van vergelijkbare kartonnen dozen

• Korte terugverdientijd van 1,5 jaar en besparing  
in grote en kleine bloemboxen bij jaarlijks gebruik 
van bijvoorbeeld 700.000 eenmalige dozen =  
€ 5 miljoen per 5-jarige cyclus*

* De gegarandeerde waarde bij inlevering is gekoppeld aan een 
  maandelijkse index

OPTIONEEL
• 2 anti slip zones op de deksel voor het stapelen  

op pallets om mogelijk schuiven van de boxen  
te voorkomen

• 2 anti slip zones in de bodem om mogelijk  
schuiven van de bloemen te voorkomen tijdens 
handling van transport

• Beschikbaar in diverse kleuren voor speciale merk-
positionering, met additioneel 2 kleuren print moge-
lijkheid in hoge kwaliteit offset print op waterbasis
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