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UNIEKE THERMISCHE
PRINTER IN FFS
BUISFOLIE MACHINE
Meer informatie

Tallpack
International B.V.

Bloemen die zonder water worden vervoerd
en ook nog eens langer houdbaar zijn.
Dankzij een nieuwe verpakking is het
mogelijk. Retailers staan in de rij om de
innovatie over te nemen.

Dat meldt RTLZ. Het speciale
verpakkingssysteem van het Nederlandse
bedrijf Perfotec bestaat uit folie met een paar
hele kleine gaatjes. Zo krijgen bloemen nét

GRIP SHEET
Meer informatie

genoeg zuurstof om te overleven, maar te weinig
om door te groeien en dus eerder te verwelken.
Zo komen de bloemen in ruststand terecht.

Altrif Label B.V.

Op deze manier zijn ze veel langer houdbaar, tot
negen dagen in een vaas, belooft de fabrikant.
De techniek wordt al langer bij groente en fruit
toegepast.
Interesse
Onder andere een grote Nederlandse en een
Amerikaanse supermarktketen en talloze
ondernemers zijn geïnteresseerd in de techniek,
beweert Perfotec.
Oprichter Dave van Stijn is inmiddels ook
oprichter en eigenaar van de online
bloemenwinkel BloomPost, dat bloemen door
heel Europa verstuurt in een ‘droge verpakking’.
Het volgende doel van Van Stijn is bloemen
aanbieden met een 'vaastijd' van veertien dagen.
Perfotec is niet de enige die werkt aan het
verlengen van de houdbaarheid van bloemen.
Ook Liquidseal werkt hard aan technieken om
met een dun beschermingslaagje bloemen langer
op de vaas te kunnen laten staan.

Alles wat je zoekt, verpakt op één
platform!
Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en
ontvang het laatste nieuws, innovaties,
trends en ontwikkelingen uit de branche.
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