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Verpakkingen
Tuinbouw/Kwekers



Sinds 1996 is Koen Pack uitgegroeid tot marktleider in verpakkingsmaterialen voor de 

bloemen- en plantenindustrie. Niet alleen in Nederland zijn wij succesvol, ook internati-

onaal hebben wij inmiddels een stevige voet aan de grond. Onze vestigingen in de Ver-

enigde Staten, Canada, Colombia, Ecuador, China en onze productielocaties in Polen 

en Kenia zijn daarvan het overtuigende bewijs. Dankzij de nauwe samenwerking tussen 

onze vestigingen kunnen wij trends razendsnel signaleren, maar bovendien trendset-

tend zijn. Hierdoor lopen wij altijd een stap voor op de concurrentie.

Ons motto is ‘The Personal Touch’. U merkt dat aan onze persoonlijke benadering, de 

uitstekende prijs- kwaliteitverhouding, onze hoogstaande service en onze productont-

wikkeling. Alle productdesigns van Koen Pack worden in onze eigen studio ontwikkeld. 

We laten ons inspireren door de nieuwste trends op het gebied van kleur, designs en 

materiaal.

Wilt u een bestaand ontwerp aanpassen of uw eigen huisstijl of logo op de verpakking?

Of wilt u een compleet nieuw design? Het is allemaal mogelijk! Als ons ontwerp naar 

wens is, hebben wij nog de mogelijkheid om een handgemaakt sample te maken.

Bezoek onze showroom of website voor meer inspiratie. U kunt bij ons ook terecht  

voor een uitgebreid assortiment uit voorraad. Vraag naar onze productcatalogus of 

bel voor een afspraak met één van onze accountmanagers.

 e make it
personal!
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 LOEMENHOEZENB
Bloemenhoezen worden door ons voor u op maat ge-

maakt. Uw bloemen verdienen een kwaliteitsverpak-

king, en daarom maken wij hoezen en folies op rol die 

uw bloemen nog beter doen verkopen. Onze design 

studio maakt samen met u een ontwerp, waarna in 

onze fabrieken de hoes wordt vervaardigd. Er zijn legio 

materiaal- en print mogelijkheden voor bloemenhoezen 

mogelijk. Onze fabrieken werken met de maximale 9 

kleuren machines en draaien 10 uur per dag productie, 

6 dagen per week. Doordat we ook over Europese pro-

ductie beschikken, kunnen we snel en flexibel leveren.



 LANTENHOEZENP
Speciaal voor de potplanten maken wij hoezen van bijzondere kwaliteit, zowel geschikt 

voor machinaal- als voor handmatig inhoezen.

Voor machines van het type Terra© en Createch© maken wij al jaren hoezen die door 

onze klanten met veel plezier gebruikt worden. Dat doen we niet alleen voor de grote, 

maar ook voor de kleinere kwekerijen. Kleinere of grotere oplages is voor ons dan ook 

geen probleem.

Elke plant een eigen hoes, elke klant zijn eigen visitekaartje, daarom maken wij voor 

uw planthoezen een exclusief ontwerp en kunt u er zeker van zijn dat u een unieke ver-

pakking heeft. Er zijn diverse mogelijkheden om in kleur te printen, zoals in full colour, 

metallic, pearl inkt, etc.

 LOEMENHOEZEN



 OT COVERSP
Toegevoegde waarde zonder grote investeringen…. dat kan!

Pot covers geven een extra boost aan de verkoop van uw planten en kun-

nen geleverd worden met of zonder bodem. Door de diversiteit van de pot 

covers, kunnen wij voor iedere gelegenheid of thema een geschikte pot 

cover leveren. Geef uw planten een extra koopimpuls en maak van een 

plant een cadeautje. Voor de productie van pot covers zijn er legio druk-

technieken en materialen mogelijk.



 ARDWAREH
Wilt u een grotere meerwaarde geven aan uw planten? 

Wij leveren potten van o.a. zink, glas, aardewerk en keramiek. Ook mandwerk of hout 

wordt vaak toegepast als toegevoegde waarde. Door onze inkoop expertise in Europa 

en het Verre Oosten behoort ook sourcing op uw verzoek tot de mogelijkheden. 

 OT COVERS



 ASSENT
Voor een extra verkoop stimulans leveren wij tassen die de 

consument niet kan laten staan. Stijlvolle tassen zorgen ervoor 

dat het product makkelijk en goed beschermd vervoerd kan 

worden. De mogelijkheid voor een grotere afzet kunt u creëren 

door meerdere planten in één tas te verpakken, ook voor deze 

mogelijkheid maken wij tassen op maat. 

Voor diverse potmaten hebben wij ook verschillende tassen 

voor u op voorraad. Er zijn veel mogelijkheden voor wat betreft 

afmetingen, vormen, materialen en printmogelijkheden. 



 OKERSK
Beschermend verpakt in een stevige transparante of bedrukte koker 

kunt u uw product een onderscheidende meerwaarde meegeven. Onze 

kokers worden gefabriceerd uit hoogwaardige kwaliteit kunststof, zijn 

glashelder, antistatisch eventueel voorzien van handgreep of drager.

E
Voor planten die een info-, steek- of hangetiket nodig hebben, zijn er bij ons diver-

se mogelijkheden. De verzorgingstips en verkoop argumenten worden gedrukt op 

kunststof, houten of kartonnen labels door middel van verschillende druktechnieken. 

Afhankelijk van uw wensen maken we voor u graag een mooi ontwerp. Het etiket 

kan geleverd worden met of zonder steker.

 ASSEN

 TIKETTEN



 UST VERPAKKINGENF
Voor transportbescherming van uw kostbare product en voor het on-

derscheidend vermogen van uw bloemen en planten leveren wij o.a. 

kragen voor trays en containers, dragers voor clayettes en diverse do-

zen. Er zijn verschillende print mogelijkheden op o.a. golfkarton, minigolf 

en massief karton, maar ook op andere materialen.



 UST VERPAKKINGEN

Wij geloven sterk in het verlagen van de ecologische voetafdruk van al onze producten en daarmee de impact op het milieu. 

Al onze kunststoffen zijn volledig recyclebaar en wij zijn in staat om met de afbreekbare kunststoffen die momenteel beschik-

baar zijn in de markt te leveren. Wij geven onze voorkeur echter sterk aan recycling. We tonen waar mogelijk het recycle logo 

op de producten. We gebruiken voor zover mogelijk inkten op waterbasis. Verpakkingen met een nature look zorgen ervoor 

dat uw verkoopconcept hierbij aansluit.
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Bezoekadres

De Loetenweg 8

1187 WB Amstelveen

Nederland

Postadres

Postbus 1407

1430 BK Aalsmeer

Nederland

Tel.: +31 (0)20 54 52 470 

Fax.: +31 (0)20 54 52 480

sales@koenpack.com

www.koenpack.com

www.facebook.com/koenpack

Voor meer inspiratie bent u

van harte welkom in onze showroom. 


