
voor het kiezen van de juiste
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Hoe kiest u de juiste verpakking voor uw bloemen of planten?

1. Verdiep je in de diverse materialen.

2. Bepaal de afmetingen van de verpakking. 

3. Hoe gaat de bedrukking eruit zien? 

4. Houdt de productietijd in de gaten!

Verpakkingen



Er zijn voor verpakkingen veel 

verschillende materialen be-

schikbaar. Voor hoezen, vellen 

en tassen kunt u een keuze 

maken uit o.a. BOPP, CPP, MOPP 

en PE in verschillende diktes, 

maar ook in verschillende stof-

fen zoals papier, non woven, or-

ganza of zijde.

Of gaat u nog een stapje verder 

en maakt u de keuze voor een 

duurzaam composteerbaar 

bio-materiaal?

Materiaal



BOPP
CPP
MOPP
HDPE
LDPE
PLA

PVC
PET
PVS
PP
PE

Bio-Oriented Polypropylene, in diktes van15-50 micron

Copolymer Polypropylene

Gemetalliseerd Polypropylene

High Density Polyethylene, veelzijdig, lange levensduur

Low Density Polyethylene, een zachte en dunne plastic soort

Milieuvriendelijk plastic gemaakt van zetmeel, verkregen uit

mais en aardappelen, ook wel bioplastic genoemd

Hard plastic, is erg transparant

Hard plastic, erg transparant en milieuvriendelijker 

Zacht dik plastic, transparant

Zacht dik plastic, minder transparant

Zacht dun plastic, iets minder transparant

Nonwoven
Glossy nonwoven
Organza
Tule
Vilt
Satijn
Jute�lt

Niet geweven textielsoort

Nonwoven met een PP erin verwerkt

Transparante stof

Een �jne stof met gaatjes

Niet-geweven stof, vervaardigd uit wol

Dicht geweven, gladde stof 

Gecombineerde sto�en van jute en vilt en/of

nonwoven materiaal.

Sisal
Rattan
Jute
Paperweave
Salim

Gemaakt van bladeren van Agaves en is niet geweven

Gemaakt van een palmplant. Ook wel bekend als Rotan 

Bastvezel van een plant wat geweven wordt

Geweven papiersoort

Gedroogd materiaal van de Meulenbeckia plant

Kraftpapier

Hydropapier
Karton

Stevige papiersoort, geschikt voor biologisch 

afbreekbare en recycleerbare verpakkingen 

Water afstotend papier

Dik papier vanaf 180 grams

Plastics Stoffen & Textiel

Plantaardige materialen Papier



De maat van de verpakking is 

natuurlijk afhankelijk van de 

maat van het boeket of de plant-

pot. Zorg ervoor, aan de hand 

van de pot maat of de maat van 

het boeket, dat uw verpakking 

naadloos aansluit op uw boeket 

of plant. Bij carrybags is het ver-

standig om te letten op de bela-

dingsgraad voor transport op 

de Deense kar of Veilingkar.

Afmetingen



Bedrukking
Weet u al wat voor bedrukking u 

wilt op uw verpakking? Uw logo? 

Of uw huisstijl?

Een uniek design of specifieke bedrukking, vaak aangevuld met het logo van de kweker of super-

markt, een QR-, POS of barcode, milieukeurmerk, materiaal aanduiding, verzorgingstips, etc. 

Het is mogelijk om een handmonster te laten maken van het product wat we samen met u 

hebben ontwikkeld. Met hypermoderne kleurprintmachines wordt uw ontwerp kleurecht ge-

drukt op folie zodat u hiermee uw klant kunt overtuigen.



Nu heeft u een ontwerp samengesteld en wilt u natuurlijk zo snel mogelijk over uw verpakkin-

gen beschikken. Hoe gaat dit?

Nadat het ontwerp goedgekeurd is worden de clichés gemaakt en gaat de productie van 

start. De productietijd varieert tussen 4-6 weken. De periode van transport is ca. 6 weken. 

Houdt daarom rekening met een levertijd van 10-12 weken, afhankelijk van het artikel en het 

aantal. Tijdig bestellen is altijd het beste! Vooral voor leveringen in het voorjaar in verband 

met Chinees Nieuwjaar.

Productie



Voor al uw verschillende soorten verpakkingen bent u bij Koen Pack dus aan het juiste adres. Koen 

Pack heeft verschillende soorten verpakkingen, gemaakt van vrijwel alle passende materialen. De 

verpakkingen zijn volledig naar uw eigen wensen aan te passen, zijn volledig te personaliseren met 

logo’s of huisstijlen en volledig gericht op de laatste trends op de verpakkingsmarkt, zodat uw ver-

pakking altijd voldoet aan de eisen van de klant.  

Koen Pack werkt volgens de ETI normen en heeft eigen productielocaties over de hele wereld.
Met vestigingen in Nederland, Amerika, Canada, Colombia, Ecuador, Kenia en China, is Koen Pack altijd in de buurt.



De Loetenweg 8
1187 WB  Amstelveen

The Netherlands

P.O. Box 1407
1430 BK  Aalsmeer

The Netherlands

tel: +31 (0) 20 545 2470
fax: +31 (0) 20 545 2480

sales@koenpack.com
www.koenpack.com

www.facebook.com/koenpack

Professionele hulp inschakelen? Koen Pack staat voor u klaar!

Deze uitgave wordt u aangeboden door:

Koen Pack werkt volgens de ETI normen en heeft eigen productielocaties over de hele wereld.
Met vestigingen in Nederland, Amerika, Canada, Colombia, Ecuador, Kenia en China, is Koen Pack altijd in de buurt.


