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Karta produktu – Chrysal Freshliner 
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Informacje 
 Chrysal FreshLiners to specjalnie opracowane wkładki do 

opakowao kartonowych, które zachowują jakośd ciętych 
hortensji podczas dłuższego transportu. 

 Dzięki wkładkom FreshLiners można zrezygnowad z 
dołączania woreczków z wodą do łodyg, których 
mocowanie jest pracochłonne i może spowodowad zalanie 
kwiatów w transporcie. 

 

Efekty stosowania 
 Chrysal FreshLiner utrzymuje świeżośd hortensji podczas dłuższego transportu. 
 Dzięki utrzymaniu odpowiednich warunków w opakowaniu kwiaty i liście pozostają sztywne i 

sprężyste po transporcie. 
 Brak woreczków z wodą sprawia, że nie ma ryzyka jej wycieku, a tym samym nie ma ryzyka 

rozwinięcia się pleśni na kwiatach. 
 Dzięki Chrysal FreshLiners opakowanie kartonowe na kwiaty pozostaje suche, czyste i stabilne 

przez cały czas trwania transportu z powodu braku potencjalnie nieszczelnych pojedynczych 
woreczków z wodą. 

 

Zastosowania 
 Produkt stosowany przez gospodarstwa ogrodnicze i eksporterów kwiatów. 
 

Oszczędności 
 Oszczędza pracę podczas procesu pakowania. 
 Wpływa na poprawę warunków pracy oraz ogranicza czynności związane z pakowaniem 

pojedynczych sztuk. 
 Zmniejsza straty transportowanych kwiatów dzięki stałym i optymalnym warunkom transportu. 
 Obniża koszty transportu dzięki obniżeniu wagi opakowania. 
 

Sposób użycia 
1. Otwórz Chrysal FreshLiner 
2. Umieśd Chrysal FreshLiner w kartonie na kwiaty 
3. Umieśd kwiaty w Chrysal FreshLiner 
4. Zawio kwiaty w Chrysal FreshLiner, zakładając jedną stronę na drugą 
5. Zamknij karton pokrywką 

Dostępne opakowania  

Aby uzyskad więcej informacji na temat użytkowania i testowania produktu, prosimy o kontakt. 

 

 Chrysal FreshLiner 750 mm Chrysal FreshLiner 500 mm Chrysal FreshLiner 1,100mm 

Wymiary produktu 1,000 x 750 x (2 x 230)  mm 1,000 x 500 x (2 x 200) mm 1,200 x 1,100 x (2 x 230) mm 

Ilość w kartonie 250 sztuk  250 sztuk  150 sztuk  

Ilość na palecie 40 kartonów  32 kartonów  48 kartonów  

Uwaga: Chrysal Fresh Liner jest testowany na wielu gatunkach kwiatów i pierwsze wyniki tych testów 
są pozytywne. Jednak ze względu na ograniczoną wiedzę i wyniki zdecydowanie zalecamy prze-
testowanie produktu na małą skalę.  
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