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Algemeen 
 Chrysal Arrive Alive® Eco is een milieuvriendelijke,  
 gepatenteerde wrap die een waterreservoir creëert voor 
 snijbloemen, waardoor hydratatie tijdens transport 
 wordt gegarandeerd. 
 Kan uitstekend vocht absorberen en afgeven (beter dan 

bijv. katoen of krant). 
 Houdt bloemen tot 5 dagen vers, afhankelijk van  
 temperatuur en omstandigheden. 
 Wordt compleet geleverd met elastiekje en een zakje. 
 Geschikt voor zowel enkele stelen als boeketten. 
 Chrysal Arrive Alive® Eco D-Block is gepatenteerd in Nederland en China. In verschillende 

andere landen is patent aangevraagd. 
 
Eco-vriendelijk 
 Alle onderdelen van het Chrysal Arrive Alive® Eco product zijn gemaakt van  
 hernieuwbare bronnen. De absorberende wrap en zak is 100% bio based.   
 De wrap is gemaakt van twee natuurlijke materialen.  90% van de wrap bestaat uit  
 houtvezels afkomstig uit duurzaam beheerde en FSC-gecertificeerde bossen. De andere 
 10% is een bindmiddel op basis van zetmeel (PLA) dat wordt gebruikt om de houtvezels 
 samen vast te houden.  
 
Effecten 
 Chrysal Arrive Alive® Eco houdt bloemen vers tijdens transport of in de winkel. 
 Bloemen blijven mooi zonder emmer of vaas met water. 
 Maakt horizontaal transport mogelijk. 
 Ideaal voor online bloemenverkoop en verzending. 
 Snelle wateropname. 
 Gemakkelijk in het gebruik. 
 Makkelijker voor de klant om bloemen naar huis te vervoeren en zorgt voor hydratatie 

tijdens de reis. 
 Verbetert de sierwaarde. 
 Lekt niet. 
 
Toepassingen 
 Te gebruiken door kwekers, bloemisten, boekettenmakers, webshops,  
 verzendorganisaties en supermarkten. 
 Geschikt voor verzending van bloemen per post. 
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Gebruiksaanwijzing: 

1. Leg boeket op Arrive Alive® Eco wrap; 
2. Vouw het grote (vierkante) deel van de wrap rond de stelen; 
3. Vouw het kleine (rechthoekige) deel van de wrap rond de stelen; 
4. Vouw de flappen van het eerste deel over het tweede deel om vast te zetten; 
5. Dompel de wrap in oplossing van water en Chrysal Professional 2 of Chrysal  
 Professional 3 en laat de wrap de oplossing absorberen. 
6. Plaats in composteerbare zakje, zet vast met elastiekje en bevestig Chrysal  
 snijbloemenvoedsel sachet of stick aan boeket. 
  

Testresultaten 
Onderstaande tabel toont de wateropname van Chrysal Arrive Alive® Eco. 

 Droog gewicht (g) Wateropname  (ml) 

Arrive Alive® Eco D-Block  18.3 180 

Besparingen 
 Vermindert waterverbruik. 
 Lichter en daardoor goedkoper te transporteren dan bloemen op vaas. 
 

Rosa ‘Avalanche’ en ‘Red Naomi’ – Na 3 dagen transport 
Na 3 dagen transport in hoes en kartonnen doos bij 20°C. 
De foto’s zijn genomen onmiddellijk aan het einde van het transport. 

Droog Chrysal Arrive Alive® Eco + Chrysal Professional 2 


