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Algemeen 
 Chrysal FreshLiners zijn modified humidity 

packaging zakken, ontwikkeld om de kwaliteit 
van Hydrangea te behouden tijdens lange  
perioden van transport.   

 Met deze zakken is het niet meer nodig om de  
 stelen te voorzien van arbeidsintensieve  

waterzakjes. Hierdoor is er geen water in de  
doos tijdens transport. 

 100% recyclebaar.  
 
Effecten 
 Chrysal FreshLiner zorgen voor verse Hydrangea’s tijdens lang transport.   
 Geeft stevige bloemen en bladeren na transport.   
 Geen waterzakjes of andere watersystemen nodig, voorkomt lekkage en geeft minder 

risico op Botrytis.   
 Chrysal FreshLiners zorgen ervoor dat dozen droog, schoon en stevig blijven tijdens 

transport doordat er geen water in de doos is. 
 
Toepassingen 
 Voor kwekers en bloemenexporteurs. 
 
Besparingen 
 Bespaart arbeid tijdens het verpakken. 
 Geeft betere werk condities en minder handling per steel in verpakkingsbedrijven.   
 Minder uitval van bloemen tijdens transport door een constante en goede transport 

atmosfeer.  
 Minder transportkosten door een lager transportgewicht. 
 
Gebruiksaanwijzing 
1. Open de Chrysal FreshLiner; 
2. Plaats de Chrysal FreshLiner in de bloemendoos; 
3. Plaats de bloemen in de Chrysal FreshLiner; 
4. Sluit de Chrysal FreshLiner door deze dicht te vouwen; 
5. Sluit de doos. 
 

 

 

T742 / NL / v2205 

Product sheet – Chrysal FreshLiner 



 
Chrysal International BV, Gooimeer 7, 1411 DD Naarden, Postbus 5300, 1410 AH Naarden 
T: 035 69 55 888, F: 035 69 55 822, E: info@chrysal.nl, www.chrysal.com 

Logistieke gegevens 

Voor meer productinformatie, specificaties en prijzen, kunt u contact opnemen met uw sales 
contactpersoon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrysal FreshLiner                                    750 mm                                500 mm                                    1100 mm 

Formaat van de zak 
(bxhxd) 

1000 x 750 x 230 mm 1000 x 500 x 200 mm 1200 x 1100 x 230 mm 

Doosinhoud 250 zakken 250 zakken 150 zakken 

Palletbelading 
(blockpallet) 

40 dozen 56 dozen 32 dozen 

Opmerking: De Chrysal FreshLiner is getest op diverse bloemen met een positief resultaat. Echter, vanwege 
de beperkte kennis en testresultaten, raden wij u aan om lokaal eerst op kleine schaal te testen. 
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