Champignons

De champignonteelt is één van de belangrijke
segmenten binnen de markt voor groenten en
fruit. Telers in dit segment hebben behoefte aan
een stevige en tegelijkertijd lichtgewicht krat.
Hollarts levert ze, klantspecifiek of standaard
vanuit voorraad.
Bijvoorbeeld de 200 grams
Multi-light die we, naar
wens, kunnen aanpassen
aan de behoeften van úw
bedrijf. Met de Multi-light, maar ook met de
andere logistieke middelen van Hollarts, geeft
u uw producten de kwaliteitsuitstraling die zij
verdienen!

Productinformatie

Hollarts levert een variatie aan logistieke
middelen. Vervaardigd op basis van uw
specificaties, of standaard en uit voorraad.
Maar altijd rechtstreeks aan de eindgebruiker.
Technische informatie:
• gewicht: 200 gram
• afmeting: 40 x 30 x 11 cm (l x b x h)
• materiaal: polypropyleen

Voor de champignonteelt biedt Hollarts de Multi-light. Ontwikkeld samen

De logistieke middelen van Hollarts hebben

met de sector. Het resultaat van jarenlange praktijkervaring. Hét antwoord

hun waarde in de champignonteelt ruim-

op de belangrijkste eisen, wensen en behoeften van champignontelers.

schoots bewezen. Tal van gerenommeerde

Onze Multi-light:

bedrijven maken gebruik van onze Multi-light,

■ levert ten opzichte van concurrerende producten een belangrijke

of hebben gekozen voor een variatie op

gewichts- én kostenbesparing;
■ heeft een lager gewicht, maar géén concessies aan de kwaliteit;

deze krat. Wij overleggen graag met u hoe
we ú van dienst kunnen zijn.

■ voldoet in alle opzichten aan de voedselveiligheidsnormen;
■ geeft uw producten de juiste kwaliteitsuitstraling;
■ is snel en uit voorraad leverbaar.

Dankzij de forse materiaalbesparing per krat leveren u en Hollarts een
bijdrage aan een zorgvuldig en verantwoord gebruik van grondstoffen.
Hollarts kratten zijn er overigens in tal van variaties en uitvoeringen.
Maatproducten zijn uiteraard ook mogelijk.
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