
Botanic Orchid

IK BEN EEN
Wonder

Deze pot bevat een eigen ecosysteem. 

Dit ecosysteem voorziet zichzelf van 

water, de pot kan dus gesloten blijven. 

Het aanwezige vocht in het terrarium 

condenseert tegen het glas en loopt 

daarna via het glas naar beneden op de 

aarde. Zo geven de planten zichzelf water. 

Zet de pot op een lichte plek maar niet in 

de felle zon. Zo geniet je het langst van je 

eigen ecosysteem!

LET OP: Voor het beste resultaat laat je de pot dus gesloten!

PLANT IN WECKPOT

ECOSYSTEEM IN EEN POT
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investeren

doe je samen
 in duurzaamheid 

Designstar heeft Plant Label Material (PLM) voor 
verschillende toepassingen ontwikkeld. Elk met unieke 
eigenschappen met de focus op duurzaamheid!

Interesse?
Informeer bij onze 
accountmanagers welke 
mogelijkheden er voor 
u zijn met PLM BIO.

Contact 
W: www.designstar.nl

E:  sales@designstar.nl

T:  0172-235 633

A:  Alfensvaart 7 

2771 NM Boskoop

Deze flyer is gedrukt  

op PLM BIO.
PLM BIO

Ontdek alles 
over ons exclusieve
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Voordelen 

• Biologisch afbreekbaar
• Ecologisch verantwoord
• FSC gecertificeerd
• Recyclebaar (Papier)
• Natuurlijke uitstraling
• Diverse gramsgewichten
• Vochtwerend
• Nederlands product

Het materiaal is volledig biologisch 
afbreekbaar en voldoet aan de 
normering NEN 13432.

PLM BIO

PLM BIO is uitstekend 
toepasbaar voor potcovers 
en etiketten. Ook is het 
geschikt als POS materiaal 
(voor o.a. EC/CC karren).

Toepassing

PLM BIO is ontwikkeld 
voor milieubewuste 
klanten die biologisch 
afbreekbare producten 
willen gebruiken. PLM BIO 
is speciaal ontworpen 
voor de sierteeltsector en 
exclusief bij Designstar 
verkrijgbaar. Het 
materiaal is volledig 
biologisch afbreekbaar 
en FSC gecertificeerd.


