
Vasteplanten van Griffioen zorgen mede dankzij de extra zware P11 potmaat (1,4 liter pot 11 cm vierkant) voor een snelle dichtgroei. Er wordt 
gewerkt met 8 planten per vierkante meter in plaats van 12 planten bij P9.

Het is mogelijk dat u de planten in pot krijgt geleverd, maar wilt u duurzaam ondernemen, sneller werken en uw afvalkosten reduceren? 
Overweeg dan vasteplanten van Griffioen, geklopt geleverd en in P11! Griffioen klopt haar planten reeds op de kwekerij uit de kenmerkende 
blauwe P11 potten. De goed doorwortelde kluiten worden voor u, netjes in gelabelde veenmanskisten, desgewenst naar de plantlocaties 
getransporteerd. Door de reeds geklopte planten bespaart u arbeidstijd bij uitzetten en aanplant.
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1 WERKSNELHEID
De planten gaan op de kwekerij voor een laatste kwaliteitscontrole 
allemaal een keer door de hand voorafgaand aan de uitlevering.  
Het dán verwijderen van de pot is slechts een kleine handeling.  
Op de plantlocatie bespaart dit u circa 30% tijd bij het planten. 

2 GEEN AFVAL OP DE PLANTPLEK
Rondwaaiende potjes op uw project? Niet bij geklopte planten.
Door deze schone werkwijze wordt de plantlocatie ook minder
betreden, waardoor het substraat waarin geplant wordt optimaal
luchtig blijft voor een snelle aangroei.

3 HERGEBRUIK
De op de kwekerij verwijderde kweekpotten worden diverse malen
hergebruikt en uiteindelijk gerecycled tot nieuwe potten. Samen
met minimaal middelengebruik en kweken in turfarm substraat 
levert dit een nauwelijks milieubelastende teelt op. Mede door deze 
inspanningen mag Griffioen onder meer de certificaten PlanetProof, 
NL Greenlabel en Groenkeur voeren.
 
4 CO2- EN KOSTENREDUCTIE
25% minder transportvolume, slimmer omgaan met de inzet van 
personeel en het toepassen van minder grondstoffen vertaalt zich 
onderaan de streep in een lagere kostprijs. U als afnemer deelt 
hierin mee.

STUKSLEVERING OF GREENTOCOLOUR®

Of u nu wel of geen gebruik van het GreentoColour®-vasteplantenconcept maakt; ook voor een stukslevering vasteplanten kunt u bij  
Griffioen terecht. In beide gevallen betreft het vasteplanten in P11 die geklopt worden geleverd. 

 √ Voor een stukslevering stuurt u uw bestellijst naar greentocolour@griffioenwassenaar.nl waarna u geheel vrijblijvend een offerte  
ontvangt. Bestellingen kunnen in Boskoop worden afgehaald of, tegen een kleine meerprijs voor de transportkosten, bij u op het bedrijf of 
de projectlocatie worden bezorgd.

 √ Voor een aanvraag voor het GreentoColour®-concept stuurt u nadere informatie over de uit te voeren werkzaamheden, een dwg en enkele 
foto’s van de locatie naar greentocolour@griffioenwassenaar.nl.  U ontvangt vrijblijvend een offerte voor het leveren en uitvoeren van het 
concept. Griffioen kan zowel een deel van de werkzaamheden als het geheel voor u uitvoeren.


