Novidade

Bandeja Eco 128
A solução definitiva para o seu viveiro adotar práticas
sustentáveis, economicas e duradouras. Escolha evoluir!

MEDIDAS

DADOS

Dimensões em mm (CxLxA)

530 x 270 x 42

Densidade (planta/m²)

894

Peso (Kg)

18 ml - 0,58 | 22 ml - 0,66

Cor

Preta

Padrão

Empilhável

270
530

42

CÉLULA
PIRAMIDAL
128/18 ml

CÉLULA
QUADRADA
128/20 ml

O maior avanço em busca da produção
sustentável: bandeja em plástico 100% reciclável!

Vantagens na utilização
da Bandeja Eco 128:

01.

A bandeja Eco tem as mesmas dimensões da bandeja descartável,
não há necessidade de adaptações
no viveiro;

02.

Facilidade na automação do viveiro
reduz a mão de obra. Possui local
adequado para colagem de etiqueta adesiva, o que melhora a rastreabilidade da bandeja e das mudas;

03.

Bandeja em estrutura monobloco e
rígida: facilita o transporte do viveiro
até o produtor, não havendo prejuízo
com a perda de mudas;

04.

Facilita o trabalho do produtor na
hora de transplantar as mudas da
bandeja para o canteiro;

05.

Bandeja com cantos arredondados
que evitam rasgos no mulching;

06.

Células com formato piramidal e paredes lisas que facilitam a retirada
das mudas;

07.

Quatro guias radiculares que direcionam as raízes para o fundo da célula,
promovendo uma ótima arquitetura
radicular;

08.

Facilidade na limpeza e desinfecção
das bandejas: maior sanidade para as
mudas;

09.

As bandejas Eco são reutilizáveis inúmeras vezes e não geram resíduos
no processo produtivo: traz grande
economia e lucro para o seu viveiro;

10.

A lavagem da bandeja Eco não representa 10% do custo da bandeja
descartável.

Venha para a bandeja
Eco retornável! Você terá
grande economia, em
seus principais clientes
com entregas semanais.

Bandeja Plástica
Eco 128/18 ml (célula piramidal)
Eco 128/22 ml (célula quadrada)
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