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‘Groen’ loopt als een rode draad door
ons bedrijf en dat uit zich in opvallende
en onderscheidende producten.
Wij begrijpen dat naast een mooi
gekweekt product een goed
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ontwerp van een verpakking of etiket
van groot belang is. Dit in combinatie
met het juiste materiaal en een mooie
afwerking maakt uiteindelijk hét verschil!
Alles wat wij produceren is maatwerk.
Zo bent u ervan verzekerd echt iets
unieks in handen te hebben. Of het nu
één enkele opmaak betreft of juist een
lijn van meerdere soorten, wij zijn altijd
op zoek naar beleving en verwondering.
Dit met als doel om bij te dragen aan uw
commerciële succes.

Flora MGB bestaat uit een klein, hecht
en flexibel team dat weet wat er leeft in
de groenmarkt. Door de korte lijnen en
flexibele bedrijfsstructuur kunnen wij u
altijd op een snelle en efficiënte manier
van dienst zijn.
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De groenmarkt, . . AGF en sierteelt,
wij geven uw product een eigentijdse,
opvallende en zeer aantrekkelijke look.
Wij maken er voor u iets bijzonders van.
Flora MGB is al vele jaren actief met de
vervaardiging van grafische producten
voor de nationale en internationale
groensector. Wij hebben veel ervaring
in het bedrukken van kunststoffen zoals
PP (polypropyleen), PS (polystyreen) en
PET maar zeker ook in het bedrukken van
milieuvriendelijk karton (denk bijvoorbeeld aan ons vocht-resistent Bio Kote).

Recyclen, hergebruiken, scheiden, . . een
nieuwe trend in de groenmarkt. Milieu
is actueel, groene producten vragen om
duurzaam geproduceerde milieuvriendelijke materialen.
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Samen met Mouthaan Grafisch Bedrijf
innoveren we continu om onze klanten
steeds weer verantwoorde producten
te kunnen leveren. Wij zijn bij uitstek uw
‘groene’ partner voor milieuvriendelijke,
duurzame etiketten en verpakkingen.

Bio Kote.
Het milieuvriendelijke karton & papier.
Wilt u uw producten ook een duurzame,
milieuvriendelijke look geven? Dan is ons
innovatieve Bio Kote karton of papier de
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oplossing!
Het is vocht-resistant, behoud zijn vorm
en stevigheid en is daarom ideaal voor
potcovers, kweekdoosjes, trays, hangetiketten en meer. Het heeft bijzonder
goede eigenschappen en is bij uitstek
geschikt voor al uw producten.

Het Bio Kote karton en papier hebben
dezelfde eigenschappen als het kunststof maar het is natuurlijk ècht een veel
vriendelijkere oplossing voor het milieu.
Bio Kote is:
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• Geschikt voor o.a. potcovers,
trays, etiketten en POS uitingen.
• Vochtbestendig met behoud van
vorm en stevigheid.
• Eye-catching met een natuurlijke,
duurzame uitstraling en uiteraard
competitief geprijsd!
• Een veel milieuvriendelijkere
oplossing als kunststof.

Flora MGB wil ook u graag van
dienst zijn met het aanbieden van
innovatieve oplossingen voor de
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productie van bijvoorbeeld uw beeldetiketten, potcovers, traybanden en
POS-materiaal. Flora MGB staat garant
voor kwalitatief hoogwaardige producten, geheel verzorgd naar uw wensen en
geproduceerd in Nederland.
De perfecte oplossing ligt binnen hand
bereik om op een zeer overtuigende en
professionele manier uw boodschap
over te dragen. Op basis van jarenlange ervaring adviseert en combineert Flora MGB op een doelgerichte
wijze uw ideeën met alle aanwezige
mogelijkheden.

Creatieve, vernieuwende en innovatieve
grafische producten, maar natuurlijk
niet alleen maar etiketten, draagbeugels, tray’s, traybanden en potcovers.
Op

basis

van

jarenlange

ervaring

kunnen wij u in feite van elk grafisch
product voorzien.

Zoekt u iets bijzonders of unieks? Neem
dan contact met ons op betreffende uw
specifieke vraag of wens. Wij denken
graag met u mee als uw grafisch partner.

o
f
n
i
r
e
e
m
Voor


Wij streven naar de hoogst haalbare
kwaliteit, een correcte levering en een
scherpe prijs.
Voor al uw vragen met betrekking tot
onze ‘groenoplossingen’ kunt u contact
met ons opnemen, zodat wij uw idee en
of wens samen met u kunnen realiseren.

FLORA MGB
Burgemeester Keijzerweg 10
3352 AR Papendrecht
Nederland
+31 (0)78 615 77 76
contact@floramgb.nl
www.floramgb.nl

