
  
 

Your Natural Orchid nu ook 
met bijpassende verpakkingen

Stolk Flora teelt Phalaenopsis onder de naam Your Natural Orchid. 

In onze manier van telen willen we dicht bij de natuurlijke 

omstandigheden blijven. Met respect voor de natuur. Daarom werken we 

met voedings- en hulpstoffen op natuurlijke basis. Planten krijgen 

de tijd die ze nodig hebben om te groeien. Middelen die we gebruiken 

zijn vriendelijk voor bijen. Energie en water gebruiken we spaarzaam, 

elektra wekken we zelf op. Voor deze teeltwijze is Stolk Flora op het 

hoogste MPS-niveau gecertificeerd. Daarom verpakken we ook ‘natural’.

Your Natural Orchid now  
with matching packaging

Stolk Flora grows Phalaenopsis under the name ‘Your Natural Orchid’. We try 

to follow nature as closely as possible in the cultivation of our orchids 

and grow our plants with respect for nature. We use organic fertilizers and 

nutrients and give the plants the time that they need to grow. We only use 

products that are good for the plants and good for bees, too. We use energy 

and water sparingly and generate our own electricity. Stolk Flora has been 

certified at the highest MPS level for this cultivation method. We therefore 

also ensure that all our packaging is just as natural as our orchids.



Your Natural Orchid papieren hoes Your Natural Orchid paper sleeve

. 100 procent papieren hoes

. Duurzame presentatie als een hoes toch beter is

. Optimale bescherming en goede zichtbaarheid door   

 uitsparing in de hoes
. Buitenzijde in de stijl van Your Natural Orchid, binnenzijde  

 met bruin kaft

. 100 procent 100% paper sleeve

. Sustainable presentation for when a sleeve just looks better

. Optimal protection, and the plant is still completely visible  

 through the opening in the sleeve
. The exterior is designed in the Your Natural Orchid-style; the  

 inside has a brown lining

Your Natural orchid papieren hoes 
gemengd, op kleur of op soort / 55 - 65 hoogte 
3 x 6 x 6 /cc / in 6-gaats ecoexpert tray

Your Natural Orchid paper sleeve
mixed, by colour or by variety / height 55 - 65 
3 x 6 x 6 /cc / in six-hole EcoExpert tray


