>

profiel rijnbeek en zoon vaste planten

‘Continu innoveren
en meedenken’
Met de Cortederia selloana ‘Golden Goblin’® heeft
Rijnbeek en Zoon Vaste Planten wederom een winnaar
in handen, met letterlijk een gouden randje. Dit nieuwe
pampasgras is een verrijking voor iedere tuin, elk balkon
en terras en daarom een terechte winnaar van de
Gouden Garden Award 2009.

De Cortaderia sell. ‘Golden Goblin’® bloeit zeer uitbundig, heeft een fantastische goudgeel-bonte bladkleur en een lage groeiwijze: het gras wordt
maar 100 cm hoog. Het nieuwe ras kenmerkt zich door de vele dichte,
witgouden bloemwaaiers. De bloemen boven de bladeren zijn van augustus tot oktober te zien. De plant groeit het beste op een zonnig plekje en
is in tegenstelling tot de andere bonte Cortederia’s goed winterhard.
De pluimen en het decoratieve blad zijn echte blikvangers in de winter.

Vaste planten
Rijnbeek en Zoon biedt naast mooie grassen een groot sortiment vaste
planten aan waaruit tuincentra jaarrond een schitterend visueel sortiment kunnen samenstellen; niet alleen in een 9 cm pot, maar ook in
een steeds ruimer 17 cm en 19 cm sortiment.
Rijnbeek en Zoon blijft continu innoveren om de verkoop van planten te
verhogen. Doorlopend worden er nieuwe soorten geïntroduceerd. Dit
seizoen alleen al waren dat er 100. Het komende seizoen zijn er maar liefst
30 soorten Echinacea verkrijgbaar, brengen we een compleet nieuwe lijn
Lupinus, komt er een prachtig sortiment dubbelbloemige Primula’s – te
veel om op te noemen.

Compleet pakket
Rijnbeek en Zoon kan een compleet pakket afleveren. Zo kunnen wij
presentatiemateriaal leveren in A5-, A4- en A3-formaat. Nieuw is dat Rijnbeek
en Zoon de planten kan voorzien van verkoopprijzen die geprint zijn op het
fotoetiket. Zelfs het meeprinten van een logo behoort tot de mogelijkheden.
ALLES komt zo verkoopklaar bij het tuincentrum binnen – dus geen tijdverlies
met prijzen en dergelijke. Door een uniek etiketteringsysteem kunnen wij
zelfs de allernieuwste soorten voorzien van een fotoetiket.
Tuincentra kunnen zich met planten van Rijnbeek en Zoon duidelijk onderscheiden. Ze kunnen zelf het sortiment samenstellen en zelf een uitstraling creëren die bij het individuele tuincentrum past. We verwelkomen
u graag op onze kwekerij om alles met eigen ogen te komen bekijken.
Neem voor meer informatie contact op met Jos de Jong.
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