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Displays Cycle en Terre 2020  

Presentatie van de beschikbare displays voor het seizoen 2020 

72 variëteiten metalen draaidisplay (« P4 ») 

- Afmetingen: 50 cm in diameter en 2 m hoog (+37,5 cm voor het fronton) 

-De zakjes worden aan de displays opgehangen. 

 

Afbeelding 1: Metalen draaidisplayErreur ! Signet non défini. te koop aangeboden in 2020. Is nog in fabricage. We 
hebben dus nog geen foto van de daadwerkelijke display gevuld met onze zakjes.  

 

 Afbeelding 2: 2019 display geeft een idee van de weergave voor de 2020 display   
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Houten display voor 99 variëteiten (« P5 ») 

- Afmetingen: 100 cm breed, 40 cm diep en 224 cm hoog. 

- De zakjes worden via metalen haken op de displays opgehangen. Op de onderste 2 rijen 

zijn het langere haken voor de dikkere zakjes (peulvruchten en groenbemesters). 

Een houten fronton is gepland om de prijzen te tonen + "Cycle en Terre - een Belgische 

zaadcoöperatie" + het bio-logo weer te geven. 

 

 

Erreur ! Signet non défini. Afbeelding 3: Display "P5". De houten display is nog in fabricage; foto wordt op een later 
tijdstip bijgewerkt.  

 

  Afbeelding 4: Display"P5" Illustratie van de weergave van het fronton (niet definitief).  
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Houten display voor 49 variëteiten (« P6 ») 

- Afmetingen: 50 cm breed, 40 cm diep en 224 cm hoog. 

- De zakjes worden via metalen haken op de displays opgehangen. Op de onderste 2 rijen 

zijn het langere haken voor de dikkere zakjes (peulvruchten en groenbemesters). 

Een houten Fronton is gepland om de prijzen te tonen + "Cycle en Terre - een Belgische 

zaadcoöperatie" + het bio-logo weer te geven. 

 

 

Erreur ! Signet non défini. Afbeelding 5: Display "P6". De houten display is nog in fabricage; foto wordt op een later 
tijdstip bijgewerkt.  

Kartonnen display van ongeveer 30 variëteiten ("P3") 

- Afmetingen: 30 cm breed, ongeveer 35 cm diep, 45 cm hoog. 

 

Afbeelding 6: Kartonnen display "P3"   



 

Pagina 4 Op 4 
 

 

4 

Prijs 

Artikelnr. Displaynaam Meer info Prijs (ex BTW- 21%) 

P05 Metalen draaidisplay Voor 72 variëteiten 96, 5 € 

P06 Houten wanddisplay Voor 99 variëteiten 136, 48 € 

P07 Houten wanddisplay Voor 49 variëteiten 89, 57 € 

P04 Kartonnen tafeldisplay Voor ongeveer 30 variëteiten 17,5 € 

 

Aangeboden promotiemateriaal 

Catalogus 

U krijgt een catalogus om aan het display toe te voegen. 

Flyers 

We voegen 30 flyers toe voor in de display. Deze flyers voor de consument geven meer informatie 

over Cycle en Terre. Op aanvraag sturen we nieuwe flyers toe of geven we mee met een bestelling.  

 

Fronton 

Onze metalen draaidisplays worden verkocht met ons informatiebord (fronton). Waardoor het 

zichtbaar in uw winkel wordt dat de zaaizaden van Cycle en Terre zijn, wat de prijzen zijn en dat 

we een Belgische zadencoöperatie zijn. 

Deze frontons worden slechts één keer per display-aankoop verzonden. Als je een nieuwe nodig 

hebt, verkopen we ze tegen kostprijs. 

De frontons van de kartonnen displays en houten wanddisplays zijn er direct in geïntegreerd. 


