
Bij Palletbedrijf Van der Pol 
weten we als geen ander 
hoe we onze jarenlange 
praktijkervaring kunnen 
combineren met theoretisch 
onderzoek om elke keer weer 
het beste uit onze producten 
te halen. 

Dit is onze nieuwe aardappelkist
De constructie is volledig bekeken en op diverse 
punten sterk verbeterd, waardoor de nieuwe kist 
uitermate geschikt is voor stapelhoogtes van 6 
kisten of meer. De verschillende onderdelen van de 
kist worden met een zo groot mogelijk lijmoppervlak 
geproduceerd en vervolgens over het volledige 
verbindingsvlak verlijmd met watervaste 1KD3-
houtlijm. 

Met sterkere verbindingen als resultaat, waardoor 
de samengebouwde kist veel stabieler en steviger 
is. Bij het assembleren van de kist gebruiken we 
watervaste PU-bruislijm. Dit zorgt ervoor dat de 
kist één sterk geheel wordt. Alle onderdelen worden 
genageld met gegalvaniseerde machinenagels voor 
het beste resultaat. 

De nieuwe standaard 
in aardappelkisten

 Uniek  
standaard ingefreesde gegalvaniseerde 
beugel op de middenstaander om 
beschadigingen aan uw product te 
minimaliseren

Persoonlijk  
zwart schrijfvlak én 
uw eigen opdruk op 
elke kist

Lange levensduur  
combinatie van 4-zijdig geschaafd  
Noord-Europees vuren voor de kistromp  
en Europees eikenhout onderplanken en lariks 
kopplanken.
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Wij zijn Palletbedrijf Van der Pol
Palletbedrijf van der Pol is al jarenlang een begrip in 
de productie van houten pallets en kisten. U kunt 
bij ons niet alleen kisten kopen, we bieden u ook de 
mogelijkheid om ze te kopen via een huurkoopregeling 
of om ze tijdens het seizoen te huren. Ideaal wanneer u 
op zoek bent naar meer flexibiliteit en zekerheid!

Waarom standaard een zuigwandkist?
Bij dit type kist wordt voorkomen dat er valse 
lucht wordt aangezogen door versprongen 
kieren aan de voor- en zijkant van de kist. Dankzij 
de unieke constructie van Palletbedrijf Van der 
Pol ontstaat er een optimale luchtverdeling en 
stroomt er langs elke plek lucht door de kist. 

Onze pallet:
•  3 Eikenhouten onderplanken met insteekkant
• 2 larikshouten kopplanken met insteekkant
• Noord-Europees vuren dekplanken
•  Onderzijde volledig vlak (uitgevuld) voor betere 

beluchting
•  Machinaal gespijkerd én verlijmd met 1KD3-houtlijm

Onze kistromp:
• Standaard zuigwandkist
•  Gehele kistromp van geschaafd Noord-Europees 

vurenhout
•  Combinatie van smalle en brede planken voor  

extra stabiliteit
•  Zijwanden van Fins Vuren multiplex van 18mm dik
•  4 schoren rondom in de kist voor optimale stabiliteit
•  Alle staanders in kist zijn afgerond om beschadigingen  

van uw product te voorkomen
•  Alle schoren afgeschuind om het blijven hangen van uw  

product te voorkomen bij ledigen
•  Gegalvaniseerde hoekbeugels standaard ingefreesd 

tegen beschadigen van uw product
•  Alle verbindingen gespijkerd met gegalvaniseerde 

machinenagels
•  Alle onderdelen verlijmd met watervaste 1KD3-lijm
•  Geassembleerd met watervaste PU-lijm (bruislijm)
•  Voorzien van persoonlijke opdruk én zwart schrijfvlak

Onze opties:
• Levering als aardappelkist met gelijke zijden
•  Extra onderplanken voor kantelen of  

automatische rollenbanen
• Extra schoren (V-schoor)
• Andere verdelingen
•  18mm Betonplex in plaats van 18mm Fins Vuren multiplex
•  Levering als bouwpakket inclusief gereedschappen
•  Per container of trailer wereldwijde verscheping
• HT ISPM-15 behandeling
• Fytosanitair certificaat
• Afdichten multiplexplaat met randsealer
• Transport met groot volume wagens

Dorpsstraat 96, 4634 TT Woensdrecht +31 (0)164 - 61 33 55 info@polpallets.nl www.polpallets.nl


