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Aardappelkist
Ventilatiekist voor de bewaring van  
aardappelen. Ook voor de bewaring van  
andere agrarische producten zoals uien,  
kool en witlofpennen. 

1595 x 1195 x 1238 mm. 
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Bollenkist
Geheel uit multiplex of betonplex  
vervaardigde kist met een sendzimir
verzinkte geperforeerde plaat.

3 Koolkist
Houten pallet met een opklapbaar  
thermisch verzinkt frame.
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1595 x 1195 x 1238 mm. 

Uienkist / graankist
De uienkist is aan de korte kant gesloten, de 
pallet heeft een hoge insteek en een open 
of gesloten onderdek. De graankist heeft 4 
multiplexwanden en een palletbovendek 
met gaas.

1500 x 1200 x 920 mm. 1600 x 1250 x 1140 mm.



Wortelkist
De romp van de kist wordt op de pallet 
bevestigd met 6 beugels in plaats van een 
multiplex- of betonplexverbinding.
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1595 x 1195 x 1238 mm. 

Ventilatiewanden
Blaas- en zuigwanden op maat gemaakt
voor de bewaring van aardappelen, uien
en bollen. Zowel prefab als ter plaatse
gemonteerd.
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9 Gebruikte kisten
Aankoop en verkoop van gebruikte kisten. 
Groot aanbod in alle maten en uitvoeringen.
Vraag naar de mogelijkheden voor verhuur.  
Ook reparatie en levering van onderdelen.

2.000 kg kist
Veel gevraagd voor de Duitse markt.  
Verzwaard met extra en dikkere stijlen. Ook 
de bovenrand is met een balk verzwaard.  
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2450 x 1195 x 1200 mm. 

1595 x 1195 x 1238 mm. 

1.000 kg kist
In gebruik bij gespecialiseerde akker-
bouwbedrijven en voor boerderijwinkels
of supermarkten. In meerdere maten en 
uitvoeringen leverbaar.

1395 x 1095 x 1238 mm.
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1200 x 1000 x 1000 mm.



Leeuwarden

Vriescheloo

Lisse

Engelumerstraat 28
8913 GD  Leeuwarden
M +31 (0)6 51 827927

Kisten kopen of verkopen?
Bel ons direct!

Kijk op onze website voor
het complete assortiment
en de verkoper in uw regio.

www.kistenmevrouw.nl

De lat ligt hoog!
  Topkwaliteit 
We besteden veel aandacht aan de details bij het produceren van de kisten.

  Concurrerende prijs 
Samen met u bepalen we welke materialen inzetbaar zijn tegen de beste prijzen.

  Deskundig advies op maat 
Onze verkopers zijn deskundig op het gebied van kistenbewaring.  

Zij adviseren u bij het maken van de juiste keuze.

  Productie in 3 vestigingen 
Door in de regio te produceren houden wij de transportkosten laag.

  Montage op locatie  
In overleg kunnen kisten in onderdelen worden geleverd en bij de klant worden  

gemonteerd. Hierdoor wordt op de transportkosten bespaard.


