Preparaatpotten van Het Serviesfabriekje
Kunstzinnig vormgegeven potten voor biologisch-dynamische
boeren. 100% handgemaakt door Floortje Roetemeijer.

Preparaatpottenset, een
complete set bestaat uit 7 potten,
eventueel met houten kist.

Keramiste Floortje RoetemeijerHurkens ontwierp de set en
maakt ze volledig met de hand.

Wat is een preparaatpot?
Preparaatpotten zijn voorraadpotten voor het bewaren van
mestpreparaten in de Biologisch-dynamische landbouw. Ze zijn
dan ook ontwikkeld in opdracht van de preparatenwerkgroep
van de BD-Vereniging. Zij wilden een kunstzinnig vormgeven
pot die ook handig is in het gebruik. Bij de preparaatpotten
hoort een houten preparatenkist, die is ontwikkeld door een
bevriende meubelmaker Lukas de Croon van Beeld en
Ambacht.
De potten en de kist zijn rechtstreeks bij ons, respectievelijk
Beeld en Ambacht te bestellen.

Oude drukletters
Op de deksels staan de naam en het nummer van de
preparaten. We hebben hiervoor oude drukletters gekocht die
heel goed dienst doen.
→ Koemest, nr 500 (2x)
→ Duizendblad, nr 502
→ Kamille, nr 503
→ Brandnetel, 504
→ Eikenschors, 505
→ Paardenbloem, 506
→ Valeriaan (nr 507) gaat in een glazen flesje en wordt niet
meegeleverd.

Alle potten worden op
ambachtelijke wijze op de
draaischijf gedraaid.

Handgemaakt
De preparaatpotten worden volledig met de hand gemaakt door Floortje Roetemeijer. Ze draait ze
op de draaischijf, werkt ze af, stempelt de namen van de preparaten, bakt het in de oven op 1020
graden. Daarna glazuurt ze de potten en bakt ze nogmaals, maar dan op 1250 graden. Het hele
maakproces neemt enkele weken in beslag.

Praktische informatie

Prijs (€)
Aantal
Hoogte (cm)
Breedte (cm)
Diepte
Inhoud (l)

Preparaatpot

Preparaatpottenset

Houten preparatenkist

38
1
17,5
12,5
1

265
7
17,5
12,5
1 (7)

Ca 300
1
48
80
40

Kopen of bestellen?
Als u de preparaatpotten zou willen kopen, dan kunt u met ons contact opnemen, zie onderstaande
informatie. We hebben meestal wel een set op voorraad.
Het Serviesfabriekje
Floortje en Wanne Roetemeijer
Atelieradres:
Bosstraat 1, Driebergen
06-42314881
KvK: 504888560000
BTW Nr: 822769025

www.serviesfabriekje.nl
floortje@serviesfabriekje.nl

