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40 cm : 100 euro 

50 cm : 130 euro (foto) 

60 cm : 165 euro    

 

Biedermeier Nr. 1  

Kleurrijke biedermeier die mooie  

omenten weerspiegelt met een  

mengeling van verschillende  

bloemen met bonte kleuren. 



Biedermeier Nr. 2 

Een teken van dankbaarheid 

met deze zachtroze tinten. 

40 cm : 100 euro 

50 cm : 130 euro (foto) 

60 cm : 165 euro    

 



Biedermeier Nr. 3 

Deze biedermeier vertaalt de kracht 

van een steunende omarming  

door krachtige kleuren  

van verschillende rozen 

40 cm : 110 euro 

50 cm : 145 euro (foto) 

60 cm : 175 euro    

 



Biedermeier Nr. 4 

Een gevoel van gemis is niet zomaar 

weg en blijft altijd. Dit bloemstuk biedt 

steun aan dit gevoel en laat het zien. 

Omdat het kan. 

40 cm : 100 euro 

50 cm : 130 euro (foto) 

60 cm : 165 euro    

 



Biedermeier Nr. 5 

Een prachtig bloemstuk 

van ingetogen wit. 

40 cm : 105 euro 

50 cm : 135 euro (foto) 

60 cm : 170 euro    

 



Biedermeier Nr. 6 

Dit bloemstuk staat symbool voor 

zachtere tedere liefde die oneindig 

groot blijft. 

40 cm : 85 euro 

50 cm : 125 euro (foto) 

60 cm : 155 euro    

 



40 cm : 125 euro 

50 cm : 145 euro (foto) 

60 cm : 185 euro    

 

Biedermeier Nr. 7 

Dit bloemstuk houdt de liefde  

volop in leven met deze stijl  

van rode rozen. 

Ook verkrijgbaar in andere kleurtonen van rozen 



Biedermeier Nr. 8 

Deze biedermeier vertaalt 

de kracht van bewondering 

Ook verkrijgbaar in andere kleurtonen van rozen 

40 cm : 120 euro 

50 cm : 140 euro (foto) 

60 cm : 175 euro    

 



Biedermeier Nr. 9 

De mix van roze, blauwe en paarse tinten  

laten het dierbare gevoel spreken 

40 cm : 125 euro 

50 cm : 145 euro (foto) 

60 cm : 175 euro    

 



Biedermeier Nr. 10 

Soms is stilte het enige wat over is om 

zachtere tedere liefde te voelen. 

Deze roze stijl vertaald dit moment. 

40 cm : 95 euro 

50 cm : 125 euro (foto) 

60 cm : 155 euro    

 



Biedermeier Nr. 11 

Een blijk van medeleven en trouw toont  

dit paars/blauwe bloemstuk. 

40 cm : 90 euro 

50 cm : 120 euro (foto) 

60 cm : 150 euro    

 



Biedermeier Nr. 12 

Voel het vertrouwen en geborgenheid  

met dit prachtig stuk in roze rozen. 

40 cm : 100 euro 

50 cm : 130 euro (foto) 

60 cm : 160 euro    

 



40 cm : 85 euro 

50 cm : 115 euro (foto) 

60 cm : 150 euro    

 

Biedermeier Nr. 13 

Dit bloemstuk uit een subtiele toets  

van troost door zijn zachte kleur 



40 cm : 115 euro 

50 cm : 145 euro (foto) 

60 cm : 175 euro    

 

Biedermeier Nr. 14 

Een kleurrijke biedermeier die verteld: 

“Bedankt wie je was” 



Prijs 80 euro 

Grafstuk Nr. 22  - 60 cm 

40 cm : 105 euro 

50 cm : 130 euro (foto) 

60 cm : 150 euro    

 

Biedermeier Nr. 15 

Groot verdriet is niet weg te nemen, 

maar deze stijl heeft alles in zich 

om het op een persoonlijke 

manier te verzachten. 



40 cm : 100 euro 

50 cm : 130 euro (foto) 

60 cm : 155 euro    

 

Biedermeier Nr. 16 

Opgelet de bloemen op deze afbeelding  

lijken blauw maar zijn paars  

in werkelijkheid. 



40 cm : 95 euro 

50 cm : 125 euro (foto) 

60 cm : 150 euro    

 

Biedermeier Nr. 17 

Wit en paars voor een liefdevol 

 en ingetogen afscheid. 



40 cm : 80 euro 

50 cm : 110 euro (foto) 

60 cm : 150 euro    

 

 

Biedermeier Nr. 18 

 



 

40 cm : 115 euro 

50 cm : 145 euro (foto) 

 

Biedermeier Nr. 19 

Een prachtige stijl van ingetogen wit. 



 

Biedermeier Nr. 20 

 

40 cm : 95 euro 

50 cm : 115 euro (foto) 

60 cm : 155 euro    
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80 cm : 150 euro (foto) 

Ook verkrijgbaar als kiststuk  100 cm : 187 euro    

 

Druppelvorm Nr. 21 

Emoties mogen er zijn. 

Deze stijl van gecombineerde rozen 

houdt het gevoel dichtbij. 



 

75 cm : 115 euro (foto) 

middel : + 15 euro  

Groot : + 35 euro 

 

Druppelvorm Nr. 22 

Waar je ook bent, ik zou het niet weten. 

Mat dit bloemstuk voelt het dichtbij. 



 

100 cm : 140 euro (foto) 

middel : + 15 euro 

groot : + 30 euro 

Druppelvorm Nr. 23 

Bijzonder mooi en creatief bloemstuk 

met rozen, lelies en groen. 



Druppelvorm Nr. 24 

Creatief bloemstuk met witte bloemsoorten 

afgewerkt met mooi groen en siergras. 100 cm : 130 euro (foto) 

middel : + 15 euro 

groot : + 30 euro 

 



 

70 cm : 130 euro 

 

Druppelvorm Nr. 25 

Dit bloemstuk uit een explosie van emoties 

door de krachtige kleuren  

van deze rozenvariatie. 



 

80 cm : 155 euro 

Groot formaat : + 50  

 

Druppelvorm Nr. 26 

Sereen en subtiel maar toch kleurrijk 

is waar dit bloemstuk voor staat. 

 



 

80 cm : 149 euro  

60 cm : 129 euor 

 

Druppelvorm Nr. 27 

Hoe zwaar het afscheid kan zijn,  

deze stijl maakt het waardig en wonder mooi 



 

70 cm : 125 euro 

 

Druppelvorm Nr. 28 

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt 

met dit modern en creatief bloemstuk 



 

Ca. 120 cm : 195 euro 

Ook verkrijgbaar als kistbedekking : 295 euro 

 

Druppelvorm Nr. 29 

Je wordt geliefd en gemist en herinnerd 

met dit prachtig bloemstuk van rode rozen. 



 

Ca. 90 cm : 175 euro 

Ook verkrijgbaar als kistbedekking : 275 euro 

 

Druppelvorm Nr. 30 

Dit prachtig bloemstuk van witte rozen 

draagt de herinnering in hart en gedachten, voor nu en altijd. 



 

Ca. 65 cm : 135 euro 

 

Druppelvorm Nr. 31 

Sereen en ingetogen wit bloemstuk. 



 

Ca. 80 cm : 175 euro 

 

Druppelvorm Nr. 32 

Sereen maar toch sierlijk 



 

Ca. 65 cm : 155 euro 

 

Druppelvorm Nr. 33 

Vaarwel, maar toch niet tot ziens met dit prachtig  

bloemstuk met witte rozen en orchidee 



 

 

Ca. 65 cm : 125 euro 

Ca. 75 cm : 145 euro 

Ca. 85 cm : 165 euro 

ca. 95 cm : 185 euro 

Ca. 120 cm : 225 euro 

Ook verkrijgbaar als kistbedekking : 325 euro  

Druppelvorm Nr. 34 

Onvergetelijk is waar dit bloemstuk voor staat. 



 

Standaard : 115 euro (Ca. 65 cm zoals foto) 

Medium : + 15 euro 

Groot: + 30 euro  

Druppelvorm Nr. 35 

In iedere traan van verdriet 

schuilt een mooie herinnering.  



 

Standaard : 100 euro (Ca. 65 cm zoals foto) 

Medium : + 25 euro 

Groot: + 40 euro  

Druppelvorm Nr. 36 

Een mooie ziel wordt nooit vergeten. 
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Standaard : 85 euro (Ca. 65 cm ) 

Medium : 95 euro (zoals foto) 

Groot: 130 euro  

Algemeen arrangement Nr. 37 

Uit het oog is niet uit het hart. 

Ook verkrijgbaar in wit, roze, of geel/oranje kleurtonen 



 

Standaard : 95 euro (Ca. 65 cm ) 

Medium : 120 euro (zoals foto) 

Groot: 145 euro  

Algemeen arrangement Nr. 38 

Vrolijk en kleurrijk zoals jij was 



 

Standaard : 65 euro (Ca. 55 cm  zoals op foto) 

Medium : 80 euro  

Groot: 100 euro  

Algemeen arrangement Nr. 39 

Hartverwarmend bloemstuk van witte rozen 

en mooi groen. 



 

Standaard : 55 euro (Ca. 55 cm  zoals op foto) 

Medium : 80 euro 

Groot: 100 euro  

Algemeen arrangement Nr. 40 

Hartverwarmend bloemstuk van roze rozen 

en mooi groen. 



 

Standaard : 55 euro (Ca. 55 cm  zoals op foto) 

Medium : 80 euro 

Groot: 100 euro  

Algemeen arrangement Nr. 41 

Hartverwarmend bloemstuk met rode rozen  

en mooi groen. 



 

Ca. 70 cm 80 euro 

 

Algemeen arrangement Nr. 42 

Mooi en elegant bloemstuk in  

witte tinten en mooi groen 



 

Ca. 70 cm 80 euro 

 

Algemeen arrangement Nr. 43 

Mooi en elegant bloemstuk in  

roze en paarse tinten  



 

Ca. 70 cm 80 euro 

 

Algemeen arrangement Nr. 44 

Mooi en elegant bloemstuk  

in bonte kleuren 



Standaard : 95 euro (Ca. 70 cm ) 

Medium : 115 euro (Zoals foto) 

Groot: 135 euro  

Algemeen arrangement Nr. 45 

De mooiste bloemen worden  

als eerste geplukt. 



Standaard : 95 euro (Ca. 70 cm ) 

Medium : 115 euro (Zoals foto) 

Groot: 135 euro  

Algemeen arrangement Nr. 46 

Een liefdevolle omarming.  



Standaard : 100 euro (Ca. 70 cm ) 

Medium : 125 euro (Zoals foto) 

Groot: 140 euro  

Algemeen arrangement Nr. 47 

Echte troost is 

dat je verdriet mag bestaan. 
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Ca. 65 cm :160 euro 

Ca. 75 cm : 185 euro (zoals foto) 

Ovaal Nr. 48 

Ovaal bloemstuk in rood, oranje, 

 roze en  paarse tonen 



Ca. 60 cm : 90 euro 

Als kiststuk : 125 euro 

Ovaal Nr. 49 

Ovaal bloemstuk  

in warme bonte kleuren. 



Ca. 75 cm : 135 euro 

Als kiststuk : 155 euro 

Ovaal Nr. 50 

Ovaal bloemstuk  

in fel roze tonen. 

Ook verkrijgbaar in ander kleurtonen 



Ca. 70 cm : 125 euro 

 

Ovaal Nr. 51 

Ovaal bloemstuk  

in zacht roze en witte tonen. 



Ca. 80 cm : 125 euro 

Ook verkrijgbaar als kiststuk : 145 euro 

Ovaal Nr. 52 

Elegant ovaal bloemstuk  

in witte tonen. 

Ook verkrijgbaar in ander kleurtonen 



Ca. 90 cm : 145 euro 

Ca. 110 cm : 145 euro (Zoals foto) 

Ovaal Nr. 53 

Elegant ovaal bloemstuk  

met witte bloemen gegroepeerd. 

Ook verkrijgbaar in ander kleurtonen 



     

M
o

d
er

n
e 

A
rr

an
ge

m
en

te
n

 



Ca. 80 cm : 135 euro 

Ca. 110 cm : 155 euro (Zoals foto) 

Modern arrangement Nr. 54 

Modern krachtig bloemstuk in oranje  

zuiderse tinten 



Ca. 80 cm : 150 euro 

Ca. 100 cm : 170 euro (Zoals foto) 

Modern arrangement Nr. 55 

Modern krachtig bloemstuk met oranje, 

rode tinten gegroepeerd. 



Ca. 100 cm : 125 euro  

Modern arrangement Nr. 56 

Modern, sierlijk bloemstuk in wit 

met groene toetsen. 



Ca. 95 cm : 150 euro 

 

Modern arrangement Nr. 57 

Modern sierlijk bloemstuk met wit, 

paarse tinten. 



 

Ca. 90-95 cm : 135 euro  

 

Modern arrangement Nr. 58 

Bloemstuk met witte orchidee 

afgewerkt met mooi groen. 



 

Ca. 80 cm : 125 euro 

 

Modern arrangement Nr. 59 

Modern bloemstuk met witte orchidee 

in ene moderne groene opstelling. 



Ca. 85-90 cm : 149 euro 

 

Modern arrangement Nr. 60 

Modern elegant bloemstuk met witte orchidee 

gecombineerd met mooi groen. 

 



Ca. 60 cm : 145 euro 

 

Modern arrangement Nr. 61 

Modern elegant bloemstuk 

met witte orchidee met een roze toets en hout. 
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40 cm : 129 euro 

50 cm : 159 euro (zoals foto) 

60 cm 199 euro 

 

Open Hart Nr. 62 

Open hart met witte rozen, 

afgeboord met rand  

van gispkruid en groen. 



40 cm : 129 euro 

50 cm : 169 euro (zoals foto) 

60 cm 229 euro 

 

Open Hart Nr. 63 

Open hart met rode rozen, 

afgeboord met mooi groen. 

 



40 cm : 129 euro 

50 cm : 179 euro (zoals foto) 

60 cm 199 euro 

 

Open Hart Nr. 64 

Open hart met roze en lila tinten. 

 



40 cm : 110 euro 

50 cm : 149 euro (zoals foto) 

60 cm 195 euro 

 

Open Hart Nr. 65 

Open hart met lila tint, 

en een lichte toets van pastel roze . 

 



40 cm : 135 euro 

50 cm : 175 euro (zoals foto) 

60 cm:  225 euro 

 

Open Hart Nr. 66 

De kracht van liefde overwint alles. 

Open hart met bonte tonen 

(roze, geel, oranje, rood, paars, geel)  



40 cm : 125 euro 

50 cm : 165 euro (zoals foto) 

60 cm: 215euro 

 

Open Hart Nr. 67 

Liefde reikt over alles heen. 

Open hart met zachtroze en zalm tonen. 

 



40 cm : 149 euro 

50 cm : 189 euro  

60 cm : 249 euro (zoals foto) 

 

Open Hart Nr. 68 

Open hart met rode rozen, 

Orchidee en witte lelies 

gegroepeerd. 



40 cm : 139 euro 

50 cm : 179 euro (zoals foto)  

60 cm : 249 euro 

 

Gesloten Hart Nr. 69 

Hart met rode rozen,  

rode hypericum 

en 1 witte roos. 



40 cm : 129 euro 

50 cm : 169 euro (zoals foto)  

60 cm : 239 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 70 

Hart met witte rozen  

en gipskruid 

 



40 cm : 149 euro 

50 cm : 189 euro (zoals foto)  

60 cm : 249 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 71 

Hart met rode rozen  

en een groene onderand. 

 



40 cm : 149 euro 

50 cm : 199 euro (zoals foto)  

60 cm : 259 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 72 

Hart met witte rozen  

en een groene onderrand. 

 



40 cm : 135 euro 

50 cm : 159 euro (zoals foto)  

60 cm : 239 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 73 

Hart met een mengeling 

van rozen met een rand 

van gipskruid en groen. 



40 cm : 125 euro 

50 cm : 155 euro (zoals foto)  

60 cm : 225 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 74 

Hart met rode,  

oranje en zalm tonen 

 



40 cm : 110 euro 

50 cm : 145 euro (zoals foto)  

60 cm : 175 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 75 

Hart met roze tonen gecombineerd  

met een toets van lila.  

 



40 cm : 145 euro 

50 cm : 179 euro (zoals foto)  

60 cm : 245 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 76 

Hart met verschillende  

roze tonen en ene lichte toets van wit. 

 



Combinatie 30 cm + 30 cm : 230 euro 

Combinatie 40 cm + 30 cm : 250 euro (zoals foto) 

Combinatie 40 cm + 40 cm : 290 euro 

 

Gesloten Hart Nr. 77 

Een verbindende combinatie 

van 2 harten.  

 



40 cm : 140 euro 

50 cm : 190 euro (zoals foto)  

60 cm : 240 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 78 

Hart met pasteltinten in roze en lila. 

 



 

30 cm : 100 euro (zoals foto)  

40 cm : 135 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 79 

Veel liefde 

 



 

30 cm : 100 euro (zoals foto)  

40 cm : 135 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 80 

Verbonden liefde 

 



 

30 cm : 100 euro (zoals foto)  

40 cm : 135 euro  

 

Gesloten Hart Nr. 81 

In liefdevolle herinnering.  

 



40 cm : 150 euro 

50 cm : 185 euro (zoals foto)  

60 cm : 255 euro 

Ook verkrijgbaar in rood : + 10 euro  

Gesloten Hart Nr. 82 

Een gevoel van verbondenheid  

vertaalt dit bloemstuk. 

Een creatief hart met witte rozen en anthuriums  

verbonden door siergras. 
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40 cm : 99 euro 

50 cm : 129 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 83 

Krans met roze en lila. 

 



40 cm : 110 euro 

50 cm : 139 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 84 

Krans met witte  

en paarse bloemen. 

 



40 cm : 105 euro 

50 cm : 135 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 85 

Krans in bonte kleuren. 

 



40 cm : 110 euro 

50 cm : 139 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 86 

Krans met witte 

en gele bloemen. 

 



40 cm : 110 euro 

50 cm : 145 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 87 

Krans met oranje bloemen 

Met een tintje paars / fuchsia. 

 



40 cm : 100 euro 

50 cm : 139 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 88 

Krans met rode bloemen 

 



Ca. 60-65 cm: 169 euro 

 

 

Krans Nr. 89 

Krans met witte bloemen, 

mooi groen en een toets  

van natuurlijk hout. 



Ca. 60-65 cm: 159 euro 

 

 

Krans Nr. 90 

Krans met roze 

en paarse / lila tonen.  

 



40 cm : 125 euro 

50 cm : 175 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 91 

Stijlvolle krans in een 

veldachtige opzet 

met felle bonte kleuren. 



40 cm : 100 euro 

50 cm : 135 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 92 

Krans in paarse 

en lila Bloemen.  

 



40 cm : 115 euro 

50 cm : 139 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 93 

Volle krans met wit 

en mooi groen. 

 



40 cm : 105 euro 

50 cm : 129 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 94 

Krans in wit  

met mooi groen. 

 



40 cm : 115 euro 

50 cm : 135 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 95 

Krans met roze 

en paarse tinten  

in een moderne opstelling. 



40 cm : 140 euro 

50 cm : 179 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 96 

Een kleurrijke sfeer 

als herinnering aan de  

mooie momenten. 



Krans Nr. 97 

Moderne stijlvolle krans 

in wit en groene toon. 

 

 

 

Ca. 65 cm : 179 euro 

Ca. 75 cm : 185 euro 

Ca. 85 cm : 275 euro 

ca. 95 cm : 295 euro (zoals foto) 

 Ca. 105 cm : 350 euro 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 



Krans Nr. 98 

Stijlvolle krans 

in rood, wit en blauwe toon. 

 

 

 

Ca. 65 cm : 175 euro 

Ca. 75 cm : 190 euro 

Ca. 85 cm : 280 euro 

ca. 95 cm : 300 euro (zoals foto) 

 Ca. 105 cm : 355 euro 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 



Krans Nr. 99 

Stijlvolle krans 

in wit en groene toon. 

 

 

 

 

Ca. 80 cm : 249 euro 

Ca. 90 cm : 299euro (zoals foto) 

 Ca. 100 cm : 349 euro 

 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 



Krans Nr. 100 

Stijlvolle krans vol herinneringen van 

Créme/witte bloemen  

gecombineerd met groen. 

Inclusief staander. 

 

 

 

Ca. 55 cm : 195 euro 

Ca. 65 cm : 275 euro 

Ca. 75 cm : 325 euro (zoals foto) 

 Ca. 85 cm : 375 euro 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 



Krans Nr. 101 

Stijlvolle krans gevuld met wit,  

rood, en paars / blauwe bloemen. 

Inclusief staander. 

 

 

 

Ca. 55 cm : 195 euro 

Ca. 65 cm : 275 euro 

Ca. 75 cm : 325 euro (zoals foto) 

 Ca. 85 cm : 375 euro 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 
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Speciale vorm Nr. 102 

Hartje met witte gips en orchidee 

 

 

 

 

 

Ca. 20 cm : 60 euro 

 



Speciale vorm Nr. 103 

Stervorm met witte rozen , 

groene hortensia eb gipskruid. 

 

 

 

 

 

Ca. 25 cm : 60 euro 

 



Speciale vorm Nr. 104 

Rouwwerk in de vorm van een kussen.  

 

 

 

 

Ca. 50 cm : 160 euro 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 

De kleur van het toefje kan 

gewijzigd worden in: 

- Geel 

- Rood 

- Roze  



Speciale vorm Nr. 105 

Beer met toefje. 

 

 

 

Bruine beer 35 cm : 60 euro 

Witte beer 45 cm : 75 euro 

 

 

 



Speciale vorm Nr. 106 

Kruis gevuld met witte bloemen. 

 

 

 

 

 

Ca. 60 cm : 140 euro (zoals foto) 

Ca. 80 cm : 175 euro 



Speciale vorm Nr. 107 

Verbinding van bloemstukken  

Biedermeiers zijn Ca. 20 cm het stuk. 

 

 

 

 

2 biedermeiers 20 + 20 cm : 125 euro 

3 biedermeiers 20 + 20 + 20 cm : 180 euro 

4 biedermeiers 20 + 20 + 20 + 20 cm : 240 euro 

 



Speciale vorm Nr. 108 

Vlinder in roze en paarse tinten 

 

 

 

 

 

Ca. 40 cm : 135 euro 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 



Speciale vorm Nr. 109 

Vlinder in bonte tinten. 

 

 

 

 

 

Ca. 40 cm : 135 euro 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 



Speciale vorm Nr. 110 

Vlinder in rood, paars en oranje tinten 

inclusief staander. 

 

 

 

 

 

Ca. 65 cm : 275 euro 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 



Speciale vorm Nr. 111 

Rouwstuk in engel vleugels. 

Inclusief staander. 

Ca. 30-35 cm : 165 euro 

Ca. 50 cm : 195 euro (zoals foto) 

 

Dit rouwstuk is gemaakt  

op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  

welke de bloemist niet altijd 

op voorraad heeft. 

U dient rekening te houden 

met een levertijd  

van 2 a 3 dagen. 



Speciale vorm Nr. 112 

Rouwstuk in stervorm 

 

 

 

     Ca. 30 cm : 80 euro 

Ca. 40 cm : 130 euro (zoals foto) 

Ca. 50 cm : 175 euro 
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Een wat anders dan traditionele rouwwerken ? 

 

Dan zijn rouwwerken in een verticale opstelling  

zeker een optie te overwegen. 

Verschillende stijlen zijn mogelijk.  

Van modern tot klassiek tot veldachtig tot.... noem maar op. 

 

Door te kiezen voor een opstelling in de hoogte bekom je een 

stijlvol en creatief bloemstuk.  

De bloemstukken kunnen gemaakt worden op een oasis voet  

of  een schaal, pot of mand zodat ze voor lange tijd van water 

zijn voorzien. 

 

Dit zijn tevens bloemstukken die de nabestaanden  

gemakkelijk mee naar huis 

kunnen nemen. 

 

Hierna volgen enkele voorbeelden om een impressie  

te geven van wat mogelijk is. 

 

Kleurtonen, grootte en/of bloemsoorten kunnen besproken en 

aangepast worden, alsook de basis waarin het gemaakt wordt. 

 

Samen maken we een unieke creatie naar uw wens en smaak. 



Verticaal Nr. 113 

Verticale opstelling 

in een veldachtige opzet 

in voornamelijk roze,  

gele en oranje bloemen 

Ook verkrijgbaar in witte tonen 

 

Klein : 60 euro 

Standaard : 85 euro 

Medium : 120 euro 

Groot : 165 euro 

 



Verticaal Nr. 114 

Verticale opstelling 

in een veldachtige opzet 

in voornamelijk gele, paarse 

oranje en roze bloemen 

Ook verkrijgbaar in witte tonen 

 

Klein : 60 euro 

Standaard : 85 euro 

Medium : 120 euro 

Groot : 165 euro 

 



Verticaal Nr. 115 

Verticale opstelling 

in een klassieke en stijlvolle stijl 

in witte tonen opgezet in een mand. 

Ook verkrijgbaar in andere kleurtonen 

en basissen mogelijk. 

 

Klein : 60 euro 

Standaard : 85 euro 

Medium : 120 euro 

Groot : 165 euro 

 



Verticaal Nr. 116 

Verticale opstelling 

in een moderne maar toch sierlijke stijl 

met witte tonen opgezet in een oasevoet. 

Ook verkrijgbaar in andere 

kleurtonen en basissen. 

 

Klein : 60 euro 

Standaard : 85 euro 

Medium : 120 euro 

Groot : 165 euro 

 



Verticaal Nr. 117 

Verticale opstelling 

in een moderne stijl  

met witte bloemtonen  

Ook verkrijgbaar in andere 

kleurtonen (kan besproken worden) 

 

Klein : 60 euro 

Standaard : 85 euro 

Medium : 120 euro 

Groot : 165 euro 

 



Verticaal Nr. 118 

Verticale opstelling 

in een landelijke stijl  

met roze en paarse bloemtonen, 

opgezet in een zinken emmer. 

Ook verkrijgbaar in witte of 

andere kleurtonen en basissen. 

 

Klein : 60 euro 

Standaard : 85 euro 

Medium : 120 euro 

Groot : 165 euro 
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Boeket Nr. 119 

Modern stijlvol ligboeket in het wit 

 

 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 60 euro  

Groot : 70 euro 

 



Boeket Nr. 120 

Stijlvol ligboeket roze,  

paars / blauwe tinten. 

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 121 

Stijlvol ligboeket in bonte tinten 

geschikt voor afscheid van 

ene kleurrijk persoon. 

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 122 

Een bloem en pasteltint staat voor een fijne 

herinnering met ene toets geel. 

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 123 

Warme bonte kleuren laten  

het dierbare gevoel spreken.  

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 124 

Sympathieboeket in roze kleur 

als blijk van steun en medeleven.  

 

 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 60 euro  

Groot : 70 euro 

 



Boeket Nr. 125 

Mooi stijlvol sympathieboeket in witte 

tinten om iemands verdriet te verzachten. 

 

 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 60 euro  

Groot : 70 euro 

 



Boeket Nr. 126 

Luxe boeket in witte en blauwe tinten om 

iemand te steunen in moeilijke tijden. 

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 127 

Rustig wit ondersteund de diepe stilte  

van verdriet in een bijzondere vorm. 

 

 

 

Standaard : 65 euro (zoals foto) 

Middel : 75 euro  

Groot : 85 euro 

 



Boeket Nr. 128 

Sereen wit boeket als blijk van steun, 

liefde en medeleven.  

 

 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 60 euro  

Groot : 70 euro 

 



Boeket Nr. 129 

Houdt de liefde volop in leven met deze stijl 

van zachte bonte kleuren. 

Standaard : 65 euro (zoals foto) 

Middel : 75 euro  

Groot : 80 euro 

 

 

 

 

Ook verkrijgbaar in opstelling met vaas 

Standaard : + 10 euro (zoals foto) 

Middel : + 15 euro  

Groot : + 20 euro 

 

 

 



Boeket Nr. 130 

Een prachtige stijl van  

ingetogen wit. 

Inclusief vaas. 

 

 

 

Middel : 85 euro 5woqls foto-  

Groot : 105 euro 

 

 



Boeket Nr. 131 

Wit boeket voor  

een sereen  afscheid. 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 55 euro  

Groot : 65 euro 

 

Met vaas 

Standaard : + 10 euro (zoals foto) 

Middel : + 15 euro  

Groot : + 20 euro 

 



Boeket Nr. 132 

Een boeket met warme kleuren  

van rood en oranje. 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 55 euro  

Groot : 65 euro 

 

Met vaas 

Standaard : + 10 euro (zoals foto) 

Middel : + 15 euro  

Groot : + 20 euro 

 



Boeket Nr. 133 

Een boeket met  

warme roze tinten. 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 55 euro  

Groot : 65 euro 

 

Met vaas 

Standaard : + 10 euro (zoals foto) 

Middel : + 15 euro  

Groot : + 20 euro 
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Kistbedekking Nr. 134 

Om de regenboog te zien 

moeten we soms de  

regenboog trotseren. 

 

 

90 cm : 275 euro  

150 cm  : 395 euro (zoals foto) 

200 cm : 595 euro 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 135 

Zo dichtbij,  

het maakt niet meer uit 

hoe ver weg.  

 

 

90 cm : 295 euro  

150 cm  : 375 euro (zoals foto) 

200 cm : 499 euro 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 136 

Kistversiering met bloemen  

in sprekende kleuren oranje, geel 

paars en roze.  

 

 

90 cm : 240 euro  

110 cm  : 275 euro (zoals foto) 

160 cm : 475 euro 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 137 

Kistversiering van rozen  

in de kleuren rood, oranje, roze 

fuchsia en lila. 

 

 

90 cm : 249 euro  

110 cm  : 295 euro (zoals foto) 

160 cm : 180 euro 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 138 

Rode  harmonie waarbij de balans 

tussen liefde en natuur samenvoegt 

tot één geheel. 

 

 

80 cm : 145 euro  

130 cm  : 195 euro (zoals foto) 

170 cm : 295 euro 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 139 

Still loving you, zijn de laatste woorden  

die ik tegen je zeg en het zijn de eerste woorden 

als ik aan je denk.  

 

 

90 cm : 275 euro  

120 cm  : 345 euro (zoals foto) 

180 cm : 550 euro 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 140 

Kistversiering in zoveel mogelijk 

verschillende kleuren rozen.  

 

 

95 cm : 350 euro  

180 cm  : 595 euro (zoals foto) 

 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 141 

Kistversiering van witte rozen 

aangevuld met kleine witte bloemen  

en groen.  

 

 

95 cm : 325 euro  

180 cm  : 549 euro (zoals foto) 

 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 142 

Kistversiering van rode rozen.  

 

 

 

90 cm : 355 euro  

180 cm  : 550 euro (zoals foto) 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 143 

Kistversiering van witte rozen.  

 

 

 

90 cm : 345 euro  

180 cm  : 540 euro (zoals foto) 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 144 

Kistversiering van witte, roze en oranje rozen.  

 

 

 

90 cm : 295 euro  

180 cm : 495 euro (zoals foto) 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 145 

Kistversiering van rode  

en witte bloemen. 

 

 

90 cm : 225 euro  

135 cm  : 355 euro (zoals foto) 

170 cm : 495 euro 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 146 

Elegante kistversiering met witte rozen, 

orchidee, lelies en groen. 

 

 

Ca. 130 cm : 499 euro 

 



 

Kistbedekking Nr. 147 

Het mooiste van het leven zijn  

de sporen van warmte  

en liefde die we achterlaten  

als we er niet meer zijn.  

 

Ca. 80 cm : 160 euro 

Ca. 100 cm  :199 euro (zoals foto) 

Ca. 120 cm : 249 euro 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 148 

De verbondenheid van ons beiden 

bijeengehouden door de wijnrank. 

 

Ca. 140 cm : 185 euro 

 

 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 149 

Puur natuur gedompeld  

in de schoonheid van de koningin  

der bloemen , de orchidee.  

 

Ca. 90 cm : 175 euro 

Ca. 130 cm : 225 euro (zoals foto) 

Ca. 160 cm : 285 euro 

 

 

 

 



 

Kistbedekking Nr. 150 

Een mooie kistversiering 

met op groep gestoken 

witte bloemen. 

 

 

Ca. 90 cm : 175 euro 

Ca. 130 cm  : 225 euro (zoals foto) 

Ca. 160 cm : 295 euro 
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Urne stuk Nr. 151 

Urne stuk in hart vorm.  

Ca. 40 cm. 

 

Mogelijk in volgende kleuren : 

-  Wit en groen :                                  125 euro 

-  Pastel of roze tinten :                 130 euro (zoals foto) 

-  Oranje of gele of rode tonen :                 130 euro 



 

Urne stuk Nr. 152 

Urne stuk in krans vorm.  

Ca. 40 cm. 

 

Mogelijk in volgende kleuren : 

-  Wit en groen :                                  125 euro (zoals foto) 

-  Pastel of roze tinten :                                 135 euro 

-  Oranje of gele of rode tonen :                 135 euro 



 

Urne stuk Nr. 153 

Urne stuk in hart vorm.  

Ca. 40 cm. 

 

Mogelijk in volgende kleuren : 

-  Wit en groen :                                  120 euro (zoals foto) 

-  Pastel of roze tinten :                                 130 euro 

-  Oranje of gele of rode tonen :                 130 euro 



 

Urne stuk Nr. 154 

Urne stuk modern met callas in het rond 

Ca. 40- - 45 cm. 

 

Mogelijk in volgende kleuren : 

-  Witte callas :                                                150 euro  

-  Roze callas :                                 160 euro (zoals foto) 

-  Oranje of gele callas :                                150 euro 



Urne stuk Nr. 155 

Urne stuk in ster / vierkante vorm 

Ca. 45 cm. 

Mogelijk in volgende kleuren : 

-  Wit en groen :                                  150 euro (zoals foto) 

-  Pastel of roze tinten :                                 160 euro 

-  Oranje of gele of rode tonen :                 160 euro 

Dit rouwstuk is gemaakt  op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  welke de bloemist niet altijd  

op voorraad heeft. U dient rekening te houden  

met een levertijd van 2 a 3 dagen. 



Urne stuk Nr. 156 

Urne stuk in hart vorm 

Verkrijgbaar in 2 maten 60 cm en 72 cm  

Mogelijk in volgende kleuren : 

                                                         60 CM                   72 CM 

-  Wit en groen :                              240 EURO           340 euro  

-  Pastel of roze tinten :                  265 EURO           365 euro 

-  Oranje of gele oF rode tonen :  265 euro             365 euro 

Dit rouwstuk is gemaakt  op een speciale Oasis  

steekschuim  ondergrond  welke de bloemist niet altijd  

op voorraad heeft. U dient rekening te houden  

met een levertijd van 2 a 3 dagen. 



 

Urne stuk Nr. 157 

Urne stuk in krans vorm.  

Ca. 40-45  cm. 

 

Mogelijk in volgende kleuren : 

-  Wit en groen :                                               160 euro  

-  Pastel en /of roze mix  tinten :        190 euro (zoals foto) 

-  Oranje of gele of rode tonen :                 190 euro 
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