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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 



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 

 


