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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 


