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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    

 


