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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. 


