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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. 


