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40 cm : 99 euro 

50 cm : 129 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 83 

Krans met roze en lila. 

 



40 cm : 110 euro 

50 cm : 139 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 84 

Krans met witte  

en paarse bloemen. 

 



40 cm : 105 euro 

50 cm : 135 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 85 

Krans in bonte kleuren. 

 



40 cm : 110 euro 

50 cm : 139 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 86 

Krans met witte 

en gele bloemen. 

 



40 cm : 110 euro 

50 cm : 145 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 87 

Krans met oranje bloemen 

Met een tintje paars / fuchsia. 

 



40 cm : 100 euro 

50 cm : 139 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 88 

Krans met rode bloemen 

 



Ca. 60-65 cm: 169 euro 

 

 

Krans Nr. 89 

Krans met witte bloemen, 

mooi groen en een toets  

van natuurlijk hout. 



Ca. 60-65 cm: 159 euro 

 

 

Krans Nr. 90 

Krans met roze 

en paarse / lila tonen.  

 



40 cm : 125 euro 

50 cm : 175 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 91 

Stijlvolle krans in een 

veldachtige opzet 

met felle bonte kleuren. 



40 cm : 100 euro 

50 cm : 135 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 92 

Krans in paarse 

en lila Bloemen.  

 



40 cm : 115 euro 

50 cm : 139 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 93 

Volle krans met wit 

en mooi groen. 

 



40 cm : 105 euro 

50 cm : 129 euro (zoals foto)  

 

Krans Nr. 94 

Krans in wit  

met mooi groen. 

 



40 cm : 115 euro 

50 cm : 135 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 95 

Krans met roze 

en paarse tinten  

in een moderne opstelling. 



40 cm : 140 euro 

50 cm : 179 euro (zoals foto)  

 

 

Krans Nr. 96 

Een kleurrijke sfeer 

als herinnering aan de  

mooie momenten. 



Krans Nr. 97 

Moderne stijlvolle krans 

in wit en groene toon. 

 

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. 

 

 

Ca. 65 cm : 179 euro 

Ca. 75 cm : 185 euro 

Ca. 85 cm : 275 euro 

ca. 95 cm : 295 euro (zoals foto) 

 Ca. 105 cm : 350 euro 

 



Krans Nr. 98 

Stijlvolle krans 

in rood, wit en blauwe toon. 

 

 

 

Ca. 65 cm : 175 euro 

Ca. 75 cm : 190 euro 

Ca. 85 cm : 280 euro 

ca. 95 cm : 300 euro (zoals foto) 

 Ca. 105 cm : 355 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. 



Krans Nr. 99 

Stijlvolle krans 

in wit en groene toon. 

 

 

 

 

Ca. 80 cm : 249 euro 

Ca. 90 cm : 299euro (zoals foto) 

 Ca. 100 cm : 349 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. 



Krans Nr. 100 

Stijlvolle krans vol herinneringen van 

Créme/witte bloemen  

gecombineerd met groen. 

Inclusief staander. 

 

 

 

Ca. 55 cm : 195 euro 

Ca. 65 cm : 275 euro 

Ca. 75 cm : 325 euro (zoals foto) 

 Ca. 85 cm : 375 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. 



Krans Nr. 101 

Stijlvolle krans gevuld met wit,  

rood, en paars / blauwe bloemen. 

Inclusief staander. 

 

 

 

Ca. 55 cm : 195 euro 

Ca. 65 cm : 275 euro 

Ca. 75 cm : 325 euro (zoals foto) 

 Ca. 85 cm : 375 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. 


