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Over sfeerdecoratie

Sfeer en een natuurlijke uitstraling creëren met zijde bloemen is een vak apart. 
Een kunst die Ten Brinke Interieurbeplanting tot in de puntjes verstaat.

Wij verzorgen verrassende en unieke zijde bloemarrangementen en composities. 
Echte blikvangers op een vergadertafel, in een wachtruimte of bij een entree om 
extra sfeer en kleur toe te voegen, die aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf. 
Eventueel gecombineerd met een bijpassende sokkel. 
Puur maatwerk, dat met het blote oog niet van ‘vers’ te onderscheiden is. 

Sfeerdecoratie

0% ONDERHOUD – 100% SFEER



“Anita verrast ons telkens weer met 
haar creatieve sfeerdecoraties.“ 
Rabobank Nederland

Jarenlange ervaring
Vanuit ons eigen atelier in het 
representatieve pand in Zevenaar maakt 
Anita dagelijks prachtige sfeerdecoraties. 

Eigen atelier

Duurzame werkwijze
Wij hanteren een duurzame werkwijze 
waardoor verspilling wordt gereduceerd.

Handgemaakt
Alle sfeerstukken worden met de hand 
samengesteld door onze expert.



Elk seizoen een frisse wisseling

Een goede keuze maken is niet eenvoudig. Een sfeerdecoratiestuk is een 
echte blikvanger in uw ruimte. Het effect en de invulling van het sfeerstuk 
moeten dan in elke periode optimaal zijn. Daarom bieden wij seizoens-
wissel aan, vier keer per jaar wordt het sfeerdecoratiestuk voor u gewisseld 
door onze medewerkers. U hoeft zich daardoor nooit zorgen te maken 
dat er een sfeerstuk te lang staat of de kleuren niet passen bij het seizoen.

Seizoenswissel



Tafeldecoraties

Entree blikvangers

(Veld)boeketten

Ten Brinke stijl

Diverse stijlen

Bespaar tot wel 75% t.o.v. 

verse bloemen op jaarbasis.



Ten Brinke stijl
Beschikbaar in 2 maten.

Verschillende karakters van bloemen in één 
vaas.

Modern en fris uiterlijk aangepast aan het 
jaargetijde.



(Veld)boeket
Beschikbaar in 2 maten.

Mix van kleurrijke bloemen in één vaas.

Haal een stukje natuur naar binnen.



Tafeldecoraties
Beschikbaar in 3 maten.

Diversiteit aan bloemwerk in een laag 
formaat.

Opgemaakt met bijvoorbeeld natuurlijke 
ondergrond, losse vaasjes of schaal.



Entree blikvangers
Maten in overleg, ieder half jaar 
gewisseld.

Imposante objecten opgemaakt met 
karaktervolle zijde bloemen en takken.

Passend bij de huisstijl van een bedrijf. 
Geschikt op plekken waar normale 
bloemen of planten niet gedijen.



Snelle prijsopgave
Hengelder 30
6902 PA Zevenaar
T: 088 3324000
E: info@ten-brinke.nl

Advies op maatContactgegevens

W: www.ten-brinke.nl

Vraag een offerte aan via de 
website.

Vraag vrijblijvend advies aan
via de website.

Vraag een snelle prijsopgave 
aan.
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