
SFEERDECORATIE

Kleurrijk, Stijlvol & 
op maat gemaakt



ZORGELOOS TEVREDEN 
Onze bloemen verwelken nooit
Onze sfeerdecoratie stukken worden gemaakt van 
100% gerecycled zijde en kunststof. Hierdoor zijn 
hangende bloemen, vallende blaadjes, vuilwater 
en muffe luchtjes voor eens en voor altijd verleden 
tijd. Daarnaast worden de sfeerboeketten na 
inname weer hergebruikt bij nieuwe creaties. 

Naast de zijden bloemen maakt onze stylist ook 
gebruik van echte elementen uit de natuur om 
een bloemstuk aan te kleden. Denk hierbij aan 
takken én mos. 

Altijd maatwerk
Al onze creaties zijn handgemaakt, 
speciaal voor uw interieur.

Bespaar
Bespaar tot wel 75% ten opzichte van 
verse bloemen per jaar.

Sfeerverhogend
Een kleurrijke omgeving heeft een 
positieve invloed op onze mentale 
gesteldheid.

Altijd 100% tevreden
Is het ontvangen bloemstuk niet naar 
wens? Dan ruilen wij hem kosteloos 
weer om.

De hoogste kwaliteit
Onze sfeerdecoraties zijn met het 
blote oog bijna niet van echt te 
onderscheiden.



STIJL, KLEUR EN SFEER

Dé kleurrijke aanvulling 
op uw interieur
Een ware blikvanger op een balie, vergadertafel, in een wachtruimte of bij een 
entree om extra sfeer en kleur toe te voegen. Dat is een sfeerdecoratie boeket 
van Ten Brinke Interieurbeplanting! 

Wij verzorgen voor ieder interieur een verrassend en uniek boeket dat met het 
blote oog niet van echt te onderscheiden is.

U ziet hier
Optie:  Warm Welkom



Warm welkom Fleurig laag Openweide Groots ontvangen

Een royaal boeket met vaas. Op maat  
samengesteld op basis van uw interieur en 
wens. Altijd een unieke creatie voor iedere 
ruimte die wat kleur verdiend. 

Een laag boeket in schaal of kleine vaas. 
Samengesteld op basis van uw interieur 
en wens. Perfect voor op een vergader- of 
salontafel.

Een hoog en kleurrijk veldboeket met een 
variatie aan bloemen met lange steel. Een echte 
blikvanger zonder overdreven aanwezigheid in 
uw interieur.

Een imposant bloemstuk voor bij een entree of 
doorgang. Verkrijgbaar als identieke set. Óók 
leverbaar inclusief hardhouten sokkel. 

Vol en kleurrijk boeket Ideaal voor op een balie Minimalistisch veelzijdig sfeerstuk Groot sfeerstuk met grote vaas

Ideaal in een ontvangstruimte Behoudt overzicht Speelse en luchtige stijl Vol sfeerstuk met hoge en brede bloemen

Unieke seizoenscreatie van onze stylist Één groot stuk of een aantal kleine stukjes Uniek plukboeket van onze stylist Verkrijgbaar in set op sokkel

Onze sfeerdecoratie opties 



Een sfeerdecoratiestuk is een echte blikvanger 
in uw ruimte. Het effect en de invulling van het 
boeket dient iedere periode optimaal te zijn. 
Daarom bieden wij de seizoenswissel aan, vier 
keer per jaar wordt het sfeerdecoratiestuk voor u 
gewisseld  door onze medewerkers. U hoeft zich 
daardoor nooit zorgen te maken dat een sfeerstuk 
te lang staat of de kleuren niet passen bij het 
seizoen.

Speciaal verzoek? Neem contact op met  onze 
verkoop & advies afdeling via: 088 - 33 24 000

Ieder kwartaal gewisseld
Voldoende variatie door iedere drie 
maanden een decoratie wissel.

Altijd kleurrijk
Onze stylist zorgt altijd voor een 
kleurrijke samenstelling van uw 
sfeerboeket!

Zorgeloos met 
de trends mee



HUISSTIJL 
Een boeket op 
basis van uw 
interieur- of 
huisstijl
Bij ons is het mogelijk

U ziet hier
Optie:  Warm Welkom



IEDER SFEERSTUK UNIEK 
Altijd maatwerk, 
altijd tevreden 
Onze bloemstylist weet ieder interieur aan te vullen met het 
juiste sfeerboeket. We zorgen dat het boeket altijd 100% 
aansluit bij uw wens. Niet tevreden? Wij ruilen het boeket 
kosteloos om voor een nieuw decoratiestuk.

U ziet hier
Optie:  Groots ontvangen



Benieuwd hoe uw 
interieur eruit ziet met 
een sfeerdecoratie stuk?

Vraag een gratis proefstuk aan!
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