By stolk flora

Het is een naam die aan betovering doet denken. Aan de goede fee zoals

The name itself is enchanting, reminiscent of the good fairy who always

die altijd in sprookjes voorkwam. Maar dit sprookje bestaat. Want Fay is

graces myths and fables. But this fairy tale is real, and that alluring

ook echt die betoverende verschijning. Een orchidee die opvalt door haar

spectre is Fay. This orchid’s striking beauty is created by the unique way

schoonheid. Door een onderscheidende manier van rond draaien heeft Stolk

Stolk Flora turns it as it grows, producing a plant that is an eye-

Flora een orchidee gecreëerd die in elk huis een blikvanger is..

catcher in any home.

Gekleurd of uitsluitend wit?

Coloured or pure white

Fay is leverbaar in een mix van verschillende kleuren en in

Fay can be supplied in a mix of tones or in a completely white

een uitsluitend witte sortering. Standaard hoort er altijd een

version. The orchid is delivered in a decorative bowl pot as

decoratieve bolpot bij, met een afwerking van mos. Daarmee

standard with a moss finish. Ideal as a ready-to-give gift,

is Fay een kant-en-klaar cadeau, compleet met etiket met

Fay’s label also features care tips to help her new owner

verzorgingstips. Om nog lang en gelukkig te leven…

make sure she lives a full and happy life.

fay / Gemengd of Wit / 14+ / 35 - 45 cm hoogte

Fay / Mixed or White / 14+ / height 35 - 45 cm

4 x 6 x 3 /CC / in 3 gaats EcoExpert tray / Met Lisa pot

4 x 6 x 3 /CC / in three-hole EcoExpert tray / With Lisa pot

Angel showdoos: om zó mee weg te lopen

Angel display box: instant style

Exclusieve verpakking die Angel-concept extra allure geeft.

Exclusive packaging that makes the Angel concept even more

Beschermt de orchideeën tijdens transport en in de winkel

charming. The display box protects the orchids during transport

en verhoogt ook de sierwaarde. Met handvat om het product

and in the shop and enhances the aesthetic value of the plants.

eenvoudig mee te nemen en met viertalige beschrijving.

It also has a handle making the orchid easy to carry and comes
with instructions in four languages.

Angel in showdoos / Gemengd of Wit / 14+ / 40 cm hoogte

Angel in display box / Mixed or White / 14+ / 40 cm high ~

50 x 1 /CC / Fust 999 / Met Lisa pot

50 x 1 /cc / Tray 999 / With Lisa pot

Talen: Engels, Duits, Frans en Italiaans

Languages: English, German, French and Italian

Angel traywikkel

Angel tray wrap

Recyclebare papieren wikkel om papierpulp tray

Recyclable paper wrap for paper-pulp tray.

Optimale transportbescherming met minimale verpakking

Optimum in-transit protection with minimum packaging. 100%

Volledig plasticvrije verpakking / Geen plastic afval Ideaal

plastic-free packaging / No plastic waste. Perfect if Angel

als Angel zonder hoes aan de consument gepresenteerd wordt.

is displayed without a sleeve.

Angel / Gemengd of Wit / 14+ / 30 - 40 cm hoogte

Angel / mixed or white / 14+ / height 30 - 40 cm

30 x 3 /CC / in 3 gaats EcoExpert tray / Met Lisa pot

30 x 3 /cc / In three-hole EcoExpert tray / With Lisa pot

