
  
 

Your Natural Orchid nu ook 
met bijpassende verpakkingen

Stolk Flora teelt Phalaenopsis onder de naam Your Natural Orchid. 

In onze manier van telen willen we dicht bij de natuurlijke 

omstandigheden blijven. Met respect voor de natuur. Daarom werken we 

met voedings- en hulpstoffen op natuurlijke basis. Planten krijgen 

de tijd die ze nodig hebben om te groeien. Middelen die we gebruiken 

zijn vriendelijk voor bijen. Energie en water gebruiken we spaarzaam, 

elektra wekken we zelf op. Voor deze teeltwijze is Stolk Flora op het 

hoogste MPS-niveau gecertificeerd. Daarom verpakken we ook ‘natural’.

Your Natural Orchid now  
with matching packaging

Stolk Flora grows Phalaenopsis under the name ‘Your Natural Orchid’. We try 

to follow nature as closely as possible in the cultivation of our orchids 

and grow our plants with respect for nature. We use organic fertilizers and 

nutrients and give the plants the time that they need to grow. We only use 

products that are good for the plants and good for bees, too. We use energy 

and water sparingly and generate our own electricity. Stolk Flora has been 

certified at the highest MPS level for this cultivation method. We therefore 

also ensure that all our packaging is just as natural as our orchids.



Cadeauverpakking / Gemengd / 14+ / 60 - 70 cm hoogte
3 x 6 x 6 /CC / Fust 206 / passend in eurodoos 
Talen: Engels, Duits, Frans en Italiaans

Gift packaging / Mixed / 14+ / 60 - 70 cm high 
3 x 6 x 6 /CC / Tray 206 / fits in eurobox 
Languages: English, German, French and Italian

Cadeauverpakking: beauty gets a boost Gift packaging: beauty gets a boost

Maak een cadeau nóg specialer met deze exclusieve verpakking. 

Decoratieve uitstraling die elke orchidee nog beter tot haar 

recht laat komen. Met materialen als FSC-papier en -karton 

is er ook aan de duurzaamheid gedacht. Met viertalige 

beschrijving. 

Make a gift look extra special with this exclusive packaging 

with a highly decorative look that makes every orchid shine. 

Made from materials such as FSC paper and cardboard, this 

packaging is also sustainable. With instructions in four 

languages.


