
Zoals een symfonie overdondert met een veelheid aan klanken en 

klankkleuren, zo overdonderend is ook de aanblik van Flower Symphony. 

Een plant fijn van formaat en met de uitstraling van een bos bloemen. 

Een explosie van kleur en groen, ideaal voor op tafel en met een echo 

van wel meer dan 60 dagen. Want zo lang blijft Flower Symphony 

bloeien. En zo lang blijft de herinnering aan de gulle gever. Of 

misschien is die langdurige schoonheid juist wel reden om een Flower 

Symphony voor jezelf te kopen.

by Your Natural Orchid

Flower Symphony: een explosie 
van kleur en groen! 

Just as a symphony with its multitude of sounds and timbres can astound 

you, you will be equally astonished by the sight of Flower Symphony. This 

compact-sized plant has the charisma of a whole bouquet of flowers. 

Its explosion of colour and greenery makes the perfect table display and 

will continue to wow for more than 60 days. That’s how long Flower 

Symphony will to bloom. And that’s how long recipients can enjoy it 

thanks to generous givers. On the other hand, its long-lasting beauty 

may well be the reason to treat yourself to a Flower Symphony.

Flower Symphony: an explosion of  
colour and greenery!



De Flower Symphony staat prachtig op tafel vanwege de hoogte en is 

ook ideaal om als bos bloemen cadeau te geven. Voor Flower Symphony 

reserveerde Stolk Flora rassen die zich echt onderscheiden. Omdat het 

tijd is voor een ander geluid in de markt.

The height of the Flower Symphony makes it a beautiful table 

ornament and it also makes the perfect floral gift. For the Flower 

Symphony collection, Stolk Flora selected varieties that really stand 

out. Because it’s time for a different sound in the market.

Unieke, bijzondere rassen die zich echt  
onderscheiden...

Unique and distinctive varieties 
that really stand out...



Flower Symphony / 40 – 55 cm hoogte / Bloem minimaal 7 cm 

bijpassend keramiek / Korte stok van 40 cm

Flower Symphony / 40 – 55 cm high / Flower diameter 

at least 7 cm / Matching ceramic pot / Short 40 cm stick


