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KWIATY I LIŒCIE
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50

35

P¹czek ró¿y bia³y
20 szt. w opak.

0103

Jaœmin czarny
20 szt. w opak.

7701
Kwiat jab³oni czarny
25 szt. w opak.

7702
P¹czek czarny
25 szt. w opak.

7703

Ró¿a czarna
6 szt. w opak.
wys. 30

0101
Ró¿a czarna
15 szt. w opak.
wys. 35

0102

25

20

50

35

Ró¿a bia³a
6 szt. w opak.
wys. 30

0101
Ró¿a ró¿owa
6 szt. w opak.
wys. 30

0101
Ró¿a czerwona
6 szt. w opak.
wys. 30

0101
Ró¿a granatowa
6 szt. w opak.
wys. 30

0101

Ró¿a bia³a
15 szt. w opak.
wys. 35 mm

0102
Ró¿a ró¿owa
15 szt. w opak.
wys. 35

0102
Ró¿a czerwona
15 szt. w opak.
wys. 35

0102
Ró¿a granatowa
15 szt. w opak.
wys. 35

0102

P¹czek ró¿y bia³y
20 szt. w opak.

0103
P¹czek ró¿y ró¿owy
20 szt. w opak.

0103
P¹czek ró¿y czerwony
20 szt. w opak.

0103
P¹czek ró¿y granatowy
20 szt. w opak.

0103

Jaœmin bia³y
20 szt. w opak.

7701
Jaœmin ró¿owy
20 szt. w opak.

7701
Jaœmin czerwony
20 szt. w opak.

7701
Jaœmin granatowy
20 szt. w opak.

7701

Kwiat jab³oni bia³y
25 szt. w opak.

7702
Kwiat jab³oni ró¿owy
25 szt. w opak.

7702
Kwiat jab³oni czerwony
25 szt. w opak.

7702
Kwiat jab³oni granatowy
25 szt. w opak.

7702

P¹czek granatowy
25 szt. w opak.

7703
P¹czek czerwony
25 szt. w opak.

7703
P¹czek ró¿owy
25 szt. w opak.

7703
P¹czek bia³y
25 szt. w opak.

7703

2 3



4

Ró¿a du¿a
15 szt. w opak.
wys. 30

001/A
Ró¿a ma³a
50 szt. w opak.
wys. 20

003/A

Ró¿a ma³a
100 szt. w opak.

003

Ró¿a œrednia
30 szt. w opak.
wys. 30

002/A

Ró¿a œrednia
50 szt. w opak.

002

Ró¿a 
30 szt. w opak.
wys. 20

056

Ró¿e dostêpne w kolorach:

niebieski bia³y ¿ó³ty pomarañcz ró¿ czerwieñ bordo granat ecru (ekri)

bia³y ¿ó³ty pomarañcz ró¿ czerwieñ

Mix kolorów w opakowaniu:

50-60
25-30 30 15

Ró¿a du¿a cieniowana
15 szt. w opak.
mix kolorów
wys. 30

001/A

50-60 bordo

pomarañczniebieski

fiolet

ró¿

zieleñ

W opakowaniu 3 odcienie jednego koloru

Ró¿a du¿a
pastelowa
15 szt. w opak.
wys. 30

001/B
Ró¿a œrednia
pastelowa
30 szt. w opak.
wys. 30

002/B
Ró¿a 
pastelowa
30 szt. w opak.
wys. 20

056/B
Listek œredni
cieniowany
100 szt. w opak.

035/C
Ró¿a du¿a
pastelowa
15 szt. w opak.
wys. 30

001/B
Ró¿a œrednia
pastelowa
30 szt. w opak.
wys. 30

002/B
Ró¿a
pastelowa
30 szt. w opak.
wys. 20

056/B
Listek œredni
cieniowany
100 szt. w opak.

035/C

5

50-60
25-30 30

25

35
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Zestaw z ró¿ami
D-002/A – ró¿a œrednia - 6 szt.
               – listek 035 - 6 szt. 
D-002/P – ró¿a œrednia per³owa - 6 szt.
               – listek 035 - 6 szt. 
D-002/S – ró¿a œrednia posrebrzana - 6 szt.
               – listek 035 - 6 szt. 

D-002/B – ró¿a œrednia pastelowa - 6 szt.
               – listek 035 - 6 szt. 

Zestaw z ró¿ami
D-001/A  ró¿a du¿a - 3 szt.
               – listek 036 - 6 szt. 
D-001/P – ró¿a du¿a per³owa - 3 szt.
               – listek 036 - 6 szt. 
D-001/S – ró¿a du¿a posrebrzana - 3 szt.
               – listek 036 - 6 szt. 

D-001/B – ró¿a du¿a pastelowa - 3 szt.
               – listek 036 - 6 szt. 

–

Bukiet kwiatów
20 szt. w opak.

12383

Bukiet kwiatów
18 szt. w opak.

12382

6

z³oto

br¹z

ecru

niebieski

¿ó³æ

pomarañcz

ró¿

bordo

Ró¿a du¿a
per³owa
15 szt. w opak.
wys. 30

001/P

Ró¿a œrednia 
per³owa
32 szt. w opak.
wys. 30

002/P

001/S

Ró¿a du¿a
posrebrzana
15 szt. w opak.
wys. 30

003/S

Ró¿a ma³a
posrebrzana
50 szt. w opak.
wys. 20

002/S

Ró¿a œrednia
posrebrzana
32 szt. w opak.
wys. 30

ró¿

biel

zieleñ

b³êkit

fiolet

granat

czerwieñ

25-30 50-60

50-60 25-30 15

Ró¿a per³owa
8 szt. w opak.
wys. 30

066/P

Ró¿a ma³a per³owa
50 szt. w opak.
wys. 20

003/P
70

15
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Stokrotka mala
30 szt. w opak.

058/A

Kwiatek duzy

058/C

bialy, niebieski,
rózowy, zólty
15 szt. w opak.

Kwiatek sredni

058/D

bialy, niebieski,
rózowy, zólty
18 szt. w opak.

Kwiatek maly

058/E

bialy, niebieski,
rózowy, zólty
28 szt. w opak.

Kwiatek perlowy sredni

5802

bialy, brazowy, czerwony,
pomarañczowy, seledynowy, 
fioletowy, granatowy
lub mix kolorów
18 szt. w opak.

Kwiatek perlowy maly

5803

bialy, brazowy, czerwony,
pomaranczowy, seledynowy, 

fioletowy, granatowy
lub mix kolorów

28 szt. w opak.

Stokrotka
biala, rózowa, czerwona 
lub mix kolorów
15 szt. w opak.

058

Stokrotka
cienowana: pomaranczowa, 
niebieska, rózowa lub mix kolorów
15 szt. w opak.

058

65

50

40

55

25

wys. 6

50

40

8

Kwiatek polny

058/B

zólty, rózowy
blekitny, zielony

lub mix 4 kolorów
40 szt. w opak.

Kwiatek z mimoza
rózowy, fioletowy, 
niebieski, zielony

lub 
20 szt. w opak.
mix 4 kolorów

011

Bratek
mix kolorów
50 szt. w opak.

008/A

Narcyz
zólty

lub mix kolorów 
(bialy, pomaranczowy, 

niebieski)
50 szt. w opak.

007/A

Kwiatek polny perlowy

5801

bialy, fioletowy, seledynowy, 
pomaranczowy, 

czerwony, granatowy
lub mix 6 kolorów

40 szt. w opak.

Stokrotka mini

0702

zólta lub rózowa
20 szt. w opak.

Narcyz mini

0701

20 szt. w opak.
Lilia mini

0704

20 szt. w opak.

Prymulka mini

0703

biala, pomaranczowa,
rózowa, fioletowa, 
niebieska, zielona

20 szt. w opak.

40

40

40

30

30

25

25 25 25
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S³oneczniki
– bukiet
zestaw

057

Niezapominajka
¿ó³ta, ró¿owa, czerwona
fioletowa, niebieska
100 szt. w opak.
50 ma³ych, 50 du¿ych

D-077

077

20 szt. w opak.
10 ma³ych, 10 du¿ych

Rumianek du¿y
100 szt. w opak.

D-009/A

009/A

20 szt. w opak.

Rumianek ma³y
100 szt. w opak.

D-009/B

009/B

20 szt. w opak.

Kwiatki
bia³e, ¿ó³te, pomarañczowe, 

ró¿owe, czerwone, fioletowe, 
niebieskie, seledynowe, ecru 

lub mix kolorów
100 szt. w opak.

009

D-009
20 szt. w opak.

Kwiatek mini
200 szt. w opak.

078

D-078
20 szt. w opak.

Kwiatki œrednie
bia³e, ¿ó³te, pomarañczowe, 

ró¿owe, czerwone, niebieskie, 
seledynowe lub mix kolorów

45 szt. w opak.

067

30

23

15-20

35-40

wys. 10

13

wys. 5

wys. 5

10

95

55

70

95

23

10

Storczyk per³owy
pomarañczowy, bordowy

i fioletowy lub mix kolorów
12 szt. w opak.

010/P

Storczyk
¿ó³ty, pomarañ-
czowy, ró¿owy 
lub mix kolorów
12 szt. w opak.

010

Lilia
ró¿owa, ¿ó³ta, 
pomarañczowa
lub mix kolorów
12 szt. w opak.

010/L

064

Kwiatek wiosenny
pomarañczowy, czerwony, ró¿owy, 
fioletowy, niebieski lub mix kolorów
50 szt. w opak.

Anturium - bukiet
czerwony

6 szt. w opak.

051

Anturium - bukiet
bia³y, ró¿owy, niebieski, 

seledynowy, pomarañczowy
lub mix kolorów

6 szt. w opak.

051

064

Kwiatek wiosenny
¿ó³ty lub 
50 szt. w opak.

bordowy 

30

wys. 10

wys. 25

60

60

wys. 50

60

100

wys. 25
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Kwiatki Waflowe 3D
mix wzorów i kolorów
13 szt. na arkuszu A4

10142

Ró¿a waflowa mini
z listkami

bia³a, ¿ó³ta, pomarañczowa,
czerwona, ró¿owa, fioletowa,

granatowa, niebieska
lub mix kolorów

20 szt. w opak.

10115

Kwiat pomarañczy waflowy
bia³y, ¿ó³ty, pomarañczowy,
czerwony, ró¿owy, niebieski
lub mix kolorów
25 szt. w opak.

10104

35

35

65

20

Posypka waflowa
50g

129

Bukiet ró¿ waflowych
bia³y, czerwony, ró¿owy, 
niebieski, cieniowany: 
pomarañczowy, ró¿owy, 
czerwony, fioletowy, niebieski.
W opakowaniu: 
– ró¿a du¿a 3szt
– ró¿a œrednia 3 szt.
– listki 6 szt.

10109

55
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Liœæ midi
100 szt. w opak.

036/B

25

40

Listek œredni
cieniowany

ró¿owy, czerwony, 
pomarañczowy, 

zielony, niebieski,
fioletowy

100 szt. w opak.

035/C
25

40

Listki do 
storczyków
36 szt. w opak.

010/A

Liœcie 
cieniowane
mix wzorów
150 szt. w opak.

034

Listek œredni 
per³owy
z³oty lub srebrny
50 szt. w opak.

035/P

Listek œredni 
zielony 
100 szt. w opak.

035

30

26

35

25

40

15

40

Listek œredni 
100 szt. w opak.

035/bia³y

35 30

60
43 50 52

Listek du¿y
100 szt. w opak.

036

Listek ma³y 
forma

100 szt. w opak.

035/A

Listek œredni 
forma

100 szt. w opak.

035/B

Listek œredni 
forma

20 szt. w opak.

D-035/B

25

35

20

28

25

16

Listek ma³y 
forma

20 szt. w opak.

D-035/A

50


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

