PICEA ABIES
gezaagd
H100-150cm
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De allermooiste Kerstbomen

GEWONE SPAR
(PICEA ABIES)
Dit is de traditionele
kerstboom. Het is een
prachtig product uit
onze Belgische
Ardennen. Stevige,
goed gevulde en
evenwichtige sparren,
van stam tot top.
Het naalddek is dicht
en zuiver groen met
die typische geur die
we zo met Kerstmis
associëren…

EEN EXTRA SERVICE
Wanneer u uw keuze heeft gemaakt verpakken wij uw kerstboom in
een net om zo te kunnen garanderen dat de boom zijn vorm behoudt en
er geen takken zullen breken.

42 kerstballen in glas

Een prachtige keuze kerstdennen van uitzonderlijke kwaliteit :
Deze bomen zijn in pot gekweekt en hebben dus geen last van afgestoken wortels.
Ze kunnen achteraf met een groot slaagpercentage in de tuin geplant worden.
NORDMANN - KAUKASISCHE ZILVERDEN
(ABIES NORDMANNIANA)
De Nordmann, afkomstig uit de Kaukasus, wordt ook wel de Rolls Royce onder de
kerstbomen genoemd. Deze titel dankt hij aan zijn regelmatige piramidale vorm, het
dichte gebladerte en de diepgroene kleur met een mooie glans. Daarenboven zijn de
naalden soepel en ‘prikken’ dus niet! Doordat de Nordmann zeer goed zijn naalden
houdt, kan hij reeds vroeg in huis gehaald worden en zo voor een langere
periode een gezellige kerstsfeer garanderen.

keuze uit verschillende sets

FRASERSPAR (ABIES FRASERI)
Deze spar combineert twee fantastische eigenschappen :
enerzijds verliest hij geen naalden, maar daarenboven
verspreid hij ook een zeer aangename geur! De
schitterende donkergroene naalden hebben aan de
onderzijde een zilverkleurige schijn wat bijdraagt aan
zijn schoonheid.
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SERVISCHE SPAR (PICEA OMORIKA)
Dit is de mooiste en langst houdbare kerstboom
blauwgroene sierlijke kerstboom met afgeplatte naalden
waardoor ze niet prikken.

Gratis
Lichtslinger
180 LEDS warm wit controller 8 functies

bij een kunstkerstboom
naar keuze

open op zondag
NORDMANN
gezaagd
H160-225cm
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