CHRISTMAS
IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE

KERST MET ALFRA

INFORMATIE
INSPIRATIE
PRIJZEN

ABOUT....
Alfra bloemen is een familie bedrijf en doet al
sinds 1988 alles op het gebied van styling,
bloemen, kerst & weddings. Tijdens de
feestdagen leveren wij door heel Noord-Holland
kerstbomen en versiering op maat. Door onze
mix van klassiek en modern kunnen wij alle
wensen op maat perfect regelen.
Samen met ons topteam maken wij een
onvergetelijke kerst voor u!

Allard & Sharon

Basic
Mooi, stijlvol & classy.
Als u voor een basic boom kiest, kiest u voor rust en elegantie.
Sfeervolle lichtjes, kerstballen, linten en slingers.
Alles in de door u gekozen kleuren.
Alle bomen worden van top tot teen gedecoreerd
en u kunt kiezen om de voet af te werken met of zonder sneeuwdeken of kleed.
Wij werken met echte bomen. Omdat elke boom anders is geven wij niet een specifieke maat aan.
Ook kunnen wij aan gespoten sneeuwbomen komen, vraag hierna voor informatie.

200-250 CM - €400
300-350 CM - €500
400-450 CM - €700
500 + In overleg.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.,
en inclusief bezorgen, neerzetten, ophalen en
opruimen.

Luxe
Uitbundig, vol, classy, apart, LUXE!
Als u voor een luxe boom kiest is niets te gek.
Elk jaar gaan wij opzoek naar weer een te gekke eye-catcher.
Door de jaren heen hebben we al vele mooie spullen verzameld.
Luxe slingers, hangers, linten, strikken en lichtjes, u zult uw ogen er niet van af kunnen houden.
Kiest u voor deze boom weet u zeker dat u de show steelt in uw bedrijf.
Alle bomen worden van top tot teen gedecoreerd
en u kunt kiezen om de voet af te werken met of zonder sneeuwdeken of kleed.
Wij werken met echte bomen. Omdat elke boom anders is geven wij niet een specifieke maat aan.
Ook kunnen wij aan gespoten sneeuwbomen komen, vraag hierna voor informatie.

200-250 CM - €500
300-350 CM - €600
400-450 CM - €850
500 + In overleg.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.,
en inclusief bezorgen, neerzetten, ophalen en
opruimen.

Color...
.
De boom die u kiest versieren wij in uw gewenste kleur.
U kunt kiezen tussen verschillende kleuren en stijlen.
Zo hebben wij goud, zilver, rood, blauw, roze, paars
of wit in ons assortiment,
maar ook kunt u natuurlijk kiezen voor bont.
Wilt u iets speciaals? Laat het ons weten!

DECORATE IS MORE
Wilt u behalve een prachtige
kerstboom ook sfeervolle
aankleding?
Balie stukken, kransen, tafelstukjes,
guirlandes, wij maken alles op maat
en wens!

Prijzen v.a. €30,-

EYE CATCHER
Wilt u een enorme blikvanger
neerzetten?
Wat dacht u van een mooi
groot kerststuk of sneeuw
takken in een grote pot?
Deze eye catchers worden
altijd aangepast aan uw
huisstijl zodat het 1 mooi
geheel vormt.

Prijzen vanaf
€75,-

MERRY CHRISTMAS

Bent u net zo enthousiast als wij? Neem dan
snel contact met ons op en dan zorgen wij voor
een onvergetelijke kerstsfeer bij u op het bedrijf.
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Alfra Bloemen
Europaboulevard 346
1825 SV Alkmaar
072-5613280
bysharon@alfrabloemen.nl
www.alfrabloemen.nl / www.sharonflowers.nl

