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rysuje bukiet
jak kolumny

Proste zielone 
pałki skrzypu, 

jedna obok drugiej. 
Regularność 

kształtów godna 
odziwu.Donica 

„Fiberglass Ice”, 
50x90 cm, 1190 zł, 

Studio Oregano

 
łabędzi pion 

Śniedki, czyli delikatne śnieżnobiałe 
kwiaty z ciemnymi oczkami. Szczycą 

się długimi szypułkami.Związane  
w kilka pęczków umieszczonych 

 w jednym wazonie prezentują 
się niezwykle dostojnie 

szypułkachElżbieta Kosińska- 
-Wappa (po prawej) i Ewa 

Kossakowska, mistrzynie lorystyki.
Wazon szklany jest ich własnością 

swoboda 
skosu 
Zielone goździki i 
lilia afrykańska o 
wysokiej, sztywnej 
łodydze (można ją 
hodować na tarasie 
– kwitnie aż do 
września). Szklane 
wazony: mały 290 
zł, duży 359 zł, 
Flaming&Co.  

               DOM ROZKWITA

Strzeliste łodygi są równie piękne jak 
kwiaty. Warto eksponować ich linię – ostre 

kreskiwyznaczą rytm kompozycji

Trendy we florystyce preferują... 
...kwiaty nieprzebrane, naturalnie piękne. 

Unikamy przeładowanych kompozycji, 
stawiamy na proste formy. 

Liczy się harmonia konstrukcji, rytmu i 
kolorystyki. 

Układając kwiaty, zwracam uwagę na... 
...wszystkie elementy kompozycji: wazon, 
rodzaje gałęzi, łodyg, liści, kwiaty. Moją 

inspiracją jest wschodnia sztuka układania 
bukietów, w której spójna całość zachwyca 

lekkością i świeżością formy.   

Kontakt: tel. 0 602 424 605

kwiaty same 
się bronią

mówi florysta Paweł Rosiecki
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Letnią aurę zapraszamy 
 do wnętrz.W ażurowych koszykach 
różowe goździki przypominają stada 

radosnych motyli
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Trendy we florystyce preferują... 
...kwiaty nieprzebrane, naturalnie 
piękne. Unikamy przeładowanych 
kompozycji, stawiamy na proste 

formy. 
Liczy się harmonia konstrukcji, 

rytmu i kolorystyki. 
Układając kwiaty, zwracam 

uwagę na... 
...wszystkie elementy kompozycji: 

wazon, rodzaje gałęzi, łodyg, 
liści, kwiaty. Moją inspiracją jest 

wschodnia sztuka układania 
bukietów, w której spójna całość 
zachwyca lekkością i świeżością 

formy.   

kwiaty same 
się bronią

mówi florysta  
Paweł Rosiecki

na luzie
Gałązki goździków różowych, łososiowych, 

zielonych, eustomeria i źdźbła trawy 
wyglądają razem naturalnie i wdzięcznie. 

Proste szklane naczynia eksponują rośliny  
w całej ich okazałości. Szklane wazony,  

z wypiaskowanym napisem,  
269 zł/szt., Flaming&Co.

R E K L A M A

szkicowane zdjęcie na 
górze: nowatorska kompozycja 

z samych główek goździków 
przymocowanych ozdobnym 

aluminiowym drutem do 
metalowego koszyka. 

Równie stylowo jednak 
zaprezentują się wstawione 

do lekkiej ażurowej torby. 
W aranżacjach: doniczka 

druciana mała 36 zł, duża 56 

szkicowane zdjęcie 
na górze: nowatorska 
kompozycja z samych 

główek goździków 
przymocowanych 

ozdobnym aluminiowym 
drutem do metalowego 

koszyka. Równie stylowo 
jednak zaprezentują się 

wstawione do lekkiej 
ażurowej torby. W 

szkicowane zdjęcie na 
górze: nowatorska kompozycja 

z samych główek goździków 
przymocowanych ozdobnym 

aluminiowym drutem do 


