Hartelijk dank voor uw bestelling. Wij gaan direct voor u aan de slag zodat u langer
van uw dierbare bloem(en) kan genieten.
Dit is wat u moeten weten over bloempreparatie;
Werkwijze;
Ieder bloem heeft zijn eigen optimale droogperiode. Dit houdt in dat ieder bloem afzonderlijk
gedroogd wordt. Als u een boeket inlevert wordt deze ge-demonteert waarna het bloem voor bloem
gedroogd wordt. Na afloop van het preparatie proces wordt het boeket weer in elkaar gezet. Dit
gebeurt allemaal met de hand en is een bijzonder intensief traject. Soms moeten wij de maat of vorm
van uw boeket aanpassen aan de door u gekozen omlijsting.
Wat doet bloempreparatie met de bloemen?
Door het drogen wordt de kleur van de geprepareerde bloem vaak net wat anders dan het verse
exemplaar. Witte rozen kunnen crèmiger worden, rood wordt donkerder en ook kleuren kunnen wat
dieper van tint worden. Ieder bloem reageert anders, de ene witte roos blijft witter dan de andere.
Sommige bloemen veranderen amper door het drogen, de andere zijn zichtbaar anders van kleur. Dit
heeft met vele factoren te maken; hoe vers was de bloem, welke tinten zitten er in de bloem (de ene
tint kan gaan overheersen na het drogen), welke soort, komen ze uit de kas of van het land, hoe
warm of koud hebben ze het gehad (zomer/winter).
Doordat het vocht uit de bloem onttrokken wordt kan er krimp optreden. Bij een roos is dit amper
zichtbaar, bij sommige andere bloemen en planten is dit in meer of mindere mate wel zichtbaar.
Denk hierbij aan vet- en luchtplantjes, bouvardia, phlox, arabicum, stelen van calla’s, besjes en
bloemknopjes. Soms is het mooier om kunst te gebruiken ter vervanging, bijvoorbeeld in het geval
van vetplantjes.
Levertijd;
De levertijd kan uiteen lopen van 10 tot 16 weken. Dit heeft te maken met de volgende factoren:
o
Bloempreparatie is een ambacht waarbij onze handen ons gereedschap zijn. De ene
preparatie vraagt meer tijd en zorg dan het andere. Het is een proces wat in kleine stapjes gedurende
de weken vervolmaakt wordt en dat heeft tijd nodig.
o
Verse bloemen hebben voorrang op gedroogde bloemen. Dat houdt het volgende in; zodra
wij verse bloemen aangeleverd krijgen ter preparatie moeten deze z.s.m. gedroogd worden. Dat
doen wij voor iedere klant, ook voor uw bloemen. Wanneer wij bijvoorbeeld een aantal grote
rouwstukken ontvangen moeten die direct in het droogprogramma gebracht worden. Dat houdt in
dat de montage van de geprepareerde boeketten in de wacht staat.
o
Alles wordt op volgorde van binnenkomst gemaakt en uitgeleverd. De maanden mei t/m
september zijn extra druk i.v.m. het trouwseizoen. Omdat niet altijd vooraf gereserveerd wordt is het
soms lastig om een exacte levertijd af te kunnen geven. Het kan dus altijd korter of langer uitvallen,
wij vragen uw begrip hiervoor.
Houdbaarheid;
De houdbaarheid van uw geprepareerde bloem(en) verschilt sterk per bloemsoort. Zo zullen lichtere
bloemen eerder zichtbaar in kleur teruglopen dan gekleurde en donkere bloemen. Simpelweg omdat
deze minder kleurpigmenten hebben. Uiteraard behandelen wij de bloemen met een UV-verwerd
materiaal, maar dat werkt niet oneindig. Plaats uw bloemen daarom altijd uit de zon en fel daglicht
om de kleur zo lang mogelijk mooi te houden.
Zoals u leest is bloempreparatie een arbeidsintensief, maar ook bijzonder mooie ambacht. Wij maken
uw bloemen met liefde op en hopen dan ook dat u er nog lang van kan genieten. Door deze
informatie hopen wij dat u meer inzicht in het proces en geprepareerde bloemen heeft gekregen. Bij
vragen mag u altijd contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

