BINDERIER OCH ARRANGEMANG

Ett ljust och vackert minne

VÄLKOMMEN!
Att säga farväl till en älskad familjemedlem eller vän är något som bör behandlas med respekt
och känsla. Blommor är ett fantastiskt redskap att jobba med när man vill berätta något.
Traditionen att ge blommor som en sista personlig hälsning går långt tillbaka och är ett sätt
att hedra den avlidna och visa sorg och medkänsla med de anhöriga. Vi har lång erfarenhet av
arrangemang till begravningar och hjälper dig att skapa ett varmt och personligt sista avsked.

Låt floristens konstnärsskap och kreativitet
skapa en upplevelse att minnas.
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FLORISTVERKSTAN

Med ett personligt tema kan vi skapa något utöver det vanliga.
Mer inspiration hittar du på www.floristverkstan.nu.

Blommorna får
gärna spegla
den bortgångnes
personlighet.

Exempel på tema: natur, skog, hav, sjö | trädgård | idrott | hantverk, trä/textil | flärd | enkelhet/stilrent | musik.
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DEKORERING

En vacker kistdekoration som enda
dekoration från de närmaste.
Komplettera med ett arrangemang framför kistan,
gärna matchande kistdekorationen.

Med större arrangemang får man
en fylligare inramning.

Klassisk uppställning med kransar istället
för stående arrangemang.
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Även släkt och vänner är välkomna att beställa direkt genom oss, då blir förutsättningarna för en
samstämmig helhet större. Enkelt och prisvärt genom beställning per telefon, vår hemsida eller i kontor.
Fler bilder hittar du på www.floristverkstan.nu.
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PRISER
KISTDEKORATION
Utförande efter samråd med begravningsrådgivare eller florist.
Gärna efter särskilt tema, färg och form. Se sidorna 2–3.
Liten
från 3.000 kr
Normal 3.500–4.000 kr
Stor
5.000 kr

HÖG BEGRAVNINGSDEKORATION
Byggd i oasisstomme.
Pyramid, torn eller solfjäder.
Liten
Mellan
Stor

från 1.200 kr
ca 1.600 kr
från 2.000 kr

LÅG BEGRAVNINGSDEKORATION
Byggd i oasisstomme.
Solform, droppform eller asymmetrisk.
Liten
Mellan
Stor

från 1.000 kr
ca 1.200 kr
från 1.500 kr

BUNDNA BUKETTER
Ej i oasisstomme.
Liten
Mellan
Stor

från 400 kr
ca 600 kr
från 900 kr

BRYTBLOMMOR/HANDBUKETTER
Liljor
60 kr/st
Gerbera
35 kr/st
Nejlikor
35 kr/st
Ros + grönt 70 kr/st
Rosor
50 kr/st
Grönt eller slöja 20 kr/st
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FORMARBETEN
Fyllda hjärtan
Storlek
Rosor
1.000 kr
19 cm
30 cm
2.100 kr
37 cm
2.900 kr
5.500 kr
45 cm

Floristen väljer
800 kr
1.600 kr
2.100 kr
3.300 kr

Öppna hjärtan
Rosor
Storlek
2.100 kr
38 cm
45 cm
2.900 kr

Floristen väljer
1.600 kr
2.100 kr

Runda
Storlek
31 cm
41 cm
51 cm
61 cm

Rosor
1.500 kr
2.400 kr
3.800 kr
5.500 kr

Floristen väljer
1.100 kr
1.800 kr
2.600 kr
3.700 kr

Kors
Storlek
55 cm
84 cm

Rosor
2.500 kr
3.800 kr

Floristen väljer
1.800 kr
2.500 kr

KRANSAR
På halmstomme.
Rundbunden, se formarbeten.
Liten 50 cm		
Mellan 50 cm		
Stor 60 cm		

ca 1.800 kr
ca 2.200 kr
ca 2.700 kr

ÖVRIGT
Enkelt kort 		
Kort med mycket text eller dikt
Handtextade band, 1 par
Handtextade band, 3 band
Handtextade band, >80 tecken

ingår
25 kr
250 kr
350 kr
350 kr

Inlämning av eget material (exkl. oasisgrund) 650 kr/tim

Alla priser är riktpriser eftersom prissättningen bygger
på dagspriset på blommorna.
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VANLIGA TEXTER
TILL KORT OCH BAND
Blommor talar hjärtats språk
Ditt minne lever

Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans

Du finns i mitt hjärta/våra hjärtan

Sov gott

Ett sista tack och farväl

Tack för alla glada stunder

Fridfull vila

Tack för allt Du gav

I ljust minne bevarad

Tack för god vänskap

Jag skall alltid minnas Dig

Tack för våra lyckliga år

Låt blommorna viska ett stilla farväl

Till Dig med kärlek

Du fattas mig

Sov i ro

En sista hälsning/Min/Vår sista hälsning

Sov i frid

Farväl

Tack för allt

Frid över ditt minne

Tack för all kärlek och omsorg

I sorgen finns glädjen för allt som Du gav

Tack för ljusa minnen

Jag/Vi saknar Dig

Tack och farväl

Minnen som rört vid vårt hjärta
går aldrig förlorade

Vila i frid

Minnet lever

Vi ses i Nangijala

Mitt/Vårt sista farväl

Vi saknar Dig

Återseendet vårt hopp
Älskad – Saknad

019-16 61 51 – www.floristverkstan.nu

Grafisk form: Arntell Reklam & Kommunikation. Foto: Anders Storm, Ateljé Rapid – 2022

Minnet vår glädje

Vi möts igen

