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v  Compoziție: brad natural, pin, eucalipt, ilex, bumbac, scortișoară și fructe uscate	
v  Dimensiuni: l – 35 cm; H – 45 cm.	

240 lei 	Happy Holidays	
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v  Compoziție: crenguțe de 
brad, pin, ilex, bumbac, 
scortișoară, fructe uscate.	

v Dimensiuni plic-suport:	
v  L- 20 cm, l – 6 cm, H- 30 
cm.	

150 lei 	Scrisoare către Moș Crăciun 	
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v  Compoziție: crenguțe de brad, pin, ilex, bumbac, scortișoară, 
fructe uscate, anthurium	
v  Dimensiuni: l – 50 cm; H – 40 cm.	

210 lei 	Buchet “Splendoare de munte”	

office@enrose.ro	|	+40799.950.999				
Str.	Gala	Galaction,	nr.	39,	sector	1,	București		 4	



v Compoziție: brad natural, pin, ilex, bumbac, scortișoară, globuri, conuri, lumânare. 	
v Dimensiuni: H – 25 cm; diametru – 36 cm.	

250 lei 	Rondel de iarnă	
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v   Compoziție: brad natural 
globuri, conuri, scorțișoară și 
fructe uscate	
v  Diametru 40 cm	
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150 lei 	Coronițe de Crăciun	
-diverse modele- 	



v Compoziție: ramuri de brad, 4 lumânări,ilex roșu, panglici, accesorii 
de iarnă, scorțisoară	
v  Diametru 40 cm	
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240 lei 	Coroniță de Advent	



v  Compoziție: brad, pin, eucalipt, bumbac, scortișoară, fructe uscate anthurium	
v  Dimensiuni: H – 40 cm; L – 30 cm.	

180 lei 	Delicious Gold	
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v  Compoziție: brad, amarilys, 
lisianthus, bumbac, căpăcele 
de lotus și fructe de palmier.	

v Dimensiuni: L – 15cm; l – 10 
cm; H – 30 cm.	

150 lei 	Căsuța dulce	
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v   Compoziție: brad natural, 
pin, eucal ipt , i lex roșu, 
bumbac, panicum alb.	

v Dimensiuni: H – 45 cm; l- 40 
cm	

410 lei 	White Christmas	

office@enrose.ro	|	+40799.950.999				
Str.	Gala	Galaction,	nr.	39,	sector	1,	București		 10	



v  Compoziție: brad natural, pin, skimmia, bumbac, fructe uscate, 	
    căpăcele de lotus, leucadendron	
v Dimensiuni: H – 50 cm.	

300 lei 	Christmas delight	
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v   Compoziție: bumbac, ilex 
roșu, panicum alb, amarilys.	

v Dimensiuni: H – 65 cm; l- 35 
cm	

270 lei 	Crăiasa zăpezilor	
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v  Siluete metalice decorate festiv cu ramuri de pin si eucalipt, pentru un design minimalist	
	

*Cromatica poate fi personalizată	

Cerc cu eucalipt	 Stea	 Cerc cu pin	
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50 lei/buc	



v Decorat în stil minimalist (include și decorațiunile)	
v Dimensiune: H = 100-120 cm	
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250 lei 	Brad natural în ghiveci	



v   Brad de Crăciun  
realizat pe  o structură 
metalică 2D 	

v  H = 140 cm 	

v  Decor:  brad natural, 
ramuri de pin, salix, 
ilex, felii de portocală, 
globuri, conuri 	
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950 lei 	Special Christmas Tree	
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120 lei 	Charmed Reindeer	

v Elemente decorative de iarnă: săniuțe, fulgi de zăpadă, scorțișoară, 
anason, feliuțe de portocală, conuri și globulețe.	
v Dimensiune: 35 cm	
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120 lei 	“Ana are mere” 	

v  Compoziție: brad natural, mere roșii, conuri, fructe uscate, scortișoară	
v Dimensiuni: L- 30 cm, H – 30 cm	
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230 lei 	Ice, ice, Baby!	

v  Compoziție: pin natural, ilex, 
skimmia, euphorbia, brunia	

v Dimensiuni:	
 L- 28 cm, H – 45 cm	
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160 lei 	Red star 	

v  Compoziție: brad natural, globuri, conuri, fructe uscate, scortișoară	
v Dimensiuni: L- 20cm, H – 30 cm	
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180 lei 	Săniuță Red Spirit	

v  Compoziție: brad natural, flori de bumbac, conuri de brad, flori 
uscate decorative, scortișoară	
v Dimensiuni: L- 19 cm, l- 7,5 cm, H – 12 cm	



v  Compoziție: brad natural, bumbac, conuri, flori uscate, scortișoară, 
crizanteme, eucalipt, înger de porțelan	
v  Dimensiuni: L – 25 cm, H- 15 cm, l – 9 cm	
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160 lei 	Îndemn la veselie	
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190 lei 	Săniuța veselă	

v  Compoziție: brad natural, orhidee, conuri de brad, flori uscate, scortișoară	
v Dimensiuni: L- 30cm, H - 20 cm, l – 10,5 cm	



v  Aranjament pe sectiune de lemn, decorat cu ramuri de brad, panglici, globuri, conuri, 
ilex, fructe uscate	

Christmas light	 Natural light	
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 de la 60 lei 	  de la 80 lei 	



v  Sfera poate fi atât așezată pe masă, cât și agățată în brad; decorațiile sunt incluse	
v  Diametru: 16,5 cm	
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90 lei 	Sferă Christmas Wish	



v  Compoziție: orhidee, lisianthus, Skimmia, conuri, ilex, brad, flori uscate, 
craspedia.	
v  Dimensiuni: H – 22 cm, L – 30 cm	
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220 lei 	Christmas Charmed Book	



v  Compoziție: brad natural, felii de portocale, globuri, îngeri de lemn, steluțe, fulgi de 
nea, conuri, scorțișoară, ilex. Caruselul este o cutiuță muzicală. 	
v  Dimensiuni: H – 25 cm; diametru – 36 cm.	
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230 lei 	Caruselul Dorințelor	
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Floral design / Event planning 
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