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Inspiratiebrochure



De Gentse azalea,
tijdloze creaties voor elk interieur

Een azalea past in elke interieur-
stijl. Sober en strak? Of rustiek en 
romantisch? Dankzij haar verschei-
denheid, het grote kleurengamma 
en de rijke bloei is de Gentse aza-
lea een onuitputbare inspiratie-
bron.

In deze brochure presenteren we u 
enkele hedendaagse creaties met 
azalea’s. Nu eens trendy en eigen-
tijds, dan weer origineel of gewoon 
uniek: de azalea schikt zich graag 
naar uw creativiteit en verbeelding. 



Azalea japonica



Gemakkelijk en mooi

Een loyale plant

De Gentse azalea past perfect bij een 
hedendaagse levensstijl. Ze behoudt 
lang haar bloei en heeft weinig zorg 
nodig.

Lang en rijkelijk

Voor een kamerplant bloeit de azalea 
lang en rijkelijk, en dat bovendien op 
een moment dat de natuur relatief 
weinig in bloei is: van september tot 
mei.

Sterke plant

Azalea’s laten zich niet van de wijs 
brengen door centrale verwarming 
of airco. Al is het natuurlijk nooit een 
goed idee om planten vlakbij  
verwarmingselementen te zetten.



Een azalea gedijt het best 
bij kamertemperatuur  
(15 - 22 °C). 

In een te warme atmosfeer 
raakt de plant snel  
uitgebloeid.

Zet uw azalea ‘s nachts 
gerust wat koeler.

Zet uw azalea niet in te fel 
licht. Bij indirect licht bloe-
ien de bloemen langer en 
verdampt het water niet te 
snel. 

Een azalea kan best tegen 
een stootje. Een keer van 
plaats veranderen is in  
principe geen probleem.

Dompel de azalea twee 
keer per week onder in 
een emmer water, bij 
voorkeur regenwater. 

De kluit moet voldoende 
water kunnen opzuigen, 
zodat hij vochtig blijft.

Een azalea is niet gevoelig 
voor ziekten of plagen.

Verder behandeling of 
bemesting is dan ook niet 
nodig.

Azalea’s hebben bij de 
verkoop het best gelijk-
matige knoppen, als een 
kaarsvlam. 

De knoppen moeten al 
kleur bekennen.

Langer genieten van uw azalea





De juiste cache-pot, een 
passende locatie en de 

aparte toets van de  
Gentse azalea.



De Gentse azalea, een plant 

met veel gezichten.



De Gentse azalea is het allereerste 
sierteeltproduct met een Europese 
erkenning en draagt het label van 
Beschermde Geografische Aanduiding 
dan ook met gepaste trots. 

Voor uw klanten is dit label de  
kwaliteitsgarantie bij uitstek!
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Gebruik in deze creatie  
2 azalea’s samen ... … dit geeft een mooi massa-effect. Verwerk de cirkels van  

wit pitriet erin. Werk af met de kerstballen.

Een ideaal eindejaarsgeschenk!
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La vie en
Rose...

benodigdheden:
2 roze azalea’s
Cirkels van wit pitriet 
Kerstballen
Een mooie cache-pot









Creatie: Lieve Buysse



benodigdheden:
1 witte azalea, bij voorkeur met  

 gefriseerde bloemen  
 (bv.: ‘Mme ’t Kint’, ‘Alba’)

Halfhoge, witte keramische   
 schaal

2 boekethoudertjes in zwarte   
 pitriet

Lichtgroene decoratieve   
 draad

Nijptang
Steel, bv. van een bezem















“Zeker bij witte azalea’s kan een trendy cache-pot  
een ultrastrakke look creëren.”
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... zodat u gekrulde  
draden verkrijgt.

Creatie: Lieve Buysse

Giet de schaal vol water.

Wind lichtgroene decoratieve 
draad rond de steel ...

Neem de azalea uit de pot. 
Halveer de twee boeket- 

houdertjes ...

... en wikkel ze rond de azalea.
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“Solitude 
 in groen”

Plaats uw creatie in de schaal en schik ze met de lichtgroene draden.



Creatie: Arnaud Lechantre

benodigdheden:
Witte parels
Zwarte vlechtwilg
Kleine spiegeltjes
Sisal
Witte azalea
Vaas op voet eventueel versierd met spiegel(glas)
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Omwikkel de azalea met 
witte sisal om een kol effect 

te bekomen

2 3

Plaats de azalea in de vaas
Verspreid de wilgentakjes 

als een mikado over  
de azalea

Versier de mikado structuur met een collage van 
parels en spiegeltjes 4

Ode aan de

Art Nouveau



Een perfecte enscenering  
is een uitnodiging gericht aan de  

voorbijgangers om binnen te komen



Klassiek of verrassend, 
uw creaties zetten aan tot dromen

Onweerstaanbaar  
in uw winkel



Emoties
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