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MADE IN HOLLAND...
Loveliness 

NLS flowers to firma projektująca i produkująca charakterystyczne  
ozdoby na każdą okazję. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży 
szklarniowej, a nasi pracownicy są odpowiednio wykwalifikowani  
do pielęgnacji roślin.
 
Nasze rośliny uprzyjemniają wszystkie najważniejsze dni rodzinne i świąteczne przez 
cały rok. Boże Narodzenie, Wielkanoc, DzieńMatki lub Walentynki, na każdą z tych okazji  
przygotowaliśmy niepowtarzalne upominki podkreślające magię tych dni. Oprócz tego nasz 
asortyment można dopasować do każdej uroczystości, nadając roślinom barwy i ozdoby na 
indywidualne zamówienie klienta.

Nasze wieloletnie doswiadczenie, holenderska precyzja i słowiański zapał to jedyne  
w swoim rodzaju remedium na tworzenie i zdobywanie LUDZKICH SERC, ocieplanie domowego  
klimatu oraz UŚMIECH mający wielką moc.



Boże Narodzenie

CHRISTMAS
for 

Boże Narodzenie to jedno  
z najważniejszych świąt  
w kulturze europejskiej. Nie tylko 
z powodów religijnych, lecz także 
ze względu na wspólnie spędzane 
chwile w gronie rodzinnym, 
pyszne potrawy i obdarowywanie 
się upominkami.
  
To właśnie specjalnie na tą okazję nasze 
produkty są tworzone aby magia tych 
świąt zawitała w każdym domu.

Zadbajmy o marzenia
Stwórzmy coś niepowtarzalnego

Kreujmy wizerunek piekna



Boże Narodzenie



Wielkanoc

EASTER
for 
Wielkanoc to nadchodząca wiosna! Na 
dworze robi się zielono, a w domach 
zaczyna się wielkie sprzątanie. Nowa 
dekoracja wnętrza to idealny pomysł.

 Nasze osoby nabierają wiosennych barw,  
a kolorem przewodnim jest żółty – kolor życia 
i radości.



Wielkanoc



VALENITINES
for 
Walentynki to czas miłości  
i symboliczne jej okazywanie. 

Romantyczna kolacja we dwoje może stać się 
jeszcze przyjemniejsza, gdy stół udekorują  
urocze rośliny z dodatkiem serduszek  
i miłosnych wyznań.
Zdobądźmy serca wyjatkowoscia produktu.



 WOMEN’S DAY
for 

Bez wątpienia prezent na Dzień Matki  
to coś, co musi być wyjątkowe.  
W podziękowaniu za ich trud, 
poświęcenie oraz miłość.

Chcemy by na jej twarzy zagościł szczery 
uśmiech, a w oczach iskierki radości.



Compositions
Chcąc obdarować wyjątkową osobę, 
nie możemy myśleć szablonowo. 
Z myślą o specjalnych okazjach  
stworzyliśmy niebalne i cieszące oko 
kompozycje.

Jeśli kreujemy  wizerunek wyjątkowości,  
chcemy zadziwiać świat.





Limitless
Nasza kreatywność nie zna granic...
  
... lecz lubimy gdy także nasi klienci puszczają  
wodze fantazji. Dajemy Państwu możliwość  
samodzielnego wyboru kolorów kaktusów  
i komponowania własnych zdobień.

Nasz dział projektowania oraz kreowania  
piekna jest do Państwa dyspozycji.







CACTI
about 

Polska gospodarka rozwija się, a spadek bezrobocia przyczynia się do zwiększenia wydatków
także na produkty ozdobne. Jest to widoczne przede wszystkim w zwiększającej się

produkcji roślin i w dynamicznym wzroście eksportu.

Oprócz zwiększenia dochodów ważnym czynnikiem jest również zaspokojenie potrzeb
estetycznych, poczucia harmonii i piękna, dzięki czemu nawet klienci o mniejszych

zarobkach kupują rośliny ozdobne. Dzięki takiemu zakupowi wzrasta bowiem poczucie
wartości i zaspokojenia piękna, a proste realizacje okazują dbałość o najbliższe otoczenie.

Rośliny wyrażają gust i odzwierciedlają styl życia właściciela.
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