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KERST 2020..
KERST ALS AFSLUITER VAN

EEN BIJZONDER JAAR..
KERST OM STIL TE STAAN

EN HET SAMEN ZIJN TE
VIEREN..

KERST ZOALS KERST
BEDOELD IS.. 

TRADITIONEEL 

Onze klassieker 'English style'. Rood, zilver
en wit blijven dé kleuren van de kerst. Bij
velen weerspiegelen deze kleuren meteen

het kneuterige en heerlijk ouderwetse
kerstgevoel. De traditionele kerstkleuren

blijven nog immer zorgen voor een
warmte en sfeer.

 

5.

GOUD 

Goud blijft de trend. Het geeft de sfeer van
luxe, maar ook warmte en rust. Met deze
sfeer van edelmetaal bezorgen wij u een

gegarandeerde blinkende kerst! 
Ook aan te vullen met andere kleuren als

zwart of wit. 

   SFEEROPTIES  

 KERSTBOMEN 

   *NIEUWE ITEMS ALVAST

TE BESTELLEN!* 
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2.
3. 4.
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OOK MOGELIJK:
-WIJ ZORGEN ENKEL VOOR DE

VERSIERING

-WIJ LEVEREN DE BOOM EN
VERSIERING EN U VERSIERT ZELF

-WE WERKEN MET KUNSTBOMEN,
NAAR WENS IS EEN ECHTE BOOM OOK

BIJ ONS TE BESTELLEN

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
INFO@HDM-BEDRIJFSGROEN.NL/ 

06-10627510

WINTERS 

Een winters landschap blijft betoverend.
Een laagje poederachtige sneeuw, het

liefst ijs op de wateren met een hel blauwe
lucht boven ons. Met deze boom beleeft u

een tocht door winterse landschappen.
Afgewisseld met speelse hangers is dit een

trendy boom met een zachte uitstraling
die letterlijk en figuurlijk verfrissend is!  

NATUURLIJK 

Deze boom met natuurlijke materialen en
rustige tinten zorgt voor een huiselijke en

gemoedelijke sfeer in uw bedrijf. Met
decoraties van natuurlijke materialen

zoals hout, pluche en wol creëren we een
warm welkom.  

 
Deze denim style geeft meteen 

een stoere boom.
Met diverse structuren en blauw- en grijs

tinten is dit een boom die nét even anders
is dan anders. 

 

Goud, blauw, zilver met oranje of groen.
Met deze boom kiest u voor een

herkenbare, ouderwetse kerst. Deze X-mas
Cottage stijl heeft vintage en retro

invloeden. Ook mooi te combineren met
onze nieuwe losse kerstitems.   

DENIM BLAUW 

X-MAS COTTAGE 


