


Welkom
In deze brochure laten wij u 

graag ons brede assortiment 

Chrysabella’s en Primula’s zien. 

Wij staan voor topkwaliteit en 

service en hopen u hiermee  

te inspireren.

Paul en Jeroen Berkhout
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De Chrysabella® is het hoofdproduct van  

Berkhout Plants. Deze kleurrijke potchrysanten 

brengen het hele jaar door vrolijkheid en zon in 

huis, balkon en terras.
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SoftSweetFeminine
Het kleurenpalet is fris en vrolijk. 

Daarmee kunnen we inspelen op 

de seizoenen en trends van het 

moment. Hier worden wij én onze 

klanten enthousiast van!

De Chrysabella® collectie 

onderscheidt zich door de rijke 

bloei en een breed assortiment  

in kleuren en soorten. 
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Enkel- bloemig
De enkelbloemige 

Chrysabella® kenmerkt zich 

door de intense kleuren en 

het fris groene hart dat een 

prachtig contrast vormt met 

de bloemlinten. 

Deze vrolijke bloemen bieden 

wij aan in 6 mooie kleuren: 

paars, roze, geel, wit, oranje 

en rood.

GEEL ENKELBLOEMIG

ORANJE ENKELBLOEMIG

WIT ENKELBLOEMIG

ROOD ENKELBLOEMIG

ROZE ENKELBLOEMIGPAARS ENKELBLOEMIG

Gevuld- bloemig
De gevuldbloemige 

Chrysabella® selecteren 

wij speciaal op hun grote 

gevulde bloemen. 

Wanneer de plant in volle 

bloei staat is het werkelijk 

een bosje bloemen op tafel, 

die zeker drie tot vier weken 

prachtig blijft bloeien.
GEEL 

GEVULDBLOEMIG

CRÈME 
GEVULDBLOEMIG

WIT 
GEVULDBLOEMIG

PAARS 
GEVULDBLOEMIG

LICHT ROZE 
GEVULDBLOEMIG

DONKER ROZE 
GEVULDBLOEMIG
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Chrysabella® lijn -eigentijds, vrolijk en opvallend
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Mixen
Veel van onze planten verkopen wij als mix. Op deze manier heeft de 

klant nog meer mogelijkheden om in te spelen op de trends, seizoenen 

en feestdagen. Onze sucessvolle mixen zijn de Chrysabella® Original-, 

Double-, Easter- en Autumn mix. Daarnaast denken wij graag met u mee 

om de perfecte mix op maat te creëren. CHRYSABELLA® ORIGINAL MIX CHRYSABELLA® PINK MIX

CHRYSABELLA® GIFT MIXCHRYSABELLA® DOUBLE MIX

CHRYSABELLA® AUTUMN MIX CHRYSABELLA® EASTER MIX14



Nice to give 
& to get!

Chrysabella®

Gift
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Chrysabella®  Gift -
een kleurrijk cadeautje
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CARNAVAL DOUBLE

CARNAVAL SWEET

CARNAVAL SINGLEWij willen onze klanten continue 

verrassen met nieuwe soorten: 

de zogenaamde specialties. 

Dit zijn planten met 

bijvoorbeeld een bijzondere 

bloemvorm of een aparte 

kleurencombinatie, zoals 

Canaval series. 

Dit zijn vernieuwende unieke 

Chrysabella® Carnaval 

kleurcombinaties, waarmee wij 

ons graag onderscheiden.

Carnaval  series
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Dots are hot!
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CHRYSABELLA® 

YIN YANG WIT

Potmaat 12 cm

50+ bloemen

CHRYSABELLA® 

YIN YANG GEEL

Potmaat 12 cm

50+ bloemen
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Brighten up your garden!
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De Chrysabella® Yin Yang 

staat bekend om de vele 

bloemen met een git zwart 

hart. Dit geeft een prachtig 

contrast en zorgt ervoor 

dat het een echte “dotted” 

eyecatcher is! 

Wist je dat stippen op dit 

moment helemaal hot and 

happening zijn? Stippen zijn 

veel terug te vinden bij 

designermerken zoals 

Chanel, Saint Laurent, 

Valentino, Dolce & Gabbana, 

Prada, etc. etc. 

Chrysabella® Yin Yang is niet 

alleen mooi, maar ook nog 

eens super trendy!

We love you 
Chrysabella®
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Nieuw!

Primula Sweet Kisses
 

De Primula Sweet Kisses laat zich door de vele verschillende kleuren 

uitstekend combineren en zorgt voor hét kleuraccent in iedere interieur.

De nieuwe plantenhoezen zijn opvallend en aantrekkelijk voor de 

consument.
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Primula Sweet Kisses

BLUE-WHITE

DARK BLUE

ORANGE

RED-WHITE

ROSE VIOLET

WHITE
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Classy 
&Cosywinter

Primula
 TouchMe
Primula Touch Me is een 

fleurige winterbloeier met 

prachtig heldergroen stevig 

blad en lieflijke bloemen. 

De kleuren zijn zacht of juist 

sprekend en geven je een vrolijk 

lentegevoel. 

In de loop van de tijd, wordt de 

bloemkleur dieper en intenser. 

Samen met de nieuwe, lichte 

bloemen, vormt dit een mooi, 

speels effect.
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Primula Touch Me

PRIMULA TOUCH ME MIX PRIMULA WHITE 

PRIMULA BLUE-WHITE PRIMULA DARK BLUE 

PRIMULA ORANGE PRIMULA RED-WHITE 

PRIMULA ROSE PRIMULA VIOLET 36



Van der Dussenlaan 4

2295 SB Kwintsheul

info@berkhoutplants.com

www.berkhoutplants.com

Verkoop: Paul Berkhout

M +31 (0)6 53 161 591

verkoop@berkhoutplants.com

Algemeen: Jeroen Berkhout

M +31 (0)6 14 185 215

jeroen@berkhoutplants.com

Contact
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