Anthurium
catalogus

OVER HOUWENPLANT
Houwenplant is een familiebedrijf dat is opgericht in 1974. Het bedrijf
heeft zich sinds 2008 toegelegd op de teelt van anthuriums en is
inmiddels marktleider. Onze hoofdlocatie ligt in Hoek van Holland.
Er worden negen potmaten gekweekt op daarvoor gespecialiseerde
locaties. Door ons teelt- en kwaliteitsbeleid beleveren wij in twee
verschillende stromen, zowel het fijnmazige afzetsegment als de
grootschalige acties in heel Europa. Onze klanten bevinden zich in het
hoogste segment van tuincentra, bouwmarkten, C&C’s en bloemisten
alsook in het segment van grote supermarktketens.

INHOUD
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Houwenplant is MPS-A+, MPS-GAP, MPS-SQ en ETI gecertificeerd
en kweekt milieubewust haar anthuriums. Het breedste pakket aan
potmaten, rassen en kleuren vindt u bij ons. Met grote regelmaat
introduceert Houwenplant nieuwe rassen. Houwenplant staat voor
one-stop-shopping in anthuriums!
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Potmaat 12 cm
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POTMAAT

POTMAAT

20 - 25 CM

23 - 28 CM

6 CM
De kleinste variant in ons
assortiment. Een mooie,
kleine plant met grote
glimmende bloemen.

7 CM
Ons kleurrijke aanbod 7 cm
anthuriums is uitermate
geschikt om sfeer te brengen
in kleine ruimtes.

3

POTMAAT

POTMAAT

POTMAAT

20 - 25 CM

23 - 28 CM

23 - 28 CM

7 CM

6 CM

7 CM

DIAMOND RED
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DIAMOND RED

SIERRA

SWEET DREAM

ELIDO

BABY WHITE

SOLARA

VANILLA

BABY PURPLE
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POTMAAT

9 CM
25 - 32 CM

POTMAAT

9 CM
25 - 32 CM

DIAMOND RED

SIERRA

SWEET DREAM

BABY WHITE

ELIDO

SOLARA

Rode anthuriums kennen
we allemaal, maar onze
anthuriums zijn er ook in
allerlei andere mooie kleuren!
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POTMAAT

9 CM
25 - 32 CM

VANILLA

DIAMOND COLLECTIE
Anthuriums uit de Diamond collectie zijn uniek, inspirerend en
van de hoogste kwaliteit. Door het grote aantal bloemen en het
zware volume zijn het dé anthuriums waarmee tuincentra, C&C’s,
bloemisten en online leveranciers zich kunnen onderscheiden.
Onze noviteiten worden in deze unieke collectie geïntroduceerd.
De Diamond collectie is met recht ‘Especially for you‘.
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BLACK LOVE

BABY PURPLE

Binnen de Diamond collectie voeren we ook onze ‘Hand picked’
selectie. Dit is een gelimiteerde productie van echte ‘haute couture’
anthuriums.
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POTMAAT

10,5 CM
35 - 40 CM

POTMAAT

10,5 CM
35 - 40 CM

DIAMOND RED

SWEET DREAM

BIANCO

PRINCE OF ORANGE

Rood, wit, roze of toch liever
oranje? Het kan allemaal in
potmaat 10,5 cm.
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PURE COLLECTION
Met Pure Collection keramiek en glaswerk richten wij ons op het hogere
afzetsegment. Door regelmatige vernieuwing blijft Pure Collection
jaarrond interessant. Pure Collection staat voor prachtige composities
in een natuurlijke en echte sfeer.

TOEGEVOEGDE WAARDE
Wij houden bewust een breed aanbod in diverse soorten keramiek,
glaswerk, hoezen, tasjes en potcovers aan. Dit om u altijd van dienst te
kunnen zijn tijdens feestdagen en gewoon tussendoor. Heeft u een
specifiek idee of wilt u zich juist breed oriënteren: u bent van harte
welkom op onze kwekerij. Wij denken graag met u mee!

SUCCESS COLLECTIE
Anthuriums uit de Success collectie zijn stijlvol, verleidelijk en
elegant. Met de botanische verpakking zijn het echte eye-catchers
in de winkel! De Success collectie is jaarrond leverbaar en daarmee
zeer geschikt voor het beleveren van bouwmarkten, supermarkten
en woonwinkels. Deze anthuriums zijn enerzijds bedoeld voor eigen
gebruik, maar zeker ook om cadeau te doen. Vandaar ‘A touch of love’.
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POTMAAT

12 CM
40 - 45 CM

POTMAAT

12 CM
40 - 45 CM

DIAMOND RED

PICCOLO

LIPSTICK RED

ANTHEDESIA PINK

In de 12 cm heeft u een ruime
keus in kleuren. Voor ieder
jaargetijde of feestelijke
gelegenheid is er een
passend aanbod.
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POTMAAT

POTMAAT

40 - 45 CM

40 - 45 CM

12 CM

12 CM

ALEXIA GLORIOUS
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SWEET DREAM

BABY ORANGE

ELIDO

BABY WHITE

BIANCO

PRINCE OF ORANGE

VANILLA

BABY PURPLE
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VERZORGINGSTIPS

OP EEN LICHTE PLEK GENIET DE ANTHURIUM HET MEEST
De anthurium heeft een lichte plek nodig, maar mag niet in direct
zonlicht staan. Als de plant op een te donkere plek staat, zal de plant
minder bloemen geven.

DE BESTE PLAATS VOOR EEN BLIJE ANTHURIUM
De anthurium is een kamerplant en voelt zich het prettigst bij een
temperatuur van 18°C - 25°C.

GEEF DE PLANT REGELMATIG WATER
Geef de anthurium één tot twee keer per week wat lauw water. De
potkluit moet vochtig blijven. Wees alert, wordt de kluit te nat, zullen
de bladeren gaan verkleuren. In de wintermaanden vindt de anthurium
het prettig om af en toe besproeid te worden met een plantenspuit.

ONDERHOUD DE ANTHURIUM
De anthurium geeft nieuwe bloemen en bladeren, de oudere bladeren
en bloemen verkleuren na verloop van tijd. Gele bladeren en verdorde
bloemen kunt u eenvoudig verwijderen met een schaar. Knip het blad
of de bloem zo kort mogelijk boven de aarde af.

GEEF DE ANTHURIUM IETS EXTRA’S
Bemest de plant van maart tot en met oktober zo’n twee keer per
maand met anthuriumvoeding via het gietwater.
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NATURE COLLECTIE
Anthuriums uit de Nature collectie zijn prachtige no-nonsense
planten. Een leuke plant die jaarrond goed verkrijgbaar is bij allerlei
verkooppunten waar betaalbaarheid voorop staat. Met ‘Nature’s gift’
garanderen wij de basiskwaliteit in onze anthuriums. Met onze Nature
collectie maken we anthuriums toegankelijk voor iedereen die lang wil
genieten van een kamerplant.
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POTMAAT

14 CM
45 - 50 CM

POTMAAT

14 CM
45 - 50 CM

De 14 cm anthuriums zijn
verkrijgbaar in diverse bloemvormen
en in verschillende kleuren, dus heel
geschikt als cadeau en passend
in ieder interieur.
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DIAMOND RED

ARIANE RED

RED WINNER

ANTHEDESIA PINK

PINK FEVER

PINK EXPLOSION
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POTMAAT

POTMAAT

45 - 50 CM

45 - 50 CM

14 CM
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14 CM

ALEXIA SNOW

ALEXIA WHITE

SUCCESS WHITE

PRINCE OF ORANGE

ORANGINA

ALEXIA JADE

GIANT CHOCOLATE

AMALIA ELEGANCE
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POTMAAT

17 CM
60 - 65 CM

POTMAAT

17 CM
60 - 65 CM

De anthurium is een krachtige
plant! Een potmaat 17 cm laat
dit zien bij de inrichting van
open ruimtes in uw huis. Deze
langst bloeiende kamerplant
geeft u maandenlang plezier!
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ALABAMA

ALABAMA PINK

WHITE WINNER

PRINCE OF ORANGE

BLACK QUEEN

GREEN QUEEN
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POTMAAT

18 CM
32 - 38 CM

POTMAAT

18 CM
32 - 38 CM

Wat heeft u lang plezier van
onze 18 cm schalen! Met
Valentijn, Pasen, Moederdag,
Kerst of bij ieder ander
gezellig moment maakt deze
schaal het feest compleet.
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SWEET DREAM

DIAMOND RED

ELIDO
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POTMAAT

25 CM
50 - 55 CM

POTMAAT

25 CM
50 - 55 CM

Wanneer u niet van standaard
houdt, is de 25 cm schaal echt
iets voor u! Doordat we de kleuren
van de schalen afstemmen op
de bloemkleuren (ton-sur-ton)
leveren wij altijd frisse en vrolijke
‘planten boeketten’.
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RED WINNER

PINK FEVER

ALEXIA SNOW

PRINCE OF ORANGE

GIANT CHOCOLATE

AMALIA ELEGANCE
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PRETTY DIAMONDS
Pretty Diamonds is ons merk speciaal ontwikkeld voor tuincentra en
hoogwaardige bouwmarkten. De planten behoren tot de Diamond
collectie en zijn dus van hoge kwaliteit en een lust voor het oog.
Pretty Diamonds zijn te herkennen aan het speciaal ontworpen
steeketiket en de witte teeltpot.

De Little Diamonds in potmaat 6, 7, 9, en 10,5 cm worden veelal
verkocht in combinatie met een mooie sierpot, sierglas of in een
arrangement.

TI SENTO
TiSento is een geschenk uit het hart. Met TiSento laat je je gevoel
spreken, waardoor een TiSento anthurium het geschikte cadeau is
om iemand te verrassen of je waardering te uiten. Onze anthuriums
in potmaat 7 cm en 9 cm passen in prachtige bloeimix combinaties
met andere bloeiende kamerplanten. En wat dacht u van onze anthuriums
in de prachtige bloeimix Specially in 12 cm en Especially in 14 cm!
Er is altijd een TiSento moment! Een moment waarvan je lang zult
genieten en anderen aan je blijven denken.

DOLC’AMORE
Het bloeiende ‘puntje op de i’, dat is de selectie van Dolc’Amore.
Prachtige anthuriums die het huis meteen gezelliger maken en die
je wekenlang op bloemen blijven trakteren. Waar voor je geld dus,
maar toch vooral: een feestje om in huis te halen. Dolc’Amore biedt
u een volledige winkelinrichting met onze prachtige anthuriums en
andere kamerplanten en boeketten. Een waar genot voor het oog.
Dat is ook precies wat wij met Dolc’Amore voor ogen hebben:
jou laten genieten van onze anthuriums!
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