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MIMESIS

ESSENTIE

COLLECTIE

Ter Laak Orchids is dé one-stop-shop 
voor high-end Phalaenopsis. Onder 
ons eigen merk Mimesis leveren wij 
jaarrond vele soorten en bijzondere 
concepten, beschikbaar in diverse 
potmaten. Hiermee bieden wij het 
gemak van een totaalassortiment, 
waardoor je de Phalaenopsis altijd en 
in al haar verschijningen onder één dak 
kunt vinden.

In ons inspiratiecentrum testen wij 
voortdurend onze nieuwste ideeën. 
Hierdoor leveren wij concepten die er 
bewezen toe doen. Daarnaast verrassen 
en inspireren wij onze klanten met 
noviteiten en steeds wisselende 
productpresentaties vanuit ons merk 
Mimesis. Een merk dat draait om 
emotie, delen en verbinden. Want dat is 
wat onze orchideeën doen.  



MIMESIS COLLECTIE

COLLECTIEMIMESIS

Het assortiment bestaat uit de 
basislijn Mimesis Originals en 
meerdere concepten, elk met een 
eigen karakter en verhaal, die 
gezamenlijk de Mimesis Collectie 
vormen.

Mimesis Originals

Mimesis Marvellous

Mimesis Muse

Mimesis No. 7

Mimesis Spirit

BETEKENIS
mimesis [nabootsing] 
< Grieks mimèsis 
[het nabootsen, 
weerspiegelen], 
van mimeisthai 
[nabootsen], van 
mimos (vgl. mime).

BETEKENIS
mimesis [nabootsing] 
< Grieks mimèsis 
[het nabootsen, 
weerspiegelen], 
van mimeisthai 
[nabootsen], van 
mimos (vgl. mime).



MIMESIS

ORIGINALS

Mimesis houdt je hart een 
spiegel voor. Een glimp van 
verborgen verlangens en een 
weerspiegeling van je diepste 
wezen. Mimesis ontroert 
en verrast, biedt troost en 
leeft mee. Een expressie van 
verbondenheid: voor een ander 
en voor jezelf.

Dit zijn orchideeën zoals je ze 
kent. Een oneindige reeks van 
soorten, kleuren en maten, 
speciaal voor jou geselecteerd.

COLLECTIE
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Romanion

Tigris African Queen Joyride Stellenbosch

Red Eye

Manta MaldivesHazard Pasadena

Pink Peace Rhône Las Palmas

Donau Goya Murcia Wit
grootbloemig

Fang Mei
Babyface

Lempa

Magdalena Wildcat Asian Coral

Polka Dots

Pink Clouds

Black Stripes

Narbonne

Dragon Heart FerraraSurf Song Miraflore Torino

MIDI-FLORA KENMERKEN
Hoogte   60-80cm
Potmaat ø12cm

•

• •

•

• • 

• 
• exclusief 

• eigen veredeling



MIMESIS

Cranberry
Cha Cha

Happy Ladybug Bowdion

Treviso Arezzo Motagua

Vienna Hot Lip Rembrandt

Broken Heart

Mia Snowflake Beaution

Santa Rosa Summersong Violet Queen

San Juan

Rotterdam

Hornglin

La Paz

COLLECTIE

MULTI-FLORA KENMERKEN
Hoogte   40-60cm
Potmaat ø12cm

Coco 3 Pink Flamingo

Queena

Coco 24 Brazilian Fever

Perceval Daisy Safe Haven

Bolzano Indian Summer
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MINI-FLORA KENMERKEN
Hoogte   35cm
Potmaat ø9cm

Lola 3 Daisy Cute Holly 15

Bolzano Bowdion Confetio

Violet Queen Vienna Amalion

Lola 15

Mia Snowflake Coco 4

Chanel 7 Lady Manuela Sakura

Sunshine

Yilan

Hornglin

Cali

Julia 8 Little Star

Neele 8

Lotte Brazilian Fever

Perceval Tynion Happy Smile

Safe Haven Lola

• 

• exclusief 
• eigen veredeling



MIMESIS

MARVELLOUS
vertakt

Onverschrokken en uitbundig 
straalt Marvellous je tegemoet 
met haar weelderige 
bloemenzee. Uitdagend en 
een tikje temperamentvol, een 
aanstekelijke schaterlach van 
bloemen die de wereld een stukje 
vrolijker maakt.

Doordat er niet één, maar twee 
planten bij elkaar staan, ontstaat 
er een enorme hoeveelheid aan 
bloemen. Prachtige combinaties 
in diverse kleuren. Marvellous is 
een boeket waar je maandenlang 
van kunt genieten.

Roze Rood

COLLECTIE

Lichtroze
KENMERKEN
Hoogte   70cm
Potmaat ø17cm
Bloemen 50+/70+

• •

• exclusief • eigen veredeling



MIMESIS

KENMERKEN
Hoogte   70cm
Potmaat ø17cm
Takken  4-tak/6-tak

MARVELLOUS
midi-flora

Onverschrokken en uitbundig 
straalt Marvellous je tegemoet 
met haar weelderige 
bloemenzee. Uitdagend en 
een tikje temperamentvol, een 
aanstekelijke schaterlach van 
bloemen die de wereld een stukje 
vrolijker maakt.

Doordat er niet één, maar twee 
planten bij elkaar staan, ontstaat 
er een enorme hoeveelheid aan 
bloemen. Prachtige combinaties 
in diverse kleuren. Marvellous is 
een boeket waar je maandenlang 
van kunt genieten.

COLLECTIE

OranjePaarsWit 
speciaal

LichtrozeWit

• 

• exclusief • eigen veredeling
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Oranje GeelRoze PaarsWit Red Lip

MUSE

Een orchidee die net zo 
mysterieus en ongrijpbaar is 
als de muze die kunstenaars 
inspiratie influistert. Een 
onuitputtelijke bron van 
creativiteit en levenslust.

De meanderende takken geven 
Muse haar vrije vorm. De takken 
worden door ons met de hand 
gedraaid, waardoor elke plant 
uniek is. Door haar compacte 
formaat is Muse een prachtige 
plant voor op tafel en komt 
ze perfect tot haar recht in 
arrangementen.

KENMERKEN
Hoogte   35cm
Potmaat ø12cm



NO. 7

Een ode aan het beroemdste 
parfumhuis ter wereld. Geniet 
van No. 7 in de vroege ochtend, 
sluit je ogen en laat je meevoeren 
door de vederlichte geur die haar 
tere bloemen verspreiden.

De meeste orchideeën geuren 
niet, dat maakt deze variant zo 
bijzonder. ‘s Nachts zet deze plant 
CO2 om naar zuurstof. Hier komt 
een heerlijke natuurlijke geur bij 
vrij, die je vooral in de ochtend 
ruikt. Je herkent No. 7 bovendien 
aan de kleine bloemen in veelal 
zachte pastelkleuren.

COLLECTIEMIMESIS

KENMERKEN
Hoogte   35cm
Potmaat ø9cm

Hoogte   40-50cm
Potmaat ø12cm

ScentionRising 
Sun

Hidden
Nature

Morning 
Breeze

ø9cm

ø12cm



MIMESIS

SPIRIT

Zoals je zonder geluid 
geen stilte hebt, zo vullen 
tegenpolen elkaar aan. De 
harmonieuze samensmelting 
van tegenstrijdige gevoelens. 
Ingetogen en uitgesproken, 
eenvoudig en complex, delicaat 
en krachtig: deze orchidee heeft 
het allemaal in zich.

Een speciale kweekmethode 
zorgt voor korte, robuuste takken 
met grote bloemen. Door haar 
compacte formaat is Spirit een 
perfect pronkstuk op tafel en 
komt ze perfect tot haar recht in 
arrangementen.

OranjeWit
speciaal

RozeWit Roze
speciaal

COLLECTIE

KENMERKEN
Hoogte   45cm
Potmaat ø12cm

Geel

•

• exclusief • eigen veredeling
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ARRANGEMENTEN

De orchidee die je wenst, 
verwerkt in een compleet 
arrangement. Ook dat behoort tot 
de mogelijkheden. Kies uit vooraf 
samengestelde arrangementen 
óf laat geheel naar jouw wens 
stukken op maat maken. 
Uiteraard geheel passend bij het 
seizoen.



MIMESIS

KERAMIEK

COLLECTIE

Mimesis weerspiegelt jouw 
emotie. Maak geschenken 
compleet met onze 
keramieklijnen. Jaarrond of 
seizoensgericht; ontdek welk 
keramiek jou het beste past. 

Quinn

Bobby

Serie Demi
caramel rood

Casey

Serie Nicky
panna caramel 

terracotta
Casey QuinnSerie Lou

nude

goud

ø9cm

rood brons

ø12cm

brons

Lauren Vanja

ø17cm

Vanja

goud





CONTACT

Ter Laak Orchids
Middenzwet 23
2291 HM Wateringen

0174 870 110
info@orchidee.nl
www.orchidee.nl

mimesis-orchids.com 

Onze certificeringen:

MPS-GAP
MPS-Socially Qualified
On the way to PlanetProof
Fytosanitair gecertificeerd



created by Ter Laak Orchids


