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COLLECTIEMIMESIS

The Orchid Growers is dé one-stopshop voor 

high-end Phalaenopsis. Onder ons merk 

Mimesis leveren wij jaarrond vele soorten en 

bijzondere concepten, beschikbaar in diverse 

potmaten. Uiteraard duurzaam geteeld. 

Hiermee bieden wij een breed en diep 

assortiment, waardoor je de Phalaenopsis 

altijd en in al haar verschijningen onder 

één dak kunt vinden. Daarmee zijn wij de 

duurzame partner voor leveranciers aan het 

hogere segment.

In ons inspiratiecentrum testen wij 

voortdurend onze nieuwste ideeën. Hierdoor 

leveren wij concepten die er bewezen toe 

doen. Wij ontzorgen en denken mee richting 

schap en consument door te verrassen en 

inspireren met ons merk Mimesis. Een merk 

dat draait om emotie, delen en verbinden. 

Want dat is wat onze orchideeën doen.



COLLECTIEMIMESIS

MIMESIS COLLECTIE

Het assortiment bestaat uit de Mimesis 

Originals en meerdere specials. Elk met een 

eigen karakter en verhaal. Gezamenlijk 

vormen zij de Mimesis Collectie.

   Originals

   Marvellous

   Swan

   Muse

   Moon

   Flow

   No.7

   Spirit

   Atelier

   Terra | nieuw

   Voyage  | nieuw

   Keramiek

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).
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MIDI-FLORA
Hoogte 60-80 cm | Potmaat ø12 cm

Tokyo Murcia Hazard Rhône

Prince StellenboschNeptune Eduction

Jillion Surf Song Winterlove Venus Bloomington Amadora

Asian Coral MountionWildcat Black Stripes Ural
12+ bloem

Dragon 
Heart

Mirafl ore MagdalenaFerraraWarsaw Goya Joyride

• exclusief • eigen veredeling

Beaution Bolzano Bowdion Brazilian
Fever

Vienna Cranberry 
Cha Cha

Broken
Heart

Daisy

• exclusief • eigen veredeling

Relex
waxy

Perceval Pink 
Flamingo

Rembrandt
langere lengte

Dragon Rotterdam

Ruyi Rose Safe Heaven San Juan Santa Rosa Gold Baby White 

Summersong Hornglin Hot Lip Indian 
Summer

La Paz Stuttgart

MIDI-FLORA
Hoogte 40-60 cm | Potmaat ø12 cm
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MULTI-FLORA 
Hoogte 35 cm | Potmaat ø9 cm

Lotte Safe Haven Sakura Sakura Pink

Bolzano MoreliaTynion Yilan

Bowdion Brazilian 
Fever

Coco 4 Cute Holly 15 Happy Smile Hornglin

Little Star LolaJulia 8 Lola 15 Angel Eyes Perceval

Vienna Violet QueenLa PazTiny Melissa Snowfl ake Sunshine

• exclusief • eigen veredeling

MULTI-FLORA
Hoogte 30 cm | Potmaat ø7 cm

Lotte Purple Princess

Puebla Bern Sakura
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MARVELLOUS

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.

Hoogte 70 cm
ø17 cm

Branched
Wit Speciaal Roze Speciaal

Licht Roze RozeWit

Rood

Hoogte 70 cm
ø17 cm

Midi-fl ora

Oranje

RoodRoze SpeciaalWit Hoogte 60 cm
ø17 cm

Multi-fl ora

• exclusief • eigen veredelingMIMESIS
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SWAN

Herken je de zwanenhals in 

deze orchidee? Een elegante 

en krachtige verschijning, 

net zoals de zwaan zelf. 

Majestueus en vrij. 

Een lust voor het oog.

Hoogte 30 cm
ø7 cm

Hoogte 70 cm
ø12 cm

RoodBlush Wit

RozePaars

COLLECTIE
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MUSE

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.

Oranje Geel

Roze PaarsWit

Red Lip
Hoogte 35 cm

ø12 cm

MIMESIS
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MOON

Volg de eeuwige kringloop 

van verleiding. Maak kennis 

met Moon; een ambachtelijk 

gevormde orchidee. 

Bewonder haar schoonheid 

en laat je gedachte de vrije 

loop.

Wit 

WitRoze Speciaal

Hoogte 30 cm
ø9 cm

Hoogte 45 cm
ø12 cm

Licht Roze

ZalmRoze Blush

COLLECTIE
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FLOW

Laat je verrassen door de 

ontluikende schoonheid 

van Flow. Een visuele 

stroomversnelling van 

vallende bloemenpracht, 

ambachtelijk gevormd. 

Picasso Pink Naomi

Carribean 
Dream

CassieSacrifi ce

Tokyo
Hoogte 45-60 cm

ø12 cm

• exclusief • eigen veredeling

MIMESIS
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NO. 7

De meeste orchideeën geuren 

niet, dat maakt deze variant zo 

bijzonder. ʻs 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.

Hoogte 35 cm
ø9 cm

Hoogte 40-50 cm
ø12 cm

Dusty BelleMorning 
Breeze 

LiodoroRising Sun

Hidden 
Nature

Diff usion

• exclusief • eigen veredeling

COLLECTIE



COLLECTIEMIMESIS

SPIRIT

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.

Oranje Rood

Wit Speciaal RozeWit

Roze Speciaal Hoogte 45-60 cm
ø12 cm

MIMESIS
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ATELIER

Een eerbetoon aan natuurlijk 

vakmanschap. Mimesis Atelier 

is de proeft  uin voor schoonheid 

en creativiteit in al haar 

verschijningsvormen. Onder deze 

naam introduceren wij onze nieuwste 

orchideeën of tijdelijke specials. 

Uniek, eigenzinnig, uitdagend, 

kleurrijk, ambachtelijk en visionair.

Twister
Hoogte 35 cm

ø9 cm

ZalmRoze

Wit SpeciaalWit

Wit

• exclusief • eigen veredeling COLLECTIE

Crown 
Hoogte 65 cm

ø21 cm

Heart
Hoogte 30 cm

ø9 cm
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TERRA

Geïnspireerd door Moeder 

Natuur is deze nieuwe 

collectie geboren. Terra neemt 

je mee naar de oorsprong. 

Op natuurlijke wijze banen 

de wortels zich een weg door 

de pot. Hiermee haal je een 

stukje jungle in huis. 

Verzorging is eenvoudig 

dankzij het waterreservoir. 

NIEUW

Terra
Hoogte 50 cm

ø12 cm

Beschikbaar voorjaar 2023

MIMESIS
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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.

COLLECTIE



COLLECTIEMIMESIS

KERAMIEK

Mimesis weerspiegelt jouw emotie. 

Maak geschenken compleet met 

onze keramieklijnen. Jaarrond 

of seizoensgericht; ontdek welk 

keramiek jou het beste past. 

Zoey
brons

Mick
bruin

Maxime
groen

Jess
metaal

rood rood groen

ø9 cm

ø12 cm

Sascha
bruin

Jess
metaal

Lenny
bruin

Gwen
wit groen

Robbin

ø17 cm

groen rood

Jamie
oranje

Pascal
groen

Jess
metaal
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CONTACT

The Orchid Growers

Middenzwet 23

2291 HM Wateringen

0174 258 070

info@theorchidgrowers.nl

www.theorchidgrowers.nl

mimesis-orchids.com 

Onze certificeringen:

MPS-GAP

MPS-Socially Qualified

On the way to PlanetProof

Fytosanitair gecertificeerd



created by The Orchid Growers


