FOKSTROT

TANGO

to jeden z tańców towarzyskich
pochodzący z Ameryki Północnej,
pełen wdzięku i gracji.
W składzie: groszek pachnący, lwia
paszcza, aksamitka pojedyńcza.

jest jednym z najbardziej ekspresyjnych tańców świata. Pochodzi z
Argentyny.
W składzie: cynia wysoka, aksamitka rozpierzchła, smagliczka
nadmorska.

RUMBA

amerykański taniec towarzyski.
Charakterystycznymi cechami
jive’a są szybkie kopnięcia
tzw.”kicki”
W składzie: ostróżka jednoroczna,
floks Drummonda, smagliczka
nadmorska.

TANIEC KWIATÓW
PASJA POŁĄCZONA Z WDZIĘKIEM

JIVE

to popularny taniec latynoamerykański pochodzący z Kuby
o zmysłowych rytmach typu
square i cubana.
W składzie: kosmos, szarłat
zwisający, facelia dzwonkowata.

Vilmorin Garden sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2,
62-052 Komorniki k/Poznania, Polska
vilmorin-garden.pl
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TANIEC KWIATÓW
NA TAŚMIE
„Taniec kwiatów” to nowa linia starannie dobranych mieszanek kwiatów
przeznaczonych do ogrodu. Zróżnicowane kompozycje w ramach bogatej
palety kolorów pozwolą stworzyć malowniczy klimat kwietnego ogrodu.
Współgrające ze sobą odcienie i kształty kwiatów sprawiają wrażenie, jakby
zgrany zespół artystów tańczył na scenie natury. Przyroda staje się jeszcze
bardziej ożywiona, a widok ogrodu emanuje magią prawdziwej sztuki.
Gatunki tych jednorocznych roślin dobrane zostały pod względem wysokości
kwiatów, terminu kwitnienia oraz kolorystyki. W efekcie otrzymuje się
wielobarwny kompleks rosnących kaskadowo i rozkwitających w tym samym
czasie kwiatów. Wybrane odmiany kwitną obficie i długo, zapewniając
optymalny wygląd wymarzonej rabaty.

SAMBA

to brazylijski taniec towarzyski
wyrażający uczucia. Charakterystyczne elementy to przepych
i ekspresja barw.
W składzie: suchokwiat, smagliczka nadmorska, dzwonek irlandzki.

Nasiona na taśmie ułatwiają równomierny wysiew, a dzięki optymalnemu
rozmieszczeniu nasion na taśmie nie ma konieczności przerywki. Taśmy są
biodegradowalne – materiał, z którego zostały wykonane, rozpuszcza się
w glebie i jest przyjazny dla środowiska.

WALC
jest tańcem wirowym pochodzenia
niemieckiego o umiarkowanym
tempie, tańczonym przy romantycznej melodii.
W składzie: łubin Hartwega, len
wielkokwiatowy, niezapominajka.

Łatwiej już nie można! Minimalny wkład – maksymalny efekt! Dzięki
naszym mieszankom wyczarujesz szybko, łatwo i tanio wspaniałe kwietniki
w wybranych tonacjach kolorystycznych! Jak w tańcu, każdy znajdzie styl
pasujący do swego temperamentu. Do wyboru tajemnicze flamenco i tango,
zmysłowe swing i salsa, ognista samba oraz rumba, a także dystyngowany
walc i fokstrot lub dynamiczny jive.
Oferujemy 9 zestawów. Każdy zestaw zawiera 3 dwumetrowe taśmy.

SWING
to styl tańca towarzyskiego pochodzący ze Stanów Zjednoczonych,
tańczony do muzyki jazzowej.
W składzie: kosmos, ostróżka
ogrodowa, godecja.
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SALSA

to jeden z popularniejszych tańców
latynoamerykańskich pochodzenia
karaibskiego o gorących,
zmysłowych rytmach.
W składzie: słonecznik, aksamitka
wąskolistna, aksamitka
rozpierzchła.

FLAMENCO

jest tańcem związanym z folklorem
andaluzyjskich Cyganów, obejmującym muzykę, śpiew, taniec,
strój i zachowania.
W składzie: cynia wytworna,
maczek kalifornijski, nemezja
powabna.
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