
Adel

Duże białe kwiaty z żółtym gardłem i niebieskimi niewielkimi 
kreskami.

Alfastar

Chimera Fioletowo- biała.

Anna

Biały z czerwono rdzawym rysunkiem.

Apis

Góra różowo żółta dół żółty z
czerwonymi kreskami w gardle.

Baloo 7387

Skrętnik o licznych fioletowo -żółtych kwiatach.



Barwy Indii

Ciemno-czerwony jasnym gardłem z licznymi kropkami i 
kreskami wewnątrz, fi 8 cm.

Bella

Biały z żółtym gardłem z fryzowanymi i powcinanymi 
brzegami płatków, fi 9 cm.

Betula 7113

Średniej wielkości białe półpełne kwiaty z różowym 
rysunkiem.

Bianka

Czysto-biały z fryzowanymi i powcinanymi brzegami płatków,
fi 9 cm.

Blask 7134

Duże 9 cm kwiaty różowo pomarańczowe z żóltym środkiem.

Bukiet

Roślina o średniej wielkości licznych kwiatach.



Chrome

Chimera o fioletowo różowych kwiatach.

Clio

Jasno-niebieski z jaśniejszym wnętrzem, fi 7 cm.

Dagmara

Duża roślina z dużymi fioletowo żółtymi kwiatami .

Draco

Góra ciepło różowa, dół żółty z czerwono brązowym 
rysunkiem.

Eliot

Różowe kwiaty z ciemno-różowym rysunkiem.

Eva

Góra biała, dół żółty z precyzyjnym niebieskim rysunkiem.

Fiesta 7124

Czerwone kwiaty z żółtym dołem z trzema czerwonymi 
pasami.



Fado 

Filip

Duży fryzowany biały z niebieskim rysunkiem.

Filiżanka 

Duża roślina z dużymi różowo- czerwonymi kwiatami .

Fortuna 7164

Duże 10 cm kwiaty liczne na pędzie fioletowo żółte. Roślina
rośnie silnie.

Frodo

Miniatura  z pełnymi drobnymi kwiatami.

Fru Fru 

Słabo rosnąca roślina z dziwnymi storczykowymi kwiatami.

Gamoń 

Niebiesko żółte bardzo grubo fryzowane kwiaty.



Garu 7046

Duży niebieski fryzowany z żółtym dołem i trzema ciemnymi
pasami.

GB 7101

Duże biało żółte kwiaty z czerwonym rysunkiem.

German 7042

Czerwony duży z czerwonymi trzema paskami i rysunkiem 
na żółtym tle.

Gina

Średniej wielkości biały z czerwonym rysunkiem.

Hamlet

Duży, fioletowo niebieska góra, dół żółty.

Hana

Duży biały fryzowany z granatowo-fioletowymi kreskami
na dolnych płatkach, fi 9 cm.

Hejnał

Drobne kwiaty bardzo fryzowane z fioletowym rysunkiem.



Hera 7176

Duże 10 cm fioletowo żółte kwiaty, liczne. Roślina rośnie
silnie.

Himera1

Chimera,różowo-karminowy każdy kwiat z nieco innym
rysunkiem, fi 6 cm.

HP

Chimera niebieskiego z granatowym rysunkiem i białego
z czerwonym rysunkiem.

Irena

Duży bardzo przestrzenny biało różowy z żółtymi plamami.

Izabela

Średniej wielkości góra biało różowa dół Fioletowo-czerwony
z rysunkiem.

Justa

Granatowo niebieski z ciemniejszym rysunkiem z grubo
fryzowanym brzegiem.

KN

Ciemno czerwony dół i czerwona żyłkowana góra, kwiaty 
duże 8-9 cm.



Kokarda 7188

Duże do 10 cm czerwone kwiaty z żółtym gardłem.

Krakus

Drobne 7cm liczne kwiaty biało żółtawe z czerwonym 
rysunkiem.

Kruk

Półpełne kwiaty z jaśniejszą górą.

Kwiat Jabłoni

Liczne różowe kwiaty.

Kozza

Różowo-żółte kwiaty z zatyczką.

Krystin 7077

Czerwono-różowy cieniowany duży.

Lato

Liczne duże różowo-żółte kwiaty.



Legumina

Liczne kwiaty w kolorze budyniu.

Lisica

Różowo żółty z czerwonym rysunkiem.

Listy 7151

Różowo pomarańczowe kwiaty z czerwonym rysunkiem.

Lolita

Góra biała dół żółto biały z fioletowym rysunkiem.

Luna

Duża roślina z dużymi pachnącymi kwiatami.

Łowicz 

Półpełna chimera.

Maciej  

Duże niebiesko – żółte kwiaty , dobrze kwitnie.



Madam 

Duże czerwone kwiaty.

Mamba nr 6

Fioletowy, fryzowany, żyłkowany z jasnymi górnymi płatkami 
i jasnym brzegiem płatków, obficie kwitnie fi 7 cm.

Mamona 7186

Kwiaty duże 9 cm bardzo fryzowane żółte dołem góra 
różowa.

Mania 

Chimera z żółtym dołem i kolorową górą.

Marina 

Średniej wielkości liczne granatowo – białe kwiaty

Mateo 

Granatowo-żółte kwiaty.

Mirage 7018

Jasno niebieska góra z różowo żółtym dołem.



Michael 

Liczne drobne biało – błękitne – żółte kwiaty.

Modry 

Biało błękitny.

Monarcha 

Chimera o dużych kwiatach.

Monet 7165

Kwiaty jasno niebieskie z fioletowym rysunkiem na całości,
fi 7 cm.

Motyl 7058

Żółty z czerwono brązowym gardłem.

Niobe 7200

Czysto biała gora dół czerwony z ciemnymi paskami, fi 8.

Nitka 

Niewielka roślina z licznymi kwiatami.



Obol 7203

Góra fioletowa z rysunkiem, dół pomarańczowy.

Ocelot

W fioletowo brązowe kropki i plamki, fi 6,5 cm.

Panna 

Niewielka roślina z licznymi eleganckimi kwiatami.

Parasolka

Żółty z różowym brzegiem.

Pat

Duże liczne różowo-żółte kwiaty. Roślina duża ale chętnie 
kwitnie.

PC

Duża roślina z ogromnymi  ostro różowymi kwiatami.

Penelopa 

Czerwone liczne kwiaty.



Perfekt 

Duże liczne niebiesko żółte kwiaty.

Piknic 7140

Góra biała dół żółty całość w niebieskim rysunku, liczne 
kwiaty.

Pola

Czerwone duże przestrzenne kwiaty na niezbyt dużej 
roślinie.

Popi

Jaskrawo czerwone makowe kwiaty.

Queen 

Chimera o bardzo dużych kwiatach /fi 10 cm/

Rainbow Knight 7160

Góra biała z niebieskim rysunkiem dół żółto czerwono
fioletowy.

Roma

Biało żółty z karminowymi kreskami.  



Rubi 

Duża roślina z licznymi dużymi ciemno czerwonymi kwiatami
z jasną obwódką.

Różyczka 

Miniatura z pełnymi różowymi kwiatami.

Stella
Super mini z pełnymi kwiatami

Sunny Face
Słabo rosnaca roślina z fioletowo żółtymi 
„uśmiechajacymi „ się kwiatami 

Talia 7147

Góra biała, dół żółty, gardło czerwone u góry.

Tango

Czerwony żyłkowany półpełny, obfite kwitnienie, fi 7 cm.

Tristan

Skrętnik z dużymi wielokolorowymi kwiatami



Wersal 

Duże biało-żółte kwiaty z rysunkiem.  

Winnie

Liczne pełne kwiaty.

Victoria

Duże fioletowo granatowe z zółtymśrodkiem.

Wizja 7148

Kwiaty duże 8 cm niebieskie z żółtą plamą, kwiaty liczne z
sztywnymi kwiatostanami.

Wow

Góra czerwona, dół żółty z czerwonym brzegiem.

Wow II

Góra czerwona, dół żółty z czerwonym brzegiem, fryzowany.

Verso

Drobne jasno niebiesko żółte kwiaty.



Zebra 

Liczne fioletowo niebieskie kwiaty z rysunkiem.

Zebra 2

Liczne fioletowo czerwone kwiaty z rysunkiem.

Ziutek

Kwiaty duże do 9 cm średnicy, jasno fioletowo-niebieskie,
półpełne.

Złotko

Średniej wielkości kwiaty, intensywnie żółte.


