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Sparkz®, bijzonder verrassend  
en vernieuwend
NL De consument wil verrast worden. De consument wil verbaasd worden. Hoe kan  
dat nu beter door uw klanten opvallende, bijzondere bloemen te presenteren? Dat is 
het concept van Sparkz, een unieke serie van HilverdaKooij. Onder die noemer  
bundelen we de commerciële talenten van de toekomst. Uiteenlopende soorten  
en variëteiten met aparte vormen en opvallende kleuren. 

UK Consumers like to be surprised. Consumers like to be amazed. And what  
is a better way to achieve this, than by presenting your customers with eye-catching,  
extraordinary flowers. That is the concept of Sparkz, a unique series of HilverdaKooij. 
Under this name, we bring together all future commercial talents of Dianthus. Very 
diverse varieties and variations, with unusual shapes and outstanding colours.



NL Breanthus is een robuuste, uitbundige volumineuze bloem die opvalt door z’n 
uniformiteit en ronde bloeiende bolvorm. Breanthus wordt vermeerderd uit stek en 
weefselkweek en is daardoor jaarrond te telen en continu beschikbaar. 

UK Breanthus is a robust, more lavish voluminous flower that stands out through its 
uniformity and spherical flower heads. Breanthus is propagated from cuttings and  
tissue culture, can be grown year-round and is therefore always available.
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NL Green Trick heeft reeds zijn onder-
scheidend vermogen bewezen door 
zijn opvallende, aparte vorm en is 
zeer geliefd bij zowel de handel als de 
bloemist en kenmerkend voor het Sparkz 
assortiment.

UK Green Trick is a variety with striking 
added value. Just look at the very dif-
ferent shape. Green Trick has already 
proven to stand out from the crowd. It is 
a very popular flower, amongst traders 
as well as florists and it characterizes 
the Sparkz assortment.

NL Green Wicky is een absolute  
aanvulling op het kwalitatief hogere 
‘groen segment’. Green Wicky heeft een 
groot bloemscherm en een zware tak.  
De intens groene kleur van het scherm  
geeft de bloem een frisse lente-uitstraling.

UK Green Wicky is an great addition  
to the high quality ‘green segment’. 
Green Wicky has a large flower head 
and a heavy stem. The intense green 
colour gives the flower a fresh spring 
appearance.



NL Bij Solomio ontstaan hoog aan de tak bloemblaadjes die zich horizontaal, bijna 
plat rangschikken. Dit levert een zeer verrassende bloem op. Bloemisten zijn heel 
enthousiast over Solomio, vooral de frisse, heldere harde kleuren zijn opvallend. 

UK High on the stems of Solomio petals develop in an extending horizontally, almost 
flat way. This results in an outstanding flower. Florists appreciates these flowers 
because of the bright and fresh colours.
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NL Parzival is een Dianthus Barbatus en 
heeft een robuuste uniforme grote  
ronde bloemvorm met een zware bloem-
steel. Parzival wordt vermeerderd uit  
stek en op harttak geteeld. 

UK Parzival is a Dianthus Barbatus 
variety. It has a robust uniform spherical 
flower head and a heavy stem. Parzival 
is propagated from cuttings and has one 
flush (crown flower). 

NL Black Jack is opvallend door zijn 
harde kleurschakering in de bloem. 
De bloem heeft een witte rand met een 
diep rode binnenkant die soms bijna 
naar zwart kleurt. Door deze bijzonder 
kleurcombinatie past de bloem perfect in 
het Sparkz segment en door zijn goede 
houdbaarheid kan de consument er 
bijzonder lang van genieten.

UK Black Jack stands out with his distinct 
colour scheme in the flower. The flower 
has a white border with a deep red, 
at times almost black interior. It is this 
particular colour combination that makes 
the flower part of the Sparkz series. Its 
good durability ensures particularly long 
consumer enjoyment.
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NL Een bloem die door de veelheid van fijne bloemetjes een zeer verfijnde uitstraling 
heeft. Hierdoor past het in de sfeer van sprookjesbloemen. Opvallend is de uitstekende 
houdbaarheid die Raffine tot een ideaal product voor transport en vaas maakt. 

UK A flower that because of its multitude of small flowers looks very refined.  
This makes it fit in perfectly with an atmosphere of fairy tale flowers. Raffine  
further stands out because of its excellent vase life, which makes it an ideal  
product for both transport and vase.
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NL Star is een stervormige bloem met een vrolijke, uitbundige uitstraling en is lang 
houdbaar. De vorm maakt Star tot een eigenzinnige en onderscheidende bloem en is 
daardoor een bijzondere toevoeging aan het Sparkz assortiment.

UK Star is a star-shaped flower with a cheerful, exuberant look and is long-lasting. Its 
shape makes Star a cheeky and distinctive flower and is therefore a special addition to 
the Sparkz assortment.
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