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Montes
Montes, keeps on growing

Een echte wijngeschiedenis had Chili niet. 

Totdat Vino Montes in 1987 ontstond. 

In dertig jaar tijd groeide het wijnhuis uit 

tot het grootste van Chili. Is het toeval 

dat de gelijknamige chrysant al even 

groeikrachtig is? Montes valt als witte 

decoratieve troschrysant vooral op door 

het robuuste bloemenscherm en de 

zware takken. En zoals een wijnliefhebber 

euforisch kan worden over de afdronk, 

zo zijn chrysantenliefhebbers dat ook: 

de bloem groeit op de vaas gewoon nog 

door. Daardoor ontstaat een bloem met 

nog meer volume. Proost, op het succes 

van Montes!

-  VBN code: 123287

-  Robuust en volume

-  Groeit door op de vaas

-  Goede houdbaarheid

Dekker Chrysanten voert Montes aan op 

de veilingen Royal FloraHolland Aalsmeer 

en Naaldwijk. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Warja Abrosimova 

op +31 6 51 48 72 79 of via

warjaabrosimova@dekkerchrysanten.com.

Montes, keeps on growing

Chile was not known as a wine-making 

country until Vino Montes was founded in 

1987. Over the next thirty years, the winery 

developed into the largest in the country. 

Perhaps coincidentally, the chrysanthemum 

of the same name grew just as heartily. A 

decorative white spray chrysanthemum, 

Montes features distinctly robust blooms 

and heavy branches. Just as wine-lovers can 

wax lyrical about the fi nish of a fi ne wine, 

chrysanthemum-lovers will love that the 

fl ower continues to grow in the vase, with 

blooms that expand in volume. Cheers to 

the success of Montes!

-  VBN code: 123287

-  Robust and volume

-  Continues to grow in the vase

-  Good shelf life and vase life

Dekker Chrysanten supplies Montes at the 

auctions Royal FloraHolland Aalsmeer and 

Naaldwijk. For more information please 

contact your local supplier or 

Warja Abrosimova op +31 6 51 48 72 79 or 

by sending an e-mail to 

warjaabrosimova@dekkerchrysanten.com
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N O W  A V A I L A B L E !


