


OUR PHILOSOPY IS EXCELLENCE
 

Celebrating colour and sophistication that is synonymous with French design, Maison Des Fleurs presents floral designs and 
arrangements that embody beauty and perfection. Whether you are looking for a stunning delivery of flowers in our signature 
packaging, an impressive floral installation for your corporate office, hotel or residence; or a spectacular focal point for a one 
of a kind event, our team of highly skilled designers will transform your dream into something truly breathtaking. Drawing 
inspiration from seasonal colours and flowers, our team consistently delivers works of floral art that personify simple elegance 
and refined glamour.

 
 

تشكيلة واسعة ومتنوعة من خيارات وتصاميم األزهار التي تفتن القلوب واألبصار بجمالها وأريجها. وبخبرتنا   مايسن دي فلورز تقدم شركة 
األحاسيس، الطويلة في إبداع أجمل تصاميم األزهار، نوفر لكم تصاميم تناسب مختلف األذواق والمناسبات، بداية من باقات الورد األنيقة والمليئة ب

 لكبيرة للشركات، والفنادق، والحفالت الخاصة، لتبث نفحات من البهجة واألناقة، وتجسد معايير الجمال والذوق الرفيع. وصوالً إلى التصاميم ا
 
 
 

لفعاليات الخاصة إلبداع أجمل التصاميم والديكورات الراقية التي تضفي لمسات ايعمل خبراء التصميم لدى مايسن دي فلورز بشكل وثيق مع منسقي 
اقة والجاذبية على جميع المناسبات. كما و نوفر أرقى تصاميم وعروض األزهار الفريدة لحفل زفاف مثالي سيتحدث الجميع عن فريدة من األن

 سحره وأناقته للتميز والتألق في ليلة العمر.
 
 
 

الشركات ضمن مختلف و على إبداع أعمال فنية خاصة تناسب احتياجات وتطلعات األشخاص مايسن دي فلورزيعمل فريق العمل الخبير لدى 
 القطاعات التجارية، والتي يمكن توفيرها بشكل أسبوعي، أو مرة كل أسبوعين، أو بشكل شهري وفقاً الحتياجات وتفضيالت العمالء.

 
 
 
 
 
 
 

 
أو اإلستفسارات عن خدماتنا المتنوعة، والتعرف على المتجر  للمزيد من المعلومات

سيبهرك فريقنا المميز  www.maisondesfleurs.comاألقرب إليك، يرجى زيارة الموقع 
 رؤيتك و تحويلها إلى تصاميم فنية راقية.و  بقدرته على تجسيد أفكارك

 
 
 
 



Weddings & Celebrations 

Specialising in corporate and bespoke events, Maison Des Fleurs works meticulously with event directors to plan a memorable 
and magnificent floral display.  Elegance is always assured, with our expert team imaginatively creating original bouquets, unique 
centerpieces and captivating floral  displays. For connoisseurs of elegance and splendour, we create bold, artistic displays of floral 
perfection. From Royals and prominent families to public figures and floral enthusiasts, we will create something truly spectacular.
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تشكيلة واسعة ومتنوعة من خيارات وتصاميم األزهار التي تفتن القلوب واألبصار بجمالها وأريجها. وبخبرتنا   مايسن دي فلورز تقدم شركة 
األحاسيس، الطويلة في إبداع أجمل تصاميم األزهار، نوفر لكم تصاميم تناسب مختلف األذواق والمناسبات، بداية من باقات الورد األنيقة والمليئة ب

 لكبيرة للشركات، والفنادق، والحفالت الخاصة، لتبث نفحات من البهجة واألناقة، وتجسد معايير الجمال والذوق الرفيع. وصوالً إلى التصاميم ا
 
 
 

لفعاليات الخاصة إلبداع أجمل التصاميم والديكورات الراقية التي تضفي لمسات ايعمل خبراء التصميم لدى مايسن دي فلورز بشكل وثيق مع منسقي 
اقة والجاذبية على جميع المناسبات. كما و نوفر أرقى تصاميم وعروض األزهار الفريدة لحفل زفاف مثالي سيتحدث الجميع عن فريدة من األن

 سحره وأناقته للتميز والتألق في ليلة العمر.
 
 
 

الشركات ضمن مختلف و على إبداع أعمال فنية خاصة تناسب احتياجات وتطلعات األشخاص مايسن دي فلورزيعمل فريق العمل الخبير لدى 
 القطاعات التجارية، والتي يمكن توفيرها بشكل أسبوعي، أو مرة كل أسبوعين، أو بشكل شهري وفقاً الحتياجات وتفضيالت العمالء.

 
 
 
 
 
 
 

 
أو اإلستفسارات عن خدماتنا المتنوعة، والتعرف على المتجر  للمزيد من المعلومات

سيبهرك فريقنا المميز  www.maisondesfleurs.comاألقرب إليك، يرجى زيارة الموقع 
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 4 Floral Design & Setup - Atlantis The Palm



 5 Floral Design & Setup - Atlantis The Palm
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Weddings & Celebrations 



 Sofreh - One&Only Royal Mirage 7



Floral Design & Setup - One&Only Royal Mirage 8

Weddings & Celebrations 
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Weddings & Celebrations 

Floral Design & Setup - One&Only Royal Mirage



 11   Wedding - Atlantis The Palm
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Weddings & Celebrations 

Floral Design & Setup - Atlantis The Palm



 13   Wedding - JW Marriott
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Weddings & Celebrations 

Floral Design & Setup - Atlantis The Palm



 15  Wedding - Atlantis The Palm
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Weddings & Celebrations 

Floral Design - Atlantis The Palm



 17  Hotel Hermitage - Monaco
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Weddings & Celebrations 

Floral Design & Setup - Grand Hotel Saint Jean Cap Ferrat, France



 Wedding - Four Seasons Resort   19
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Weddings & Celebrations 

Floral Design & Setup  - Four Seasons Resort Dubai  
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Retail &  Corporate Products

Our experienced team will work to create a bespoke design, suitably aligned with the client’s requests. Elegant and stylish flower 
arrangements for corporate, hospitality and retail clients are provided weekly, fortnightly or monthly, according to client preferences.  

 
 

تشكيلة واسعة ومتنوعة من خيارات وتصاميم األزهار التي تفتن القلوب واألبصار بجمالها وأريجها. وبخبرتنا   مايسن دي فلورز تقدم شركة 
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الشركات ضمن مختلف و على إبداع أعمال فنية خاصة تناسب احتياجات وتطلعات األشخاص مايسن دي فلورزيعمل فريق العمل الخبير لدى 
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Retail &  Corporate Products
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Retail &  Corporate Products
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Retail &  Corporate Products
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Retail &  Corporate Products
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Retail &  Corporate Products
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If you have a floral vision you want to see brought to life, 
visit www.maisondesfleurs.com to find a store or pop-up shop near you.  

Our talented and experienced floral designers would love nothing more than to 
make your dream come true

 
 

تشكيلة واسعة ومتنوعة من خيارات وتصاميم األزهار التي تفتن القلوب واألبصار بجمالها وأريجها. وبخبرتنا   مايسن دي فلورز تقدم شركة 
األحاسيس، الطويلة في إبداع أجمل تصاميم األزهار، نوفر لكم تصاميم تناسب مختلف األذواق والمناسبات، بداية من باقات الورد األنيقة والمليئة ب

 لكبيرة للشركات، والفنادق، والحفالت الخاصة، لتبث نفحات من البهجة واألناقة، وتجسد معايير الجمال والذوق الرفيع. وصوالً إلى التصاميم ا
 
 
 

لفعاليات الخاصة إلبداع أجمل التصاميم والديكورات الراقية التي تضفي لمسات ايعمل خبراء التصميم لدى مايسن دي فلورز بشكل وثيق مع منسقي 
اقة والجاذبية على جميع المناسبات. كما و نوفر أرقى تصاميم وعروض األزهار الفريدة لحفل زفاف مثالي سيتحدث الجميع عن فريدة من األن

 سحره وأناقته للتميز والتألق في ليلة العمر.
 
 
 

الشركات ضمن مختلف و على إبداع أعمال فنية خاصة تناسب احتياجات وتطلعات األشخاص مايسن دي فلورزيعمل فريق العمل الخبير لدى 
 القطاعات التجارية، والتي يمكن توفيرها بشكل أسبوعي، أو مرة كل أسبوعين، أو بشكل شهري وفقاً الحتياجات وتفضيالت العمالء.

 
 
 
 
 
 
 

 
أو اإلستفسارات عن خدماتنا المتنوعة، والتعرف على المتجر  للمزيد من المعلومات
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For more information please contact us on: mail@maisondesf leurs.com

mail@maisondesf leurs.com www.maisondesf leurs.com maisondesf leursof f icial/ maisondesf leurs_ae/

Unit G 136, Ali Bin Abi Taleb Street
Town Center

M  |  +971 52 6676 238

Dubai Design District - D3
Building 1, Ground Floor, Shop 4 & 5

M  |  +971 55 223 6866

Arches 80 - 81, Queenstown Road
Battersea, Queen’s Circus, 

London SW11 8NE
T  |  +44 20 7720 3777

1st Floor, Zero 6 Mall, Al-Jurainah
M  |  +971 52 122 3211

Marfaa Plot 157, Unit 11, Solidere Bldg
Saad Zaghloul Street  Fosh District Beirut 

T  | +961 70 000 579

191, Jumeirah Beach Road ( At Interiors )
M  |  +971 55 723 6150

Gate Village 8, 
Dubai International Financial Centre 

M  |  +971 52 1223 313 

Al Maro Shops, Unit 648G,  Building 642
Road 1509, Block 915, Riffa Al Shamali

T  |  +973 1784 0005

DUBAI DUBAI

BAHRAINABU DHABI

DUBAI

QATAR

AL AIN

DUBAI

LONDON SHARJAH

LEBANON
  Avenue at Etihad Towers

M  |  +971 52 6744 676   

Dubai Mall  1st Floor, 
 Avenue Extension

M  |  +971 55 664 6694 

Alhazm, Al Markhiya Street
Travertine Building, Ground Floor, Doha

T  |  +974 4444 7424

OMAN
Qurum Villa No. 5/G.F, Building No. 5905

Way 664, Block No.206, 
Muscat

T  |  +968 7158 6060


