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A6_WS29

Welkom in het vrolijke universum van Studio Bertha. Wij zijn Klaus &
Lisa, een creatief duo uit België. De wortels van onze illustraties zijn
gegroeid uit de passie voor aquarel en de zoektocht naar kleine
gelukjes in het leven.

Al onze creativiteit stoppen we in onze tekeningen voor mooie tot
moeilijke momenten. Momenten die vragen om te knallen met
champagne & momenten om elkaar een dikke, warme knuffel te
schenken.

Studio Bertha staat voor het perfecte kaartje voor warme wensen,
troostende woorden & hieperdepiepjes vol verjaardagspiepers. Telkens
een vleugje warmte op papier.

We runnen Studio Bertha volledig van op onze eettafel. Dus ja, samen
met onze twee kleine spruitjes wordt onze werktafel al eens
omgetoverd tot een speel-, knutsel- of eettafel.

Alles wordt met aandacht & liefde gemaakt. Van concept naar
ontwerp, van druk tot verpakking, we zijn een op & top Belgisch merk.

We doen veel inspanningen om zo ecologisch verantwoord mogelijk te
werken. Ook al hebben we nog een hele weg te gaan, iedere stap in de
groene richting telt.

Lieve groetjes

Welcome to the happy universe of Studio Bertha. We are Klaus & Lisa,
a creative duo from Belgium. The roots of our illustrations grew out of
a passion for watercolour and the search for little joys in life.

We put all our creativity into our drawings for beautiful to difficult
moments. Moments that call for popping champagne & moments
that call for giving each other a big, warm hug.

Studio Bertha creates the perfect card for warm wishes, comforting
words, and birthday wishes. Always a touch of warmth on paper.

We run Studio Bertha from our dining room table. So yes, together with
our two little kids, our work table is sometimes transformed into a play,
craft or dining table.

verything is made with love and attention. From concept to design,
from printing to packaging, we are a thoroughly Belgian brand. E

We make great efforts to work as ecologically as possible. Even
though we still have a long way to go, every step in the green
direction counts.

Love
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wenskaarten
Het is onze missie om met onze wenskaartjes te verbinden, warmte
over te dragen & liefde door te geven. Telkens een fijne vondst,
verpakt in een klein gebaar. Iemand een glimlach, een knipoog, een
zonnestraaltje schenken of een knuffel wanneer woorden te kort
schieten. Samen met jou willen we jouw emotie voelbaar maken in
een klein kaartje. Altijd authentiek & oprecht, vanuit het hart.

Er past heel veel liefde in een kaartje. En op sommige momenten
hebben we misschien meer dan anders behoefte aan een extra
grote portie liefde. Samen met jullie willen we zoveel mogelijk liefde
op de post doen. Doe je mee?

Al onze papergoods worden gedrukt op Biotop papier. De
wenskaarten worden telkens vergezeld van een gerecycleerde
envelop.

Postcards
It is our mission to connect, transfer warmth & pass on love with
our greeting cards. Every time, a fine find, wrapped up in a small
gesture. To give someone a smile, a wink, a ray of sunshine or a
hug when words fail. Together with you, we want to make your
emotion tangible in a small card. Always authentic and sincere,
from the heart.

A lot of love fits into a card. And at some moments we may need an
extra large portion of love more than others. Together with you, we
want to send as much love as possible. Will you join us?

All our papergoods are printed on Biotop paper. The postcards are
always accompanied by a recycled envelope.

kaartje + enveloppe
card + envelope

Inkoopprijs/purchase price
€1,16/st (excl BTW / excl VAT)

Minimum verkoopprijs/minimum retailprice
€2,80/st (incl BTW / excl VAT)

Per set van/set of
5 kaarten / cards

Enkele kaartjes met een gerecycleerde
enveloppe / single cards with a recycled
envelope A6_WA29
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Hoera! Er is er eentje jarig! Feestelijke kaartjes om jarigen
in het zonnetje te zetten. Ontelbare hiep hiep hoeraatjes,
lots of birthday hugs en een knaller van een gefelicitaart
voor de jarige! Laat feestvarkens schitteren in de
schijnwerpers en verras hen met een originele
verjaardagskaart. Knuffels en kusjes van papier voor
alweer een jaartje vol plezier.

Party
Hurray! It's someone's birthday! Festive cards to
celebrate someone's birthday. Countless hips, lots of
birthday hugs, and a bang of a congratulatory cake for
the birthday boy or girl! Let party animals shine in the
spotlight and surprise themwith an original birthday
card. Paper hugs and kisses for another year of fun.

lang leve lieve jij

A6_WF01

here's a toast to you

A6_WF02

veel plezier op jouw speciale
dag

A6_WF03

hip hip hooray

A6_WF04

ik wens je een dag vol mooie
momenten

A6_WF05

one year closer to granny
panties!

A6_WF06

laten we dansen tot de zon
opkomt

A6_WF07

dikke verjaarszoenen

A6_WF08

hiep hiep hieper-de-vele-
piepers

A6_WF09



have a sweet birthday

A6_WF10

zei hier iemand feestje?

A6_WF11

veel hoeraatjes en tralalaatjes

A6_WF12

go wild. it’s your birthday.

A6_WF13

woopsie daisy. gelukkige late
verjaardag. 1 dagje extra feest.

A6_WF14

feestvarken

A6_WF15

gefelicitaart

A6_WF16

i've got all the hugs for your
birthday!

A6_WF17

big birthday kisses

A6_WF18

birthday cake time!

A6_WF19

make a wish

A6_WF20

party animal

A6_WF21

did someone say party?

A6_WF22

je bent nooit te oud om jong
van hart te zijn

A6_WF23

it's time for your happy birthday
dance

A6_WF24

hiep hiep hiep hoeraaaa

A6_WF25

hoera! feest vandaag!

A6_WF26

oh happy daaaay!

A6_WF27
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retteketet, tijd voor de
verjaardagstrompet

A6_WF28

confetti in je haar & feesten
maar!

A6_WF29
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A6_WF28
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Woohoow, er is een klein pamperkontje geboren! Na
negen maanden spannend afwachten, kan je eindelijk
het lieve mini-mensje ontmoeten. Dat vraagt om gevierd
te worden!

Onze geboortekaartjes zijn de perfecte manier om je
enthousiasme voor de nieuwe telg te tonen! Elke kaart
staat vol met kleurrijke illustraties en lieve zinnen die de
aanstaande ouders aan het glimlachen zullen brengen.

Birth
Woohoow, a little wonder has been born! After nine
months of exciting anticipation, you can finally meet this
cute little person. That calls for a celebration!

Our birth announcement cards are the perfect way to
show your enthusiasm for the new addition to the family!
Each card is full of colourful illustrations and sweet
phrases that will make the parents-to-be smile.

welcome little one

A6_WG01

double the fun. twice the love.

A6_WG02

hallo, lief wereldwonder

A6_WG03

congratulations on the arrival
of your bundle of joy

A6_WG04

welkom lieve, kleine jij

A6_WG05

betoverend, zo mooi & perfect

A6_WG06

welkom lieve, kleine ukkepuk

A6_WG07

hoera, een speelmaatje erbij!

A6_WG08

oh, the places you'll go

A6_WG09



A6_WG13

jippie de pippie een
knuffelkontje!

A6_WG10

hoera! een mini mensje

A6_WG11

hooray, a little play mate!

A6_WG12

congrats on the tiny human

A6_WG13

congratulations mommy &
daddy

A6_WG14

hoera! een kersvers bundeltje
liefde

A6_WG15

hoera, een buik vol geluk!

A6_WG16

wat zul jij graag gezien worden

A6_WG17
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Dankjewel, we denken het vaker dan we het zeggen. Een
klein kaartje voor een grote dankjewel. Wil jij graag een
speciaal iemand bedanken? Zet hen dan eens in de
bloemetjes. Of nog beter: verras je held(in) met een
attent kaartje vol bloemetjes. En het beste van al, dat
laatste kan jaren meegaan. Wie maak jij blij met zo'n
heerlijk lenteboeket van papier?

Thank you
Thank you, we think it more often than we say it. A little
not to say a big thank you. Would you like to thank
someone special? Or even better: surprise your hero(s)
with a thoughtful card full of flowers. And best of all, the
latter can last for years. Who would youmake happy
with a lovely spring bouquet of paper?

thank you

A6_WB01

handpicked for you

A6_WB02

dat verdient een bloemetje

A6_WB03

met liefde & aandacht
uitgezocht

A6_WB04

alsjeblieft. een dankjewel.

A6_WB05

gewoon dankbaar

A6_WB06

thanks a bunch

A6_WB07

these are for you

A6_WB08

dankjewel om mij te helpen
groeien

A6_WB09

bedankt



dankjewel voor een kleurrijk
schooljaar

A6_WB10

jij laat me stralen, dankjewel

A6_WB11

de grootste bos bloemen voor
jou

A6_WB12

a little note to say a big thank
you

A6_WB13
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A6_WB13
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Knuffelkaarten vol liefde voor moeilijke momenten. Stuur
een kaartje naar iemand die een glimlach kan gebruiken.
Ook al vind je de juiste woorden niet, een persoonlijk
kaartje in een moeilijke tijd doet veel deugd. Troost
verspreidt zich zo als een hartverwarmend vuurtje & het
betekent zoveel méér dan gewoon een kaartje. Stuur een
troost kaart en stop zo een XL-dosis liefde in een envelop.

Support
Cards full of love and hugs for difficult moments. Send a
card to someone who could use a smile. Even if you can't
find the right words, a personal card during a difficult
time will do a lot of good. Comfort spreads like a heart-
warming fire andmeans somuchmore than just a card.
Send a comfort card and put an XL dose of love in an
envelope.

een bosje beterschapjes

A6_WS01

ik wil wel duizend armen om je
heen slaan

A6_WS02

met heel mn hart bij jou

A6_WS03

om stil van te worden

A6_WS04

soms zijn er geen woorden

A6_WS05

ik ben er voor je

A6_WS06

my heart hurts for you

A6_WS07

alles komt goed. ook dit.

A6_WS08

een knuffel in een kaartje

A6_WS09

troost



ik stuur je lichtpuntjes

A6_WS10

sending you some happy
thoughts

A6_WS11

we’ll make it through the rain

A6_WS12

een bakje troost

A6_WS13

cup of comfort

A6_WS14

may i interest you in a hug?

A6_WS15

better days are coming

A6_WS16

sometimes there are no words

A6_WS21

i'm sorry it's been rough lately

A6_WS22

this too shall pass

A6_WS23

i want to hug you with
thousand arms

A6_WS24

licht, liefde & hartverwarmende
melodieën

A6_WS25

ik blaas een luchtkus de wolken
in

A6_WS26

ik omarm je

A6_WS27

je bent niet alleen

A6_WS28

ik wens je licht in het donker

A6_WS29

someday somewhere

A6_WS30
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Bij Studio Bertha streven we naar een glimlach op elk
gezicht. Een lief kaartje om iemand te laten weten dat je
aan hen denkt. Gewoon zomaar of voor een speciale
gelegenheid. Een kaartje met liefde en aandacht
geschreven, wordt altijd met veel plezier ontvangen.

General
At Studio Bertha we aim for a smile on every face. A
sweet card to let someone know you are thinking of
them. Just for fun or for a special occasion. A card written
with love and attention is always received with pleasure.

wat ben jij wondermooi

A6_WA01

soms moet je even springen

A6_WA02

een potje liefde

A6_WA03

no text - cloud swing

A6_WA04

take a deep breath and do
your own thing

A6_WA05

wishing you bright sunshiny
days

A6_WA06

no text - flamingo pattern

A6_WA07

every flower is a wish

A6_WA08

goed gedaan zeg!

A6_WA09

algemeen



less to-dos, more ta-das

A6_WA10

niet twijfelen gewoon doen

A6_WA11

een warme knuffel voor jou

A6_WA12

no text - whale pattern

A6_WA13

kom, laten we samen de
bloemetjes buitenzetten

A6_WA14

no text - dreamcatcher

A6_WA15

no text - mouse on stilts

A6_WA16

vers geplukt, speciaal voor jou

A6_WA17

meester, bedankt voor het
meesterlijk jaar!

A6_WA18

juf, wat heb je dit jaar goed
gejuft!

A6_WA19

pluk iets moois vandaag

A6_WA20

veel kamppret!

A6_WA21

veel plezier op je mega tof
kamp!

A6_WA22

karrenvracht vol liefde

A6_WA23

sometimes all you need is a
good puddle

A6_WA24

trots op jou

A6_WA25

1000 kusjes op je hart

A6_WA26

1000 kisses on you heart

A6_WA27
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A6_WA22

eens praten?

A6_WA28

hoera, je eigen stekje!

A6_WA29

omdat jij ze verdient

A6_WA30

no text - rainbows

A6_WA31
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Christmas
Are you also looking forward to the Christmas weeks?
These Christmas cards will give you an instant warm
feeling. The end-of-year period is themost wonderful
time of the year. Despite the freezing temperatures
outside, we enjoy every cozy warmmoment inside. And
that includes warmwishes. At Studio Bertha we write
the nicest wishes on our postcards for Christmas and
New Year. Hopeful, valuable, and sincere.

Ook al zo’n zin in die kerstweken? Deze kerstkaarten
zorgen voor een instant warm gevoel. De
eindejaarsperiode, de mooiste tijd van het jaar. Ondanks
de ijskoude temperaturen buiten, genieten we binnen
van elk gezellig warm moment. En daar horen
warme wensen bij. Bij Studio Bertha schreven we de
mooiste wensen op onze wenskaarten voor Kerst en
Nieuwjaar. Hoopgevend, waardevol en oprecht.

32 | berthastudio

ik wens je geluk in grote en
kleine dingen

A6_WK01

ik wens je alles waar je stilletjes
van droomt

A6_WK02

een gelukkig nu

A6_WK03

hartverwarmende wensen

A6_WK04

lieve kerstgroetjes

A6_WK05

ik wens je een jaar vol kleine
gelukjes

A6_WK06

ik wens je een jaar vol oohs an
aahs

A6_WK07

maak er een fabelachtig en
wonderprachtig jaar van

A6_WK08

ik wens je alles wat zogezegd
niet kan

A6_WK09

32

kerstkaarten



warme wensen

A6_WK10

ik wens je dagen met gouden
randen

A6_WK11

woolly wishes

A6_WK12

ik wens je twinkeltjes in je ogen
& in je hart

A6_WK13

bergen plezier in het nieuwe
jaar

A6_WK14

ik wens je tijd om aan jezelf te
schenken

A6_WK15

hugs, kisses & winter wonder
wishes

A6_WK16

duik het nieuwe jaar in

A6_WK17

een jaar vol magische
momenten

A6_WK18

no text - snow angel

A6_WK19

no text - snow fun

A6_WK20

wishing you all the wonders of
the new year

A6_WK21

wishing you beautiful moments
& treasured memories

A6_WK22

wishing you a bright & shiny
year

A6_WK23

the warmest wishes

A6_WK24

three-hundred & sixty-five
wishes

A6_WK25
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Voor de stille liefde, de prille liefde, de liefde die je al jaren
deelt of de liefde voor jezelf. Je liefste partner, jouw
speciale mama of papa of je beste vrienden die trouwen.
Lieve woorden voor de liefsten. Een kaart waar de liefde
van af spat, kan ook gewoon een mooie aanleiding zijn
om iemand te vertellen dat ze je dierbaar zijn of het
perfecte moment voor een onverwacht bedankje. Er past
héél veel liefde in een kaartje. En hoe mooi is het om de
liefste mensen om je heen te verwennen met aandacht?

Love
For the silent love, the young love, the love you have
shared for years or the love for yourself. Your dearest
partner, your sweet mum, dad or your best friends who
are gettingmarried. Sweet words for the sweetest ones.
A card that is bursting with love can also just be the
perfect occasion to tell someone that they are dear to
you or the perfect moment for an unexpected thank you.
A lot of love fits into a card.

met jou is alles leuker

A6_WL01

bisous

A6_WL02

tralalala jullie zeggen ja!

A6_WL03

woohoow, you got married!

A6_WL04

jij bent gewoon de aller-aller-
allerliefste

A6_WL06

veel dromen & liefdesgeluk
voor jullie alle twee. met
zonneschijn & de wind mee

A6_WL07

en ze leefden nog lang &
gelukkig

A6_WL08

mama’s knuffels zijn de beste

A6_WL09

de liefste papa dat is toevallig
de mijne

A6_WL10

liefde
Voor de stille liefde, de prille liefde, de liefde die je al jaren
deelt of de liefde voor jezelf. Je liefste partner, jouw
speciale mama of papa of je beste vrienden die trouwen.
Lieve woorden voor de liefsten. Een kaart waar de liefde
van af spat, kan ook gewoon een mooie aanleiding zijn
om iemand te vertellen dat ze je dierbaar zijn of het
perfecte moment voor een onverwacht bedankje. Er past
héél veel liefde in een kaartje. En hoe mooi is het om de
liefste mensen om je heen te verwennen met aandacht?



sorry voor de grijze haren papa

A6_WL11

the best dad happens to be
mine

A6_WL12

and they lived happily ever
after

A6_WL13

mum hugs are the best

A6_WL14
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A6_WL07



kaartenmolen
Weinig plaats maar je wil toch een leuk
aanbod aan kaartjes? Geen probleem!
Onze gouden kaartenmolen met Studio
Bertha headpiece krijg je (gratis*) te
leen wanneer je hem volledig vult! Er
passen 480 (48×10) kaartjes en
enveloppes in onze carrousel.

Vul de molen zelf met een mooie mix
van onze papieren wensen. Of laat je
molen vullen door ons. Heb je een
bepaalde voorkeur, laat het ons weten.
We horen graag van je welke thema's
het best bij jouw publiek past & of je een
voorkeur hebt voor Nederlands, Engels
of beide. We houden hier natuurlijk
rekening mee.

* Enkel te gebruiken voor Studio Bertha
blijmakerij & once-only. Verzendkosten
zijn van toepassing. Vraag voor meer
informatie naar de verzendkost voor
jouw land.

cardmill
Little room but you still want a nice selection of postcards? No
problem at all! You can borrow our golden card carousel with a
Studio Bertha headpiece (for free*) when you fill it up completely!
Our carousel can hold 480 (48×10) cards and envelopes.

Fill the card mill yourself with a nice mix of our paper wishes. Or let us
fill your card mill. If you have a particular preference, let us know. We
would love to hear from you which theme best suits your audience.
We will take this into account.

* Can only be used for Studio Bertha happymakers & once-only.
Shipping costs apply. Ask for the shipping rate for your country.

onze bestsellers in jouwwinkel
Zie je door al die keuze het bos niet meer? Wij helpen je graag verder. We hebben onze best
verkopende wenskaarten voor jou geselecteerd in 3 pakket vormen. Ieder vast pakket bevat een
mix van onze bestsellers uit elk thema.

Je kan kiezen uit 24, 36 of 48 sets. Meer info over de inhoud van iedere set? Stuur ons een mailtje
of bel ons.

• 24 sets €1,12/ kaart - € 134,40 (excl BTW)

• 36 sets €1,08/ kaart - € 194,40 (excl BTW)

• 48 sets €1,04/ kaart - € 249,60 (excl BTW)

Bestel de 48 sets twee maal en vraag er de molen met een mooie headpiece bij, dan klopt het
plaatje helemaal!

Alles met veel liefde getekend en volledig in België gemaakt. Ja, ook de molens.

De kleine lettertjes: 1 set bevat 5 kaarten. Korting is enkel geldig op de vastgelegde sets & prijzen zijn niet van toepassing
op extra sets. De inhoud van de set wijzigt één maal per jaar.

set up your shopwith our bestsellers
Can't see the wood for the trees with all this choice? We are here to help. We have selected our
best-selling greeting cards for you in 3 package formats. Each set contains a mix of our best
sellers from each theme.

You can choose from 24, 36 or 48 sets. More info about the content of each set? Send us an email
or call us.

• 24 sets €1,12/card - €134,40 (excl. VAT)

• 36 sets €1,08/card - € 194,40 (excl. VAT)

• 48 sets €1,04/ card - € 249,60 (excl. VAT)

Order the 48 sets twice and ask for the card mill with a nice header card, then the picture is
complete!

Everything is drawn with love and completely made in Belgium. Yes, also the mills.

The small print: 1 set contains 5 cards. Discount is only valid on the defined sets & prices do not apply to extra sets. The
content of the set changes once a year.
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Already have an
account on
Orderchamp? Scan the
QR code and purchase
directly from our profile.

Al een account op
Orderchamp? Scan de
QR-code en koop
rechtstreeks in op ons
profiel.

of vind ons op / or find us on

https://www.orderchamp.com/nl/store/studio-bertha/signup

vragen / questions ?

studiobertha@gmail.com
+32 486 831 861

Inkopen kan je makkelijk op onze
webshop. Vraag via de QR-code
een login aan en ga aan de slag.

https://www.studiobertha.be/verkooppunt-worden/

You can easily buy our products
for wholesale in our webshop.
Request a login via the QR-code
and get started.

https://www.studiobertha.be/en/become-a-retailer/

inkopen /wholesale

Minimumaankoop order

- 1e maal: €100 excl BTW
- Volgende bestellingen: €150
excl BTW

Gratis verzending in Europa
wanneer minimum aankoop
order is bereikt.

Minimumpurchase order

- 1st order: €100 excl.
- Subsequent orders: €150
excl.

Free shipping in the EU when
minimum purchase order is
reached.
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