
De 18 de Março a 3 de Abril 2016

Roseira Mini
O presente perfeito
Em vaso de Ø13cm

5€95

COR
ENCONTRE A 

DO SEU JARDIM
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em  rosa
A  vida

4€95

5€95
4€95

Anthemis de Canarias 
Argyranthemum frutescens
Margaridas de todas as 
cores! De grande floração na 
Primavera e parte do Verão, se 
não faltar rega e adubo.
Em vaso de 2,5L

3

Azalea Azalea japonica
Precisa de luz, mas sem sol 

direto, num solo ácido e bem 
drenado. Grande variedade de 

cores, que vão desde o branco ao 
vermelho, passando pelos tons 

de rosa. Em vaso de14x14cm

1
3€95

6€50

Gaura Gaura lindheimeri
Muito resistente à seca, este 
herbácea perene floresce 
desde a Primavera até ao 
Outono.
Em vaso de 3L

2

24€95

Roseira 'Pierre de Ronsard'
A melhor roseira trepadora do momento pelas 
suas flores clássicas, o seu crescimento, a sua 
resistência a doenças e o perfume das suas 
flores. Em vaso de Ø23cm. Altura 1m

6

19€95

Acer japonês
Acer palmatum
Árvore de crescimento baixo e lento, 
espetacular pela sua folhagem 
verde, vermelha ou amarela, e com 
mais tonalidades durante o Outono. 
Plante-o à sombra ou semi sombra.
Em vaso de 3L

4

7€95

Roseira grandes flores 
Perfumadas, de grandes cores e de 
todsa as cores. Perfeitos para fazer 
ramos espetaculares.
Em vaso de Ø17cm

5

8€95

Floreira Corsica Easy 
Hanger Trio Elho
De plástico, com espaço 
para 3 vasos pequenos. 
Ideal para decorar as 
varandas. Em várias cores. 
27x54cm

7

              |        Pouco

              |        Médio

24€95

ROSEIRA PIERRE
 DE RONSARD

6

              |        Médio

A unidade

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio
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TAMBÉM É POSSÍVEL
UM JARDIM À SOMBRA

Se dispõe de um jardim, um terraço ou um 
balcão onde apenas chega a luz do sol, não 
se preocupe, também pode desfrutar de belas 
plantas e flores.

Apenas tem de eleger as variedades que 
melhor se adaptam a este tipo de exposição 
e que geralmente precisam de um solo ácido. 
Azáleas, Rododendros, Acers, Camelias, 
Magnolias, Pieris, Hortênciase muitsa outras 
variedades adaptam-se a exposições à sombra 
ou semi-sombra. Se cultiva estas plantas, 
assegure-se de colocar terra ácida e de usar 
um fertilizante específico.

DESCUBRA A GRANDE VARIEDADE E CORES 
DAS AZÁLEAS E RODODENDROS.

19€95

Thuya 'Esmeralda' Thuya orientalis 
'Smaragd'
A sua silhueta é ideal para sebes e 
jardins de pedras combinada com 
outros arbustos e flores, ou isolada.
Em vaso de 10L

15

5€95

Cravo Ten Nelken 
Dianthus caryophyllus 'Ten Nelken'
Disfrute de uma explosão de flores muito 
perfumadas num cravo de crescimento baixo 
e compacto, ideal para um cultivo em vaso ou 
rocalha. Em terrina de Ø20cm

12

Adubo gerânios e flores 
Jardiland
Ideal para as plantas de 
exterior, com flor.
Embalagem de 1L

10 4€95

14€95

Cordyline 'Pink Passion' Cordyline 
australis 'Pink Passion'
Com as suas cores espetaculares, esta 
nova variedade renova a gama de 
cordylines. Ideal para dar o último toque 
a uma composição de flores rosa.
Em vaso de 5L

14

1€95

Dimorfoteca Osteospermum ecklonis
Espetaculares flores que podem florescer 
até 8 meses ao ano. Muito resistente. Em 
vaso de de Ø13cm

11

2€95

Gerânio 'Caliente' 
Pelargonium interspecific 'Caliente'
Nova variedade de gerânios, mais resistentes 
do que a Mariposa do Gerânio à seca e a altas 
temperaturas. Em vaso de Ø13cm

8

Andrómeda Pieris japonica
Espetacular pelos seus 

rebentos muito coloridos 
e a sua floração. Planta de 

sombra, ou de pleno sol em 
clima Atlântico. Em vaso5L

9
12€

Terra castanho 
Jardiland

Ideal para cultivar e 
transplantar plantas 

acidófilas.
Saco de 50L

13
4€95

(0,10€/L)

A partir de 8€95

Floreira Barcelona XL Elho
Floreira de plástico, resistente e leve. 
para interior e exterior.
Em branco, antracite e terracota.
De 60cm - 8,95€ - De 80cm - 11,95€

16

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio
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purezaA

Floreira Vondom
De plástico poliresina, resistente ao 
exterior e muito leve.
Em várias medidas e cores.
20x60x20cm - 29,95€
30x80x30cm - 59,95€

1

12€

Peonia Paeonia lactiflora
Muitas variedades e cores, todas de longa 
duração e fáceis de cuidar. Floresce na 
Primavera/Verão, e às vezes, no Outono.
Em vaso de 2L

3

7€95

Roseiras de grandes flores 
Perfumadas, de grandes flores e de 
todas as cores. perfeitas para fazer 
ramos espetaculares. 
Em vaso de Ø17cm

2

12€

Pitosporo matizado 
Pittosporum teniufolium 
variegata
Arbusto perene de folhas 
pequenas e vegetação 
compacta. Plante-o ao sol ou 
semi-sombra.
Em vaso de 5L

7

Casca de pinheiro decorativa 
'J'

Exclusivo Jardiland.
Ideal  para decorar jardins. Além disso, 
mantém a humidade no terreno. Saco 

de 50L

6
6€95

14€

Roseira Opalia 
Roseira arbustiva, rasteira, com flores em branco 
puro perfumadas que sobressaem sobre folhas verde 
escuro. Muito resistente a todo o tipo de doenças.
Em vaso de 2L

4

35€

Magnolia Magnolia 
grandiflora
Árvore de folha perene e 
crescimento lento. Grandes 
flores brancas e perfumadas 
a finais de Primavera e 
Verão.
Em vaso de 10L

5

29€95

31€95

(20x60x20cm)

do branco

(0,14€/L)

              |        Médio               |        Médio

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio
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QUE TRAZ FRESCURA 
E SERENIDADE

UM JARDIM MONOCROMÁTICO 

Existe uma grande variedade de plantas, 
árvores e arbustos que florescem em branco. 
Obviamente colocar no solo este tipo de 
plantas é uma opção. Uma opção com a 
qual ganhará ao criar um espaço moderno, 
minimalista e inclusivamente zen, sobretudo 
ao adicionar alguma fonte.
Para completar o conjunto os vasos ou 
floreiras também podem ser em cor branco 
ou cinzento antracite.

Além do aspeto estético, um jardim em branco 
proporciona um ambiente relaxante e fresco, 
que transmite paz e serenidade.

ATREVA-SE COM AS ROSEIRAS BRANCAS, 
COM DELICADAS E BELÍSSIMAS FLORES

5€95

Convolvulo prateado
Convolvulus cneorum
Arbusto de folha perene, funciona muito 
bem em solos arenosos e pedregosos.
Resiste às secas e floresce na Primavera e 
Verão. Em vaso de 3,5L

145€95

Cravo Ten Nelken Dianthus 
caryophyllus 'Ten Nelken'
Explosão de flores muito perfumadas 
num cravo de crescimento baixo e 
compacto, ideal para cultivar em vaso ou 
jardim de pedras. Em terrina de Ø20cm

13

7€95

PEDRA JARDILAND 
EM VÁRIAS CORES

8

9€95

Jarro Zantedeschia aethiopica
Este lirio de água é uma planta vivaz que 
brota a cada ano. Corte as flores murchas para 
favorecer a floração.
Em vaso de 3L

10

0€95

Aliso Alyssum maritimum
Flores perfumadas, pequenas e 
compactas, de grande duração. Ideal 
em jardins de pedra, bordaduras, vasos 
e floreiras. Em vaso de Ø10,5cm

9

14€95

Jasmim do cabo Jasminum multipartitum
Espetacular jasmim de flores enormes e muito 
perfumadas. Planta trepadora que suporta 
bem a poda, o que permite mantê-la em forma 
arbustiva. Em vaso de 8L

11 4€95

Adubo Universal Jardiland
Para todo o tipo de plantas de 
interior e exterior.
Embalagem de 1L

12

Pedra Jardiland em 
várias cores
Em várias medidas. Em cor 
branco, negro, vermelho, 
rosa ou multicolor. Ideal 
para decorar o seu jardim 
ou vaso. Em saco de 20kg 
(0,40€/kg)

8

              |        Médio

              |        Médio               |        Pouco

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio
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Tagete 
Tagete patula

Excelente insecticida e 
nematicida natural se plantada 

entre os tomateiros e outras 
variedades de hortaliças.
De cultivo fácil no jardim.

Em vaso de Ø10,5cm

2
0€75 13€

Thuya Golden Esmeralda
Thuya occidentalis 'Golden Smaragd' 
Bonita vareidade de froma cónica e cor dourada. 
Ideal isolada em vaso ou como o centro de um 
canteiro, combinada com outros arbustos.
Em vaso de 4L

3

Genista 
Genista maderensis
Arbusto perene com floração 
abundante a meados da 
Primavera e no Verão. Resiste 
bem à seca. Em vaso de 5L

1

Floreira Futura Framusa
De pedra artificial. Em duas medidas:
Cor marfim   90x27cm  -  44,95€  -  90x40cm - 54,95€
Cor wengué 90x27cm  -  59,95€  -  90x40cm -  74,95€

5

1€95

Dimorfoteca Osteospermum ecklonis
Existem muitas variedades com um colorido extenso. Ideal 
em canteiros, jardins de pedra, vasos ou floreiras.
Em vaso de Ø13cm

4

12€95

Cortasebes 
Corona
Corta sebes de 
grande precisão. 
Ideal para plantas e 
arbustos. 
Lâmina de corte de 
177mm.
Inclui abertura de 
segurança

7

13€
THUYA

3

15€95

Tesoura 2 mãos 
Corona
Tesoura corta-ramos
De 64cm de largura.
Ideal para ramos 
verdes e grossos.
Espessura de corte 
até 38mm

6

amarelo,O

 energiapura

A partir de  44€95

              |        Médio

              |        Médio

              |        Medio

              |        Médio

9€95

14€95

A unidade



PLANTAS DE EXTERIOR • 7

              |        Medio

ADORAM O SOL
AS PLANTAS QUE 

O sol é uma fonte inquestionável de vida, sem 
ele estaríamos perdidos. Também a maioria 
das plantas dependem desta grande estrela.
As mais dependentes são as chamadas 
p l a n t a s  m e d i t e r r â n e a s ,  t a g e t e s , 
Dimorfotecas, Citisus, Dalias, Rosas... Todo 
um espetáculo de flores que crescem em 
solos férteis. incluindo calcários e exposição 
soleada.

Estas plantas caracterizan-se por precisar de 
pouca rega e adaptarem-se muito bem a altas 
temperaturas no Verão.

O MESSEMBRYANTHEMUN É UMA 
PLANTA RASTEIRA, IDEAL PARA COBRIR 

TALUDES, QUE RESISTE À SECA

2€95

Chorina Lampranthus 
Planta rasa, muito resistente, de caules 
rasteiros e com flores muito duradouras. 
Ideal em taludes, jardins de pedra e terrenos 
secos. Em vaso de Ø13cm

10

7€50

Begónias dobradas
Plante-as em floreiras, em vaso ou em canteiro, as suas 
cores vivas iluminam qualquer espaço, sempre que 
estejam à sombra e protegidas do sol direto.
Em bolsa de 8 bolbos.

12

7€95

Euonimo Mediopicta 
Euonymus japonicus 
'Mediopicta'
Variedade de folhas 
amarelas e verdes.
Muito decorativo em vaso ou 
sebes. Resistente ao frio e à 
seca. Em vaso de 5L

8

9€95

Roseira floribunda
Caracteriza-se pela sua 
floração abundante e 
prolongada. As suas 
flores, maiores do que as 
Polyantha, agrupam-se 
em grandes aglomerados. 
Ideal em canteiros e 
bordaduras. Vaso de 
Ø17cm. 
Espaldeira de 60cm

11

6€50

Dalias pompón Dahlia
Grandes e vistosas flores em forma de 
pompom. Florescem na Primavera e 
Verão. Plante-as numa zona protegida 
do vento. Em bolsa de 5 unidades

9

Cubo Vondom
De plástico poliresina, resistente 

ao exterior e muito leve.
Em branco, antracite ou bronze.

30x30x30cm  -  29,95€
40x40x40cm  -  49,95€

13
A partir de 29€95

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio

              |        Pouco

              |        Médio A unidade
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jardimO

Tomate Cherry 
Ponchi
Solanum lycopersicum 
'Ponchi'
Variedade compacta de 
tomate cherry (altura 
30 cm max.) para um 
cultivo em vaso.Frutos 
redondos e vermelhos. 
Carne jugosa e muito 
saborosa. 
Em vaso de Ø13cm

5

2€95

Alface maravilha 4 estações  Lactuca sativa
Sua folhas grossas, grandes e rijas dão-lhe um aspeto denso, além 
disso, são de um verde que vai ficando mais intenso nas pontas 
extremas. De textura muito croquente, o resultado é muito jugoso e 
doce, com um toque ligeiramente ácido. Bandeja de 12u

3

Desde 39€95

Vaso ou floreira
De madeira de pinho com 
tratamento para uso exterior.
40x40x43cm -  39,95€
50x50x54cm -  49,95€
60x60x65cm -  59,95€ 
80x40x43cm -  59,95€
100x50x54cm- 69,95€

7

(0,10€/L)

              |        Médio

              |        Médio

3€95

TOMATE CHERRY 
PONCHI

5

7€95

Terra Universal 
Jardiland
Para todo o tipo de plantas 
de interior e de exterior. Saco 
de 80L

6

COLEÇÃO DE TOMILHOS

              |        Médio

4€50

Tomate Cherry 
Solanum lycopersicum
Vermelho de tamanho pequeno 
e forma redonda. Croquente e 
doce. Bandeja de 6u

1 4€50

Tomate Raf 
Solanum lycopersicum
De tamanho grande, muito 
trabalhado e especialmente 
saboroso. Bandeja de 6u

2

              |        Médio

4€50

Tomate Coração de boi 
Solanum lycopersicum liguria
Tomate grande e muito saboroso. 
Bandeja de 6u

4

              |        Médio

guloso

CULTIVO ECOLÓGICO
ESTAS HORTALIÇAS 
FORAM CULTIVADAS 

DE FORMA ECOLÓGICA 
DESDE A SUA ORIGEM
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DELICIOSOS!

UMA NOVA MANEIRA DE 
COMER DIÓSPIROS

Embora inicialmente cultivados unicamente 
na China e no Japão, pode agora encontrá-los 
em todo o mundo

Esta fruta é deliciosa quando se come 
madura, mas cuidado, porque quando estão 
verdes, têm um sabor muito áspero.
Se quiser comê-lo como uma maçã, deverá 
esfregá-lo com álcool (pode ser qualquer 
licor) e deixá-lo num recipiente fechado com 
um copo pequeno do dito licor, pelo menos 
uma semana.. Quanto mais tempo estiver, 
mais maduro ficará e mais doce e delicioso 
se tornará.

Prove em saladas 
com nozes, queijo ou romãs

6€95

Mix aromáticas para 
Pizzas o Barbacoa 
Uma seleção de 3 
ervas aromáticas para 
condimentar Pizzas ou 
barbecues. Em vaso de  
Ø22cm (Vaso decorativo não 
incluído). 

9

14€95

Cerejeira Prunus avium
Bing, Burlat, Napoleon, Picota, Van y 
Summit. Uma seleção de variedades 
de cerejeiras para produções em 
datas diferentes.
Em vaso de 10L

14

2€50

Erva Oliva
Santolina viridis 'Oliva'
Muito apreciada pelo seu 
aroma a olivas verdes e seu 
aspeto muito decorativo. 
(Não é comestível).
Em vaso de Ø13cm

8

24€

Diospireiro Maçã Dyospiros kaki 'Fuyu'
Tem uma floração tardia, assim, as 
geadas de primavera não afetarão. No 
entanto, a proteger do vento. Em solos 
preferencialmente férteis, profundos e 
drenados. Variedade doce. Em vaso 10L

15

Vaso ou floreira
De madeira de pinho com 
tratamento para uso exterior.
40x40x43cm -  39,95€
50x50x54cm -  49,95€
60x60x65cm -  59,95€ 
80x40x43cm -  59,95€
100x50x54cm- 69,95€

Tomilho em variedades 
Tomilho limão: (Thymus citriodus 'Aureus') Cheiro a limão 
quando se pressiona uma rama entre os dedos. Tomilho 
limão 'Sambesi': (Thymus citriodorus 'Sambesi') Variedade 
de limão muito compacta com cores muito intensas.
Serpol 'Creeping Red':  (Thymus serpyllum 'Creeping 
Red') Tomilho rasteiro muito decorativo pela sua floração 
intensa. Por descobrir. São perfeitos para aromatizar seus 
pratos. Em vaso de Ø13cm

16

4€95

Adubo citrinos 
Jardiland
Ideal para fortalecer 
o crescimento dos 
frutos. 
Conteúdo de 1L

11

Tesoura de uma mão 
Bellota

Tesoura para todo
 o tipo de poda

 manuale trabalhos 
ligeiros no jardim. 

Até 25mm de corte.

12
6€95

(0,12€/L)

              |        Médio               |        Médio

              |        Médio

              |        Médio

Terra plantação 
Jardiland

Especialmente 
indicada para garantir 

o enraizamento da 
plantação. Saco de 50L

10
5€95

COLEÇÃO DE TOMILHOS

2€50

TOMILHO EM 
VARIEDADES

16

A unidade

(2,39€/kg)11€95

Adubo universal 
Jardiland
adubo granulado para 
plantas de exterior e 
especialmente para 
hortículas. 
Conteúdo 5kg

13

              |        Médio

A unidade
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2€95

Gerbera Gerbera
Muito parecida com uma margarida, com flores enormes e cores 
muito vivas. Mais utilizada como flor de corte, as variedades anãs 
ficam espetaculares em vaso, tanto no interior como no exterior. 
Em vaso de Ø12cm

4

49€

Ficus Moclame trançado 
Ficus microcarpa 'Moclame'
Com tronco originalmente 
trançado. Resiste muito melhor do 
que outras variedades, perdendo 
muito menos folhas. Em vaso de 
Ø30cm. 140cm de altura.

2

Pachira Pachyra acuatica
De crescimento rápido, seu tronco 
trançado e sua silhueta têm um ar 
muito contemporâneo. Em climas 

suaves, pode crescer no 
exterior. Em vaso de Ø22cm.

 120cm de altura.
 (Vaso decorativo não incluído).

5

Yuca Yucca elephantipes 
Elegante planta ornamental com folhas verdes 
pontiagudas . Devido à sua origem em regioes 

áridas, a Yucca é muito resistente, precisa de 
poucos cuidados e pouca rega. 3 troncos. Em vaso 

de Ø22cm

1
35€

2€95

4€80

35€
PACHIRA

5

A partir de 9€95

Vaso Loft Urban Elho
De plástico, resistente e ligeiro. Várias 
cores. Para interior e exterior.
Ø28 cm -   9,95€  - Ø35 cm - 14,95€
Ø42 cm - 19,95€ 

6

4€95

Adubos plantas verdes Jardiland
Ideal para o desenvolvimento de todo o tipo 
de plantas de interior. Conteúdo 1L

3

dentro
O                          

de portas para
jardim

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio

              |        Médio

A unidade
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IDEAIS PARA DECORAÇÃO
 DE INTERIOR

AS PLANTAS TOTEM

As plantas com tronco existem em diferentes 
formas e tamanhos: baixas e finas, frondosas 
e alta, de formas complexas ou troncos 
simples e retos.
Na realidade, podemos considerá-las como 
pequenas árvores decorativas que purificam 
o arno interior das nossas casas. Estas 
plantas têm a capacidade em certa medida, 
de armazenar água para sobreviverem a 
periodos de seca no seu habitat natura, 
assim, sao plantas muito resistentes que 
precisam de poucos cuidados.

Quanto maior for o tronco, 
menos rega necessita,sendo aquí que 

se armazena a água.

Orquídeas de coleção 
Orchidaceae Phalaenopsis

A estrela da decoração, 
clássica e exótica 

ao mesmo tempo, uma 
seleçao das melhores 

orquideas para criar 
ambientes muito 

especiais. Em vaso 
de Ø12cm 

 (Vaso decorativo não 
incluído)

10
8€95

2€95

Erva de gato (trigo) 
Triticum aestivum
De cultivo bio, sem adubos 
nem tratamentos químicos. 
Facilita o transito intestinal e 
ajuda a eliminar as bolas de 
pelo. Cultive-a e poderá tê-la 
sempre à mão. 
Em vaso de Ø12cm

12

14€95

Hortênsia Mix Hydrangea macrophylla 
Hortênsias impressionantes! Para uso decorativo no interior nos 
princípios da primavera. Transplante para o jardim sem dificuldades, 
em terra ácida e na sombra. Em vaso de Ø19cm 
(Vaso decorativo não incluído). 

8

14€95

Dracaena mix Dracaena mix
Variedades distintas de dracaenas, muito resistentes e fáceis de 
manutenção. Planta verde que aprecia a humidade ambiental e a 
luz mas não em sol direto. 2 troncos. Em vaso de Ø17cm

7

Beaucarnea Beaucarnea
Com um tronco largo na parte 
inferior ficando mais estreito 

na parte superior, coroado com 
folhas soltas e feito "penas". 

Precisa de luz mas não de sol 
directo. Em vaso de Ø25cm. 

45cm de altura.

9
49€

6€95

Espada de São Jorge Sansevieria trifasciata
Esta é uma das plantas de interior mais resistentes, 
sem perder o encanto das suas largas folhas "verde 
crassas" , cinzentas e com tons azulados. 
Em vaso de Ø15cm (Vaso decorativo não incluído)

11

A unidade

A unidade

A unidade

              |        Médio

              |        Médio               |        Médio

              |        Médio

              |        Médio



Sementes de relva rústica Jardiland
Ideal para todo tipo de terreno.
De excelente resistência ao uso. 
Caixa de 5 kg para 200m2 aprox.

1

15€95

Adubo relva Jardiland
Adubo de larga duração que 
melhora a cor e a densidade 
da relva. Conteúdo de 8kg 
para 400m2 aprox.

3

PREPARAR O JARDIM12•

(1,99€/kg)

119€

Corta relva Powermax 32E Gardena
Corta relva elétrico com largura de corte 
de 32mm. Inclui bolsa de recolha de 
resíduos. Muito silencioso.

4

29€95
(5,99€/kg)

Substrato 'J' 
Exclusivo Jardiland 

Mistura de 
substrato com areia. 

Complemento ideal 
para relva depois de 

adubada. Saco de 50L 
(0,08€/L)

2 3€95

SUBSTRATO PARA 
RELVA

2

42€

Corta cantos Smallcut Plus 
350/23 Gardena
Corta cantos elétrico para 
trabalhos de precisão  em zonas 
pouco acessíveis.

5

59€

Corta sebes elétrico Easycut 420/45 
Gardena
Corta sebes elétrico para trabalhos de 
poda em todo tipo de arbustos e coníferas. 
Silencioso e ligeiro.

6

14€95

Césped artificial 
Greendecoplus
Altura 30mm. Tricolor 
para máximo realismo. 
Garantia de 6 anos. 

1024€95

Relva artificial 
Greenhighpremium
Qualidade máxima. Não 
necessita de relva. Altura 
40mm. Tricolor para 
realismo máximo. Garantia 
de 8 anos. 

9

29€95

Vedação colorado 
De plástico imitando o 
"mimbre" Ideal para decorar 
o jardim. Em cor cinzenta ou 
castanho claro.
1x5m: 29,95€
1,5x5m: 44,95

7
1x5m

15€95

Vedação Divy óptima
Vedação de plástico. Em 
verde, imitação a sebe.
1x3m: 15,95€
1,5x3m: 23,95€

8
1x3m

119€

129€95

jardim 
O indispensável para um

ideal

Pvp/m2 Pvp/m2
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A PUNTO
PONHA A RELVA

Nas tarefas de jardinagem de março não 
podemos esquecer a relva. Com o aumento das 
temperaturas, é possível também o aumento 
de ervas invasoras que teremos de eliminar. Por 
outro lado, deveremos arejar a relva e adubá-la.

Também podemos aproveitar para escarificar a 
relva e semear em zonas deterioradas.

Quanto à rega, podemos incorporar adubo 
líquido e se queremos evitar fungos que 
produzem humidade noturna, aconselhamos 
u m a  re g a  p e l a  m a n h ã .  Ta n to  n a  re g a 
subterrânea como aérea, é muito útil usar um 
programador.

Para semear e reparar, utlizar relva 
repovoadora, em pouco tempo terá 

grandes resultados

19€95

Mangueira extensível 
Jardibric
De 5 a 15m. Ligeira e cómoda. 
Inclui pistola de rega e 
conexões de torneira e de 
mangueira.

16

9€95

Kit pistola multi chuveiro 
Jardiland
Inclui pistola multi-funções de 
plástico, engates rápidos e stop. 
Conexão universal. 

11 Carro Hozelock
Equipado com 10m de mangueira e 
conetores de torneira.

12

Autoreel Hozelock
Com 10m de mangueira. Ligero, 
cómodo e fácil de instalar. 
De desenho moderno. Enrola 
automaticamente a mangueira

14

29€95
CARRO HOZELOCK

12

59€95

14€95

Pistola Jardiland
Pistola  multi-funções de 
plástico bimatéria. Inclui 
conexão universal.

13

Barbecue Charbroil 
580 Performance
Barbecue a carvão 
ou lenha. De máxima 
resistência. Inclui 
termômetro, caixa para 
cinzas e grelha de ferro.

199€

299€

Barbecue Charbroil Thermos 
21G-2BR
Barbecue a gás com ignição 
automática e 2 queimadores. 
Perfeito para cozinhar de forma 
fácil e limpa.

17

9€95

Mangueira helicoidal 
Altadex
Inclui mangueira de 15m,  
conexões e pistola de 7 
funções. Ideal para terraços e 
pequenos jardins.

15

A partir de 15€95

Ferramentas para jardim 
Bellota
Ancinho: de metal, com 16 dentes 
e cabo de madeira. 15,95€ 
Escova: de plástico, para jardim. 
Arco de trabalho de 380mm com 
cabo de alumínio. 19,95€

18

19



Colchão
Homely
Material de grande 
qualidade. Proporciona o 
melhor descanso do cão 
ou do gato. Disponível 
em 2 desenhos. 
80cm 

1

54€95

Alimento Nutro Cordeiro  
Alimento de alta qualidade com 
cordeiro e arroz para cães adultos 
de raça média ou grande. Saco de 
12kg+3kg grátis  (3,66€/kg)

3

ANIMAIS DE COMPANHIA14•

mimoQue

16€95

19€50

6€95

Starter Kit
kit para gatos composto por bandeja, pá 
e comedouro - bebedouro de plástico. 
Disponível em várias cores.

6 5€75

Sílice Jardiland
Areia higiénica de 
sílice para gato. 
Muito absorvente.
Conteúdo de 5 L

822€95

Alimento Sterilised 
Royal Canin
Específico para gatos adultos, de 
1 a 7 anos, esterilizados. Ajuda a 
limitar o risco de aumento de peso. 
Conteúdo de 2kg

7 1,15€/L11,48€/kg 2€25

Brinquedos gato 
Martin Sellier
Sortido de brinquedos 
para gato, em materiais 
distintos. Disponíveis em 
várias formas.

9 A unidade

Alimento 
Eukanuba  Adult o Puppy

Alimento seco para cuidados com 
cães adultos ou cachorros de raças 

médias ou grandes. Saco de 12kg
 + 3kg e bidon de oferta.

Eukanuba Adult 49,90€ (3,33€/Kg) 
Eukanuba Puppy 54,90€ (3,66€/Kg)

2
49€90

Eukanuba Adult

A unidade

A unidade

Bebedouro 
portátil Nayeco
Garrafa de plástico com 
bebedouro de "passeio" 
incorporado.Capacidade: 
500 ml

3€955

4€95

Brinquedos cão 
Martin Sellier
Sortido de brinquedos para cão, 
em materiais distintos. disponíveis 
em várias formas e tamanhos. 

4 A unidade

sãoeles
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QUEREM NAMORADAS
OS PÁSSAROS

Científicos da universidade de Oxford 
identificaram nos pássaros uma molécula 
sensível à luz no hipotálamo, uma região do 
cérebro vinculada à regulação da fome, sono 
e desejo sexual.

Na primavera, com o aumento da luz solar, 
esta molécula deteta que chegou o momento 
de procurar parceiro (a) e ativa o sistema 
reprodutivo das aves. Se o seu objetivo é a 
reprodução, agora é o momento.

Quando escutamos os pássaros a 
cantar durante a primavera, é 

porque procuram parceiro/a.

Kit Marina Betta + un Betta
Pequeno aquário de plástico com 

imagem de funfo decorativa, areia, 
alimento nutrafin para Bettas, um peixe 
Betta  e acondicionador de água, Betta 

Nutrafin incluídos .
Em vários desenhos. 14x14,5x14cm, 

capacidade: 2L

10

Analisamos a água gratis! 
Analisamos a água do seu aquário e 
demos um diagnóstico para o bem-
estar dos seus peixes.

Artemia ou larva 
vermelha Ocean Nutrition
Alimento vivo congelado 
para peixes. Disponível em 2 
variedades: Artemia ou larva 
vermelha. Conteúdo de 100g

12
1€95

19€95

KIT MARINA BETTA
 + PEZ BETTA

10

Aspirador Jardiland
Aspirador com pilhas para 
limpar o fundo do aquário 
de maneira simples e 
cómoda.

11
17€95

(19,50€/kg)

Bomba Pondovario
Bomba de água submersível para criar 

fontes e jogos de água, com aspersor 
superior telescópico. Caudal máximo de 

1500 L/h

16
41€95

Sera Pond Bioflakes
Alimento para peixes 
de lago. Proporciona 

uma alimentação
 sã e equilibrada. 
Conteúdo de 3L

15
9€95

Heno Excellence Jardiland
Complemento alimentário para todo 
tipo de roedores. Facilita o trânsito 
intestinal. 
Conteúdo de 1 kg

13
3€95

Coelho anão 
Simpáticos e muito afáveis, 
necessitam de muitos mimos. 
Desfrute da sua companhia.

17
14€95

(3,31€/L)

Gaiola 430 Voltregá
Desmontável, com bandeja extraível, fácil de 

limpar. Ideal para pássaros pequenos e médios. 
Em 3 combinações de cores. 79x67,5x167cm

18
99€95

10€95

Cominter Mix Agapornis 
Alimento equilibrado para 
agapornis. Composto por uma 
seleção de sementes naturais, 
conservando toda a sua frescura 
e aroma. Conteúdo de 3,2kg

19 (3,42€/kg)

Menu Completo 
Feedeez

Alimento completo de muito 
boa qualidade para coelhos. 

Saco de 2,5kg

14
5€25

(2,10€/kg)
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Dipladénia Dipladenia sanderi
É uma super planta, floresce durante toda a Primavera e 
Verão. É muito resistente, resiste à seca, aos excessos de 
água e às pragas. As suas flores, bonitas e coloridas serão
as estrelas dos seus terraços e varandas.
Em vaso de Ø14,5cm

              |        Médio

Pérgola Novo
De madeira de pinho tratado em autoclave.
Inclui todos os elementos de madeira e os 3 
toldos tipo vela branca de tela. 3x3m 
(Não inclui peças de fixação do solo)

4€95
DIPLADENIA

Crie um espaço de sombra no seu jardim ou terraço

149€95
PÉRGOLA NOVO

F L O R E S  •  J A R D I N E R Í A  &  A N I M A L E S  •  D E C O R A C I Ó N

        |         Rega       Sol        Semi-sombra    Sombra

ABERTO TODOS OS DIAS

Jardiland Portugal www.jardiland.pt

F L O R E S  •  J A R D I N A G E M  &  A N I M A I S  •  D E C O R A Ç Ã O

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 

(Portugal)
Horário: todos os dias de 10 à 20h


