
OS JARDI’DAYS*

de 7 a 17 de Abril 2017

*Os Dias Jardiland

Aproveite os

de ofertas
excepcionais!
11 DIAS

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS• DECORAÇÃO



Em vaso de Ø 16 cm

       |        De junho a agosto |        Pouco |        0,80-1,50 m
Lavanda

Lavandula angustifolia

              |        De abril a setembro |        Médio |        1 m

Dipladenia Dipladenia spp.
Diferentes variedades.

9€95

Em vaso de Ø 17 cm e treliça de 50 cm

Painel de celosia                                                              
De pinho tratado com autoclave. 

  90 x 180 cm. 

9€95

Verónica                                                                             
Hebe andersonii   

              |        De abril a maio |        Abundante |        1 m

Ofertas que florescem

2 • 

©Dionisvera/Fotolia

Bolas de argila Jardiland
Decoram e limitam as ervas daninhas e a 
água estagnada. Melhora a ventilação do 
solo.  Calibre: 8/16 mm. (0,32 €/L em vez 
de 0,45 €/L)

17€95

O saco de 40 L
Utilizável na agricultura biológica*

©Voren 1/Fotolia

12€95
Com o cartão 
fidelidade(2)

7€95

Em vaso de 5 L

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura

a 3a
GRÁTIS(1)

Na compra de 3,
a unidade fica a 3,30€

4€95  a unidade



Roseira de Grandes flores

       |        De abril a setembro |        Médio |        1-1,50 m               |         De abril a maio |        Médio |        1-1,50 m

Jasmim
Jasminum glaucum

14€95

Em vaso de 8 L
Perfumado

Vaso Loft Urban Round
Em plástico de grande qualidade. Ø 30 cm. Cor 
antracite. (Planta não incluída)

Gardenia
Gardenia jasminoides

9€95

Em vaso de Ø 17 cm
Perfumada

• 3 
 (1) Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa só compra (2) Oferta reservada aos clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em curso.

Ofertas que florescem

Casca de pinheiro Jardiland
Impede o crescimento das ervas daninhas. 
Mantém a humidade do solo. Embeleza as 
plantações.  Calibre 10/25 mm ( 0,14 €/L)

6€95
O saco de 50 L
Utilizável na agricultura biológica*

9€95

Triturado pedra branca
Calibre : 8/12 mm. (0,25 €/kg)

4€95
O saco de 20 Kg

©Volff/Fotolia

              |        De abril a maio |        Abundante |        50 cm

a 2a
 a

-50%(1)

o preço de 2ª u. 
a 3,48 €

Terra vulcânica
Ideal como elemento decorativo e como 
drenante. (0,40 €/L)

3€95
O saco de 10 L

a 3a
GRÁTIS(1)

Ferramentas de jardim Jardiland  
De aço e cabo de madeira. Transplantadora, 
ancinho e enxada.

3€95 a unidade

Ferramentas imprescindíveis para o jardim

12€

Em vaso de Ø 20 cm
Perfumado

8€95
Com o cartão 
fidelidade(2)



Varanda florida

4 • 

7€95
Em vaso de Ø 17 cm

       |        Abril a agosto |        Médio|        50 cm

Roseira mini                                                                     
A roseira enxertada, muito mais                                             

resistente e vigorosa

Jarro branco
Zantedeschia aethiopica

9€95

Em vaso de 3 L 

Terra Compo Sana Universal                                          
Para todas as plantações de exterior e                         

de interior. (0,19 €/L)

Em saco de 80 L
14€95
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       |        De março a agosto |        Regular |        45-55 cm

Anthemis em várias cores  
Argyranthemum frutescens

4€95

Em vaso de 2,5 L

       |        De abril a setembro |        Médio |        15-20 cm

Calibrachoa
Calibrachoa hybrida

Em vaso de Ø 13 cm
2€95

       |        Abril a julho |        Regular |        50-55 cm

       |        De abril a outubro |        Médio |        35-40 cm

Geranio 'Calliope'
Pelargonium 'Caliope'

Preço
PROMO2€95

 
Em vaso de Ø 15 cm



Varanda florida

• 5 

Adoro, adoro  
adoro!

Desfrute de bons momentos com 
a família e os amigos…surpreenda-os! 

Tigelas branco e bambu
3 medidas: 12 x 6 cm a 9,95€, 20 x 9 cm a 
12,95€ y 24 x 11,5 cm a 14,95€
Bandeja bambu e utensílios
Branca. De 40 cm de diâmetro a  12,95€ e 
utensílios, brancos, de 30 cm a 5,95€

Vaso Tiber
De barro. 26 x 26 cm
Também em 36 x 36 cm a 17,95 €  e  47 x 47 cm 
a 35,95 €.

Desde 7€95

Conjunto Fresh
1 mesa + 4 cadeiras
Em polipropileno.
Mesa New Dessa em branco a 119 € (90 x 160 x 74 cm)
Cadeira Fresh a 34 € (58,8 x 54,6 x 78,4 cm)

249€

Cadeiras empilháveis

Vaso Cono
De barro. Na cor chocolate.  Ø 26 cm. 
Também em Ø 31 cm a 8,95 €  e  Ø 36 cm a 
13,95 €. 

Desde 4€95 a unidade
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Relaxe no  jardim

Desde 9€95



Corta-relva eléctrico Powermax
Potência : 1200 W. 

Capacidade do cesto : 30 L. 
Amplitude de corte : 32 cm. 

Superficie de trabalho : 300m2

99€

Bordadura Fixa
De pinho tratado a autoclave. 112 cm

Relva artificial Valparaiso
21,95 €/ m2. Também:  1 x 4 m a 87,80 € 
2 x 4 m a 175,60 €
2 x 12 m a 526,80 €

Desde 21€95

Fertilizante relva marca 'J'
Enriquece o solo, para um bom 
desenvolvimento da relva.  (0,10 €/L)

4€99
O saco de 50 L

a 3a
GRÁTIS(1)

Relva “Rustica”  Jardiland
Adequada para todos os terrenos. Cobre até   
40 m2 por Kg. Obterá uma relva robusta e de 
fácil manutenção.

Embalagem de 1 kg
7€50

6 • 

Os pés sobre a erva

Adubo + Herbicida Compo                                   
Adubo de larga duração para a relva. Inclui 
herbicida para eliminar as ervas daninhas.  
(8,32 € / kg)

Embalagem de 3 kg
24€95

©Art Foto Dima/Fotolia

Relva “Repovoadora” Jardiland                  
Restaura rapidamente a relva danificada. 
Cobre até  60 m2 por kg.(11,90 €/Kg em vez de 
15,98€/Kg)

7€99
Embalagem de 500 g

a 2a
 a

-50%(1)

o preço de 2ª u. 
a 2,49 € 38 mm de altura

5€95
Com o cartão 
fidelidade(2)

Na compra de 3,
a unidade fica a 3,97€

5€95  a unidade



29€95
Estufa

Em PVC com três prateleiras reguláveis. 
Com rodas. 

135 x 70 x 50 cm. 
(Produtos de decoração e plantas não incluído)

Ferramentas de jardim Jardiland
Ancinho, forquilha e pá de plástico muito 
resistente.

2€95 a unidade

Em três cores: azul, verde e framboesa

• 7

Na minha horta
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              |        Médio |        80 cm

Colecção hortaliças enxertadas                           
Mais resistentes e produtivas. Variedades à 
escolha.

       |        De julho a outubro |        Regular

Colecção tomates mini
Variedade a escolher: Cherry, Totem e Ponchi. 

2€95 a unidade

Em vaso de Ø 13 cm
De cultivo ecológico

Preço
PROMO

a 4a
GRÁTIS(1)

Forquilha Jardiland
De aço e cabo de madeira. 4 dentes.

19€95

Forquilha Jardiland

Recipiente para Horta urbana
Em madeira de pinho tratado a autoclave.  
80 x 80 x30 cm 

17€95

Luvas Jardiland
Na cor verde, tamanhos de 7 a 10.
Na cor roxo, tamanhos 7 e 8.

3€99 a unidade

Em duas cores: verde e roxo

3€19/u
Com o cartão 
fidelidade(2)

2€36/u
Com o cartão 
fidelidade(2)

 (1) Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa só compra (2) Oferta reservada aos clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em curso.

Na compra de 4,
a unidade fica a 3,37€

4€50 a unidade

Em vaso de Ø 10,5 cm 
De cultivo ecológico



8 • 

©Aradaphotography/Fotolia

•  Especial horta •
OS JARDI’DAYS 

*

Mesa de cultivo Green Basis Grow “XXL”
Em plástico reciclado. 75,5 x 36,5 x 65 cm. Nas 
cores lima ou preto.

29€95 a unidade

Ideal para varandas e pequenos espaços

Mesa Horta urbana
De pinho tratado a autoclave. 80 x 40 x 80 cm.
(Plantas não incluído)

29€95
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Floreira rectangular
De pinho tratado a autoclave. 70 x 30 x 27 cm. 

22€95

*Os dias Jardiland

              |        Médio

Aromáticas culinárias
A escolher entre: manjericão, salsa, cebolinho, 

tomilho e alecrim.

1€95/u
Em vaso de Ø 13 cm
Cultivo ecológico
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              |        De março a abril |        Médio

Alface
Duas variedades à escolha: folha de carvalho e 
Trocadero. 

2€95

A bandeja de 12 u.
Cultivo ecológico

       |        De julho a setembro |        Regular

Tomate Raf                                                                  
Muito saboroso, doce e suculento.

1€50

Em vaso de Ø 10,5 cm
Cultivo ecológico

©
A

le
xa

nd
er

 G
og

ol
in

/F
ot

ol
ia

adoro
Adoro

 
©Scisetti Alfio/Fotolia
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• 9
(1) Oferta reservada aos clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em curso.

       |        Maio a setemtro|        Médio

Morangueiro
O rei das sobremesas.

Antilimacos Compo
Grânulos prontos a usar. (13,9 €/Kg)

6€95

Embalagem de 500 g

Terra Compost orgánico
Produto 100% natural que estimula a 
actividade biológica do solo e melhora as suas 
propriedades físicas e químicas. (0,12 €/L)

5€95
O saco de 50 L

©Studiophotopro/Fotolia

              |        Médio

Amendoim
Cresce dentro da terra. Experimente.

Sementes de hortaliças  
De cebola, cenoura, beringela, abóbora e 
pimento. Em  envelope  de sementes.

1€39 a unidade

Substrato Universal Premium
Substracto ideal para todo o tipo de plantas, de 
exterior ou de interior. Permite uma boa drenagem, 
aragem e favorece o enraizamento. (0,22 €/L)

8€95
O saco de 40 L

Adubo orgânico horta
Indicado para a adubagem do horto urbano ou 
doméstico. Contribui para melhorar o crescimento e 
a frutificaçao da cultura hortícula. (2,98 €/Kg)

5€95
O saco de 2 Kg

1€50

Em vaso de Ø 10,5 cm
Cultivo ecológico

©Fitoralia

1€95
Em vaso de Ø 13 cm
Cultivo ecológico

Preço
PROMO

1€11/u
Com o cartão 
fidelidade(1)



Alimento cão Nutro adulto cordeiro
Para cães adultos, de cordeiro e arroz.  
Formulado para melhorar a qualidade da pele e 
o pêlo. (9,25 €/kg.)

18€50

O saco de 2 kg
Alimento Origéa cão
Sem cereais. Para cães de tamanho médio 
e grandes. Elaborado segundo normas 
veterinárias. (4,58 €/Kg)

54€95

O saco de 12 kg + um saco de 3 kg grátis

74€55
O saco de 15 kg + 3 kg grátis

Alimento “Maxi Adult” Royal Canin®
Para cães adultos de 15 meses a 5 anos e com 

peso de 26 a 44 kg. (4,14 €/Kg.)
Também em “Medium Adult” a  77,40 € (4,30 €/Kg).

3 kg 
GRÁTIS

Tudo para o meu cão

©Barbara Helgason/Fotolia

10 • 

Osso Iams Chicken                                                  
Recheio de carne, com sabor a frango. Ajuda 
a manter os dentes saudáveis. Disponível en 
tamanho: S, M y L.

Desde 3€50 a unidade

©Eric Isselée/Fotolia

Sanilove neutralizador de odor e limpador 
de cama e casota
Embalagens de 250 ml cada um. (19,80 €/L)

4€95

Cama rectangular Xtreme
100% poliéster. Disponível em vários tamanhos, 
nas cores: vermelho ou azul.

Desde 24€95

Impermeável

a 2a
 a

-50%(1)

o preço de 2ª u. 
a 9,25 €

a unidade

a unidade
a unidade



Gaiola “Rabbit 100”
Para coelhos e cobaias. Equipado com um 
recanto de plástico, um comedouro e um 
bebedouro. 95 x 57 x 46 cm

49€95

• 11(1)  Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato. Adquiridos numa só compra. O cuidado de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer , respeito pelas condições 
necessárias para o seu bem-estar.

Leito “Prop O’Bois”
Leito de madeira 100% natural, sem odor e 
muito absorvente. Não levanta pó. (0,69 €/L)

6€95 a unidade

O saco de 10 L

©Irina K./Fotolia

©Julia Mashkova/Fotolia

Coelho bélier
Oryctolagus cuniculus

15€95

a unidade

©Tim UR/Fotolia

Alimento Foin Bio Hami Form®
Alimento rico em proteínas, minerais e fibras 
naturais. 100% bio para roedores. (0,25 €/L)

4€95
O saco de 20 L

©Dubrig-photo/Fotolia©Grafikplusfoto/Fotolia

Também para o meu coelho

Granulado para coelhos anões Feedeez
Alimento completo e equilibrado. (2,38 €/Kg)

5€95 

O saco de 2,5 kg

a 2a
 a

-50%(1)

o preço de 2ª u. 
a 3,48 €

a unidade



        |         Rega       Sol        Semisombra    Sombra         |         Floração        |         Altura        |         Colheita

www.jardiland.pt

serviçosOs nossos fidelidadePrograma
Aproveite as vantagens e servi-
ços do cartão cliente Jardiland.
Comece a acumular pontos 
desde a sua primeira compra.

Desfrute também do cartão 
croket, o 9 saco de alimento 
para cão ou gato será de 
OFERTA!

Diagnosticamos as plantas 
doentes:  Traga-nos uma amostra 
ou uma foto da sua planta, 
aconselharemos sobre os cuidados 
mais adequados. 

Analizamos a água: Traga-nos uma 
amostra de água do seu aquário. 
Analizaremos gratuitamente o Ph, 
N02, TH e TAC.

Evite sobrecargas: Se as suas 
compras são demasiado pesadas 
ou volumosas, ajudá-lo-emos a 
carregá-las até ao seu carro. Não 
hesite em pedir-nos ajuda. 

Ajudamos a transplantar: Os 
nossos profissionais ajudá-lo ao a 
transplantar as suas plantas. Veja 
as condições na loja.

Entrega : Se o seu carro é demasiado 
pequeno ou as suas compras são 
demasiadamente volumosas, nós 
efetuamos a entrega em sua casa.
Consulte os preços com um colaborador.

Embrulhamos as suas plantas 
para oferta: Para que fiquem o 
mais atrativo possível.

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 

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

ABERTO TODOS OS DIAS

Os preços mencionados são válidos nas lojas Jardiland participantes, até à data indicada no folheto. As nossas lojas Jardiland participantes dispõem de uma quantidade suficiente de produtos 
para satisfazê-lo durante o período da promoção mencionada. Se excepcionalmente algum artigo estiver em falta durante esse período, procuraremos oferecer-lhe um artigo idêntico ou 
similar ao preço indicado. 
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31€95
O saco de 15 kg 

Alimento Libra Dog
Para cães adultos com sensibilidade digestiva. Cuida 

também da pele e do pêlo. De salmão. (2,13€/Kg.)


