
De 2 a 25 de Junho de 2017PLANOS DE VERÃOOS MELHORES

599€

Conjunto Iris
Inclui uma mesa extensível (150/200 x 90 x 75 cm) e 6 

cadeiras de alumínio e textilene.

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS • DECORAÇÃO



Rosa da China
Hibiscus rosa sinensis

4€95/u

Em vaso de Ø 14 cm 

2 • 

       |        De Maio a Setembro |        Médio |        40-50 cm

Petunia     
Petunia 'Baby Doll', 'Night sky' y 'Amore'  
Escolha a que mais gosta.  Grande novidade!

9€95

Em pote de Ø 25 cm

Um jardim que  inspira
6€95

Em vaso com suspensão de Ø 22 cm

              |        De Junho a Setembro  |        Regular|         30 - 40 cm

                           Begonia 'Mocca'  
     Tuberhybrida 'Mocca'           

Composición Mosaik     
Composições com flores coloridas, à escolha.

14€

Com suspensão de Ø 25 cm

Begonia Big Begonia benarensis 'Big'  
Floração espetacular.

2€95

Em vaso de Ø 17 cm

Begonia Dragon Wing Begonia'Dragon Wing' 
Ideal para canteiros.

3€95

Em vaso de Ø 17 cm

       |          De Maio a Setembro |        Regular |        60-70 cm

Begonia Boliviensis Begonia boliviensis  
De floração abundante.

6€95

Em vaso com suspensão de Ø 22 cm

9€95
Com Cartão 

fidelidade(1)
Oferta Fidelidade

       |        De Maio a Setembro |        Médio|        1-1,50 m       |        De Maio a Setembro|        Médio |        40-50 cm

       |         De Maio a Setembro |        Regular |        80-100 cm       |          De Maio a Setembro |        Regular |        60-70 cm

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura



• 3 
(1) Oferta reservada aos clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em curso. 

       |        Médio |        1,50 m
Fruteiras anãs

14€95/u

Em vaso de 4 L

              |        Médio     
Plantas repelentes Bye Bye insectos     

©
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       |        Primavera |        Pouco |        40-50 cm

Lavanda     
Lavandula hybrida

2€95

Em vaso de  Ø 14 cm

Hortelã
Mentha suaveolens

1€95

Em vaso de Ø 13 cm

Plantas amigáveis

Preço 
PROMO

Em vaso de Ø 13 cm
1€95/u

Fruteiras anãs       |        Médio |       20-30 cm

Manjericão Ocimum basilicum 
De folhas grandes, para consumir e de folhas finas, 
ideal como antimosquito. Existe também em  Ø19cm a 3,90€ 

1€50

Em vaso de Ø 13 cm

Plantas amigáveis

Num jardim natural é aconselhável 
misturar plantas para evitar a 
propagação de doenças e pragas.

Você pode misturá-los como gosta, 
porque o essencial é ter a máxima 
diversidade.

Recomendamos plantar um máximo 
de flores perfumadas para desorientar 
parasitas, que são atraídos para as 
plantas e cores perfumadas

Mais informação:
jardiland.pt/blog/plantas amigáveis

Árvores de fruto anãs para 
cultivar no seu pátio ou terraço

Desfrute das árvores de fruto anãs 
plantadas em vasos: maçãs, ameixas, 
pêssegos, cerejas, pêras, etc. Não 
precisa de um grande espaço, pois 
pode cultivá-las em qualquer canto.

As árvores anãs oferecem-nos 
a possibilidade de colher os 
nossos próprios frutos no nosso 
pátio, varanda ou terraço, sem a 
necessidade de um grande jardim.

Preço
PROMO

Adoro  adoro!

       |         Abundante |        30-40 cm       |         De Maio a Setembro |        Regular |        80-100 cm



Aralia
Fatsia japonica

5€95

Em vaso de 5 L

Ligularia ovalifolia
Ligularia ovalifolia

9€95

Em vaso de 3 L

4 • 

39€
Em vaso de 10 L

              |        Médio |        2-2,5 m

Cica                                                                                  
Cycas revoluta 

O seu espaço  verde

Agapanto    
Agapanthus africanus

9€95

Em vaso de 4 L

Begonia Rex
Begonia Rex

5€95

Em vaso de Ø 13 cm

              |        Abundante |        4-5 m

Bambú dourado
Phylostachys aureosulcata aureocaulis 

29€

Em vaso de 10 L

Preço
PROMO

Com o cartão de 
fidelidade(1)

Oferta Fidelidade

59€

Em vaso de 10 L

       |        Médio |        1,5-2 m        |        Dezembro |        Médio |        60-70 cm

       |        Médio |        40-50 cm        |        Pouco |        60-80 cm

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura



As suculentas

• 5(1) Oferta reservada aos clientes com cartão de fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em curso.

O seu espaço  verde

       |        Médio|        60-80 cm

Aleo Vera Aloe Vera
(Floreira decorativa não incluída.)

2€95/u

Em vaso de Ø 12 cm

              |        Médio |        20-25 m

Magnólia
Magnolia grandiflora

29€

Em vaso de 12 L

              |        Abundante |        1,50 m

Hortênsia 
Hydrangea macrophylla

9€50

Em vaso de 5 L

              |        Abundante|        1-1,50 m

Papiro
Cyperus papyrus nana

9€95

Em vaso de 5 L

Lobelia
Lobelia erinus

6€95

Em pote de  Ø 25 cm

       |        De Maio a Setembro  |        Médio |        20-25 cm

              |        Pouco       

Composição plantas suculentas                        
Delfi

9€95/u

Em vaso de Ø 15 cm

Adoro  adoro!

Cactus Cactus
Existe também em vaso de Ø 17 cm a 6,95€ 
(Floreiras decorativas não incluídas.)

1€25/u

Em vaso de Ø 8,5 cm

              |        Pouco       



6 • 

Barbecue Lotus Grill +  Carvão  1 Kg de Oferta 
Em cor antracite com regulador de temperatura.
Existe também em Ø 33 x cm, em cor           vermelho,         
laranja e             amarelo. 
Em Ø 43 x cm, em cor          verde,          lila  e           antracita 
a 229 € com cartão de fidelidade , em vez de 259€.

169€

Ø 33 cm

Um bom bocado no  jardim

Barbecue Compact Kettle
Preto. Cuba com garantia de 10 anos.

Barbecue Spirit Original E-210 Black   
Com dois queimadores. A gás. Cuba e tampa 
com 10 anos de garantia. Existe também 
Barbecue GBS E-320 com três queimadores 
a 799€ 

559€

44 ,5 x 52 cm superfície de aquecimento 

Carvão vegetal   
Mistura de madeira de carvalho e outras 
lenhas. Para uma combustão rápida e mais de 
2 h de brasa.

7€99

Embalagem de 7 Kg (1,14€/Kg)

Barbecue Torino
De carvão.

59€

60 x 40 cm superfície de aquecimento 
99€99

Ø 47 cm

299€
72 x 48 cm superfície de aquecimento

Barbecue Performance Charbroil 3500  
Inclui gaveta para recolha de cinzas, 

grelhador e sistema de elevação.

Preço
PROMO

149€
Com Cartão 
fidelidade (1)Oferta Fidelidade

Barbecue Formentera
De carvão. Inclui gaveta para recolha de cinzas 
e grelhas de aço inoxidável.

99€

117 x 43 x 88 cm

o 2o
 a

-50%(2)

o preço da 2ª u. 
a 3,99 €

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



• 7

Um bom bocado no  jardim

Antialgas Choque   
Antialgas enérgico, sem cloro. Não produz 
espuma.

16€99

Embalagem de 5 L (3,40€/L)

Floculante     
Aclara a água turva e facilita a limpeza da 
piscina. 

8€99

Embalagem de 5 L (1,80€/L)

Incrementador do Ph da água
Aumenta o pH da água. Deve utilizá-lo quando 
o pH for inferior a 7,0.

10€99

Embalagem de 5 Kg (2,20€/Kg)

Cloro 5 ações
Para a desinfeção. Estabilizador do cloro, 
algicida e antifúngico.

24€99

Embalagem de 5 Kg (5€/Kg)

Kit sistema de nebulização DRIP & FRESH  
Inclui todos os elementos. Ideal para baixar até 
9ºC menos a temperatura.

45€99

Pastilhas de cloro
Apresentação em pastilhas de 200 g.

22€99

Embalagem de 5 Kg (4,60€/Kg)

Piscina Bestway Fast set   
Com depuradora cartucho de 2006 l/h. 
Capacidade 9.677 L. 457 x 84 cm

119€

259€
Amb la targeta 

de fidelitat(1)

Preço
PROMO

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

Preço
PROMO

Bem refrescante

299€

Piscina Bestway Power Steel   
Desenho a imitar o vime 366 x 100 cm de 
altura com depuradora cartucho de  de 
2.006 L/ h e escada. Capacidade 9.150 L

259€
Com cartão de 

fidelidade (1)



8 • 

Rede 90 % de ocultação
Resistente e fácil de instalar. Em diferentes medidas e 
em duas cores, castanho e preto. Existe em 1x 10 m a 
13,95 €, 1,5 x 5 m a 10,60 €, 1,5 x 10 m a 20,95 €, 2 x 5 
m a 13,95 € e 2 x 10 m a 27,95 € , todos com oferta da 
2ª unidade a -50 %.

Desde 6€95

Em mini rolo de 1 x 5 m

Painel de sombra     
Em madeira de pinho com tratamento em autoclave para uma 
maior resistência no exterior. Decorativo e 100 % de ocultação.

49€99

180 x 90 cm

O seu espaço  mais íntimo

Sebe artificial de ocultação
Em folha verde fina bicolor.    
Existe em 1,5 x 3 m a 29,99 € e 2 x 3 m a 39,99€ e em folha de hera, 
1 x 3 m a 29,99 €, 1,5 x 3 m a 44,99 € e 2 x 3 m a 59,99€ , todos com 
oferta da 2ª unidade a -50 %.

19€99

1 x 3 m

o 2o
 a

-50%(1)

o preço da 2ª u. 
a 14,98 €

o 2o
 a

-50%(1)

o preço da 2ª u. 
a 9,98 €

o 2o
 a

-50%(1)

o preço da 2ª u. 
a 3,48€

19€95
1 x 3 m

Vime                                                                       
Máxima qualidade. Existe em 1,5 x 3 m a € 29,95 
e 2 x 3 m a €39,95. Também com 50% de desconto 

na segunda unidade

29€95

Urze
1 x 3 m. Existe em 1,5 x 3 m a 44,95 €  y
 2 x 3 m a 59,95 €, €, também oferta da 2ª 
unidade a -50 %.

o 2o
 a

-50%(1)

o preço da 2ª u. 
a 9,98 €

(1) Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa única compra. (2) Oferta reservada aos clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras 8 • 
promoções em curso. (3) Para o serviço de instalação da relva, consulte a disponibilidade na loja.



Pérgola Novo vasos

Em madeira maciça com tratamento em autoclave para uma 
maior resistência no exterior. (Plantas não incluídas)

549€

300 x 300 x 250 cm de altura

• 9

O seu espaço  mais íntimo

Relva artificial Iguazu   
De máxima qualidade. Em quatro cores. 8 anos 
de garantia. Serviço opcional de instalação.(3)

14€99/m2

30 mm de altura

Relva artificial Valparaiso   
De máxima qualidade. Em quatro cores. 8 anos 
de garantia. Serviço opcional de instalação.(3)

19€99/m2

38 mm de altura

Relva artificial Cuzco   
De máxima qualidade. Em quatro cores. 8 anos 
de garantia. Serviço opcional de instalação.(3)

10€99/m2

20 mm de altura

Pérgola       
Em madeira maciça com tratamento em autoclave para uma 
maior resistência no exterior.  Postes de 7 x 7 x 240 cm e  vigas 
de 3,3 x 7 x 300 cm 

89€

300 x 300 x 240 cm de altura

Pérgola Novo      
Em madeira maciça com tratamento em autoclave para uma 
maior resistência no exterior. Com teto de velas.

159€

300 x 300 x 240 cm de altura

499€
Com Cartão
 fidelidade(2)

Oferta Fidelidade

(1) Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa única compra. (2) Oferta reservada aos clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras 8 • promoções em 
curso. (3) Para o serviço de instalação da relva, consulte a disponibilidade na loja.

Teto con velas

Preço
PROMO

Teto com toldo

Preço
PROMO

Pérgola Novo     
Em madeira maciça com tratamento em autoclave para uma 
maior resistência no exterior. Com toldo deslizante.

199€

300 x 300 x 240 cm de altura



10 • 
(1) Oferta reservada aos clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em curso.

Programador Water Proof   
Resistente à humidade. Fácil e simples de 
programar.

19€99

Kit completo com programador                         
Kit de rega por gotejamento de 15 m de  comprimento. 
Sistema de rega até 15 vasos. Equipado com todos os 
elementos, incluindo programador e painel solar

99€95

Refresque-se no extérior

kit gota a gota + programador 
c4099 aqua control                                                                                                                                          
Sistema de rega por gotejamento. Até 25 m de  
comprimento.  Inclui todos os elementos necessários.

49€

Mangueira extensível basic plus   
Inclui acessórios e pistola de rega. Leve e fácil 
de armazenar.

11€99

Extensível até 15 m

Mangueira helicoidal de material Eva  
Inclui acessórios e pistola com 7 funções.

10€99

15 m

kit mangueira Idro color    
Inclui acessórios e lança de rega. Existe 
também kit de Ø15 x 25 m a 14,99€

7€99

Ø 15 x 15 m

79€
Com Cartão 
fidelidade(1)Oferta Fidelidade

19€99

Chuveiro de jardim                                                    
Telescópico até 2 m de altura. Com tripé, 

cabeça basculante e caudal de água 
ajustável.
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Refresque-se no extérior

Antimosquitos para exterior
Para mosquitos e insetos voadores.

8€99

Embalagem de 500 ml (17,98€/L)

Pulseira protetora de silicone   
Com 100 % de citronela natural. 30 dias de 
proteção, cada pulseira.

4€99

Duas unidades

Espiral antimosquitos
Com um suporte de metal. 

2€49

Embalagem de 10 espirales

Antipragas completo doméstico Radarcan  
Dispositivo elétrico para uma proteção total 
contra insectos e roedores.

39€

Fin insectos    
Para insectos    
rastejantes, voadores e ácaros. 

9€99

Embalagem de 1 L

Repelente de moscas em gel   
Duração aproximada de 6-8 semanas. 

2€99

Embalagem de 125 g (23,92€/Kg)

Repelente de Citronela em gel
Duração aproximada de 4 semanas. 

2€99

Embalagem de 125 g (23,92€/Kg) 

Coruja para espantar                                   pássaros  
Com cabeça giratória                           Ideal para 
proteger hortas e plantações.

12€99

41 cm

Desfrute do extérior sim mosquitos
Preço

PROMO

Blattanex barrera    
Contra insetos, rastejantes e voadores. Até 3 
meses de proteção.

9€99

Embalagem de 750 ml (13,32€/L)

Velas citronela
De diferentes tamanhos, cores e 
desenhos.

Desde 2€95/u

199€90

Conjunto Solsticio                                            
Inclui uma mesa de alumínio com 

tampo  de vidro (160 x 90 x 75 cm) 
e 4 cadeiras de alumínio e tecido em 
PVC com revestimento em poliéster                                     

(57 x 64 x 86 cm)



12 • 

Decore o seu  jardim

6€95

Coxim cadeira
Em várias cores. 40 x 40 cm

54€95

Poltrona
Dobrável. Cor cinzenta, 
pérola ou toupeira.

9€95

Toalha pareo
De algodão. Em várias cores.

Guarda-sol
De alumínio. 3 m. Em cinza.

59€95



•13

Tapete Losange    
De polipropileno. Para uso indoor e ao ar livre. 
Existe também em 180 x 270 cm a 34,95€

15€95

120 x 180 cm

Decore o seu  jardim

Garrafa decorativa eco    
De vidro reciclado. 

10€95

Altura 23 cm
Coxim decorativo    
De algodão, verde ou bege.

6€95/u

45 x 45 cm

Conjunto de vasos com caixa decorativa
Vasos de barro e caixa de madeira de 23 x 
23 cm 

12€95

O pacote de 4 vasos

5€95

xxx

599€

Conjunto Iris  
De alumínio. Inclui mesa 
extensível (150/210 x 90 x 75 cm) e 
seis cadeiras de alumínio
e textilene.

Toalhas de mesa    
De algodão, bege ou verde. Existe também em 
180 x 250 cm a 12,95€

9€95/u

180 x 180 cm

Espreguiçadeira
De alumínio e textilene com toldo, dobrável e 

com pegas. Existe também em  cor           preto.

49€95



©Nipaporn/Fotolia

©Dk_patt/Fotolia

Ryukin
Carassius auratus
De 5 a 6 cm aproximadamente.

5€95

O lote de 2 peixes

14 • 

Como peixe na água
© Giuseppe Porzani/Fotolia

Betta macho “Crowntail”  y “Halfmoon”   
De 4 a 5 cm aproximadamente. 

5€95

Aquário “Start 40 pack Pur Led” Inwa blanco
Aquário equipado com kit de filtragem 
completo e iluminação LED. Capacidade: 20L
31,2 x 19,8 x 40 cm
Existe também em :           cinzento. (Plantas e peixes não 
incluídos)

Aquário “Start 35 pack Pur” Inwa
Aquário equipado com kit de filtragem 
completo. Capacidade: 13 L. Cor: preto. 
24,8 x 17,5 x 35 cm. (Plantas e peixes não incluídos)

24€95 29€95(1)

39€95
Aquário “Mycrab” Ciano

Divertido aquário para crianças de plástico com 
filtro incluído. Capacidade de 7,5 litros. Também 

disponível modelo Myshark.
Decoração (plantas artificiais e areia) não incluída.

34€95 46€95(1)

Teste da água do aquário Sera Quick Test                                                                              
Permite verificar os parâmetros mais 
importantes da água, apenas com uma tira 
reativa.

14€95

Embalagem de 50 tiras

30%
DE DTO
em plantas 
aquáticas

 naturais(2)

20%
DE DTO

em decoração 
de aquários(2)

a unidade

(1) Preço médio nas nossas lojas Jardiland. (2) Ver produtos identificados e disponíveis nas lojas. Descontos imediatos, permanecem excluídos areia e cascalho.
(3) Num único pagamento em numerário. (4) Produtos similares de igual capacidade num único pagamento em numerário.
Cuidar de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer o respeito pelas condições necessárias para o seu bem estar.



Caixa de higiene para gatos Prima Ferplast
Com filtro de carbono ativo, porta basculante e 
pega de transporte. 52 x 39 x 38 cm. 

12€95

         Transportín Atlas Ferplast 10 Organizer 
                             De plástico com compartimento 

para guardar utensílios para o seu animal de 
estimação. (Acessórios não incluídos). 

  48 x 33 x 34 cm.

24€95

• 15 
(1) Preço médio nas nossas lojas Jardiland. (2) Ver produtos identificados e disponíveis nas lojas. Descontos imediatos, permanecem excluídos areia e cascalho.
(3) Num único pagamento em numerário. (4) Produtos similares de igual capacidade num único pagamento em numerário.
Cuidar de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer o respeito pelas condições necessárias para o seu bem estar.

O descanso do gato

© Grigoriy Lukyanov/Fotolia

Arranhador Crazy Cat Martin 
Sellier  + erva- dos-gatos de oferta                                             
Para gatos. Em folhas de cartão reciclado. 
Poste intercambiável. Oferta de erva-dos-gatos 
em roll on. 27 x 30 x 30 cm. 

21€95

1 saco  
de 400 g

 GRATIS(3)

Alimento para gatos Origéa pavo + 1 saco 
de 400 g grátis
Alimento seco topo de gama para gatos 
adultos esterilizados sem cereais. (6,23 €/kg)

17€95

O saco de 2 kg 

Areia mineral aglomerante Smooz
Com argila natural aglomerante para gatos. 
Altamente absorvente e sem perfume. Neutraliza 
os maus odores. Não gera pó. (0,79 €/L em vez 
de 1,19 €/L)

Embalagem de 5 L

3€97
Vendido apenas: 5,95 €

a unidade na
compra de 3

2 + 1 
GRATIS(4)

Cama para gatos Sardina Zolux
Divertida cama ou refúgio para gatos em 
forma de lata de sardinhas. Fabricada em 
feltro. 50 x 44 x 25 cm. 

24€95

Adoro   adoro 
adoro!

Alimento "Sterilised" e "Appetite Control 
Sterilised" Royal Canin® 
Alimento seco para gatos adultos esterilizados. 
Ajuda a controlar o apetite, o peso e cuida do 
trato urinário.

O saco de 4 kg (7,49€/Kg)
34€95 a unidade

Erva 
dos gatos
DE OFERTA(3)



Aquário Eheim Vivaline LED                                               
Aquário + peça de mobiliário em cores diferentes: 

antracite, carvalho e branco. 100x40x45 cm. Equipado 
com iluminação e filtro interno.

399€

        |         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. 

Analisamos a água: Traga-nos uma 
amostra de água do seu aquário. 
Analisaremos 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. 

Ajudá-lo-ão 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 as 
mais atractivas.

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. 


