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Aquário Inwa Start 40 XL
Equipado com kit de filtração completo e iluminação led.

Capacidade útil 25L. Em branco ou cinzento. (Plantas e peixes não incluídos)

39€95
40 x 20 x 40 cm

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS • DECORAÇÃO



Caixa de 400 g (6,25€/Kg)

Biscoitos Feedeez a granel
Escolha entre diferentes sabores.

Pode misturá-los como quiser.

2€50
la unitat
+ 1 GRATIS

Juguete “Giro” Kong o Wobbler
Distribuidor de snacks para cão.
Preencha-o de biscoitos e o seu cão deverá 
esforçar-se para conseguir o seu prémio. 

13€95/u

Colchão “Toronto”
Muito confortável. Em algodão e poliéster. Pode 
ser lavado à máquina.
80 x 48 cm

9€95

2• 

Champô para cães Smooz
Gama completa de champôs para limpar e 
cuidar dos diferentes tipos de pelo do seu cão. 
Diferentes variedades à escolha.

3€95/u 

Embalagem de 250 ml (11,80 €/L)

Brinquedos Nayeco
Brinquedos de peluche para cão de diferentes 
formas e tamanhos. Ideais para brincar dentro 
de casa. Material fácil de limpar.

4€95/u

Partilhamos momentos  ternos 

20%
DE DTO

em casotas de 
madeira(1)
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com o nosso  cão

Ossos Feedeez
Ossos em pele prensada para cães. Ideais como snacks ou brinquedos. 
Combine-os como desejar. Compre 3 e oferecemos-lhe o mais barato.

Desde 2€35

Comedero Smooz
De melanina, em diferentes formatos, alturas e cores. 
O prato dá para retirar para facilitar a limpeza.

Desde  6€95/u 

Diferentes formatos e medidas

Latas de comida Almo Nature
Alimento húmido para cães com alto teor de carne, 
sem conservantes nem corantes artificiais.

Dispensador de sacos Nayeco
Em forma de osso e em várias cores. Leva dois 
rolos de sacos de 20 unidades.

1€95/u 

Com dois rolos de sacos

3=2

Trelas e coleiras

Coleira em nylon LED Zolux
Regulável, com fita led para poder localizar o 
seu cão facilmente à noite.
Recarregável, não necessita de pilhas. 
Disponível em dois tamanhos.

8€95

Com LED recarregável

3=2(2)

por unidade 
ao comprar 3

Embalagem de 90 g (15€/Kg)

0€90
em vez de: 1,35 €

(1) Produtos assinalados na loja. (2) Produtos do mesmo formato, na mesma compra. (3) Produtos assinalados na loja.
Cuidar de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer respeito pelas condições necessárias ao seu bem-estar.

15%
DE DTO

Trelas e 
coleiras(3)
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10€95
Com erva dos gatos

Arranhador inclinado para gatos AFP                                              
Em cartão com brinquedo incorporado. Inclui 

erva dos gatos para o tornar irresistível.
48 x 20 cm.

Cesta para gatos “Cote Ivore” Europet
Fabricado em juta e algodão. Com 2 desenhos 
à escolha.  Ø 35 x 29 cm. 
Existe também no modelo “Pura Vida”.

9€95

Túnel para gatos “Pura Vida” Europet
Em juta polar. Divertido túnel com brinquedos 
para o seu gato brincar e esconder-se. Ø 25 x 
120 cm. 
Existe também no modelo “Cote Ivore”. 

29€95

Spray de erva dos gatos
de 150 ml Europet

DE OFERTA

Fonte AFP
Fonte de água que assegura água corrente e 
filtrada para o seu gato. Capacidade 1 L

29€95

Areia Clean Cat Magic Ball
Areia aglomerante mineral 100% natural. Muito 
leve e absorvente

Embalagem de 6 L

5€21
em vez de 6,95 €

por unidade
ao comprar 2

Despertar como um  gato

©mark_ka/Fotolia

Casota Prima Ferplast
Casota higiénica para gatos com filtro de 
carvão, porta basculante e asa de transporte.

52 x 39 x 38 cm
14€95

a 2a
 a

-50%(1)

(1) Produto do mesmo modelo e formato, na mesma compra.
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©DoraZett/Fotolia Porquinho-da-índia de pelo curto
Cavia porcellus

14€95

Gaiola Cavie 15 Tris cor Ferplast
Gaiola ideal para porquinhos-da-índia. 

Equipada com comedouro, bebedouro e casota 
de plástico 70 x 45 x 38 cm. 

39€95

Abertura total na parte da frente.

Leito Vegetal de milho Smooz
Natural e biodegradável.

Elevada capacidade de absorção.
. 

9€95

O saco de 15 L +20 % grátis (0,56€/L)

Bem-vindo  a casa

Feno Bio Feedeez
Contém as quantidades necessárias para o 
equilíbrio alimentar dos roedores. Proveniente 
de Agricultura Biológica.

3€97
em vez de : 5,95 €
O saco de 30 L (0,13€/L)

a unidade
ao comprar 3

Leito vegetal de papel Cominter
Leito de papel com alto teor de absorção para 

gaiolas com pequenos roedores.

Alimento Feedeez
Alimento completo para porquinhos-da-
índia ou coelhos, adaptado às necessidades 
específicas de cada espécie.

3=2(1)

(1) Produto do mesmo modelo e formato, na mesma compra.
Cuidar de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer respeito pelas condições necessárias ao seu bem-estar.

3=2(1)

O saco de 10 L (0,89€/L)

5€97
em vez de: 8,95 €

por unidade 
ao comprar 3

Embalagem de 2,5 Kg (2,02€/Kg)

a 2a
 a

-50%(1)

5€06
em vez de: 6,75 €

por unidade 
ao comprar 3

20%
GRÁTIS
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©Bios

Plati coral
Xiphophorus maculatus
Tamanho: 3,5 cm.

5€95

Lote de 5 peixes

©Bio
s

Acará-Bandeira
Pterophyllum scalare var.
Tamanho:  4/5 cm.
Diferentes variedades à escolha.

29€95
Aquário Nanovie

Aquário compacto com filtração e iluminação 
incluída. Capacidade 19 L.

32 x 23 x 33 cm 
(Plantas, peixes e decoração não incluídos)

©Bios

Rasbora arlequim
Rasbora hétéromorpha
Tamanho: 3 cm.

11€95

Lote de 10 peixes

adoro

Adoro  
 

©Bios

Corydora albina
Corydoras aeneus
Tamanho: aprox. 3 cm. 

5€95

Lote de 3 peixes

©Bios

Tetra Cardinal
Paracheirodon axelrodi. Tamanho:  2,5/3 cm. 

6€95

Lote de 5 peixes

©
Bi

os

Acará-Disco 
Symphysodon aequifasciata

Tamanho:  6/7 cm.
Variedades à escolha: Cobalto ou Pigeon.

29€95

Disfrutemos das melhores

12€95

Lote de 3 peixes
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©
Bi

os

Cascalho
De quartzo em diferentes cores. Perfeito para 
decorar o aquário.

Planta natural enraizada em tronco
Escolha entre Microsorum ou Anubia. Ideal 
como decoração e refúgio para os peixes.

19€95

Tamanho M

Condições e lojas aderentes em www.jardiland.pt

acrobacias aquáticas

20%
DE DTO

filtros, aquecedores 
e iluminação (2)

Aquário Beta Compact 30
30 x 40 x 30 cm. Capacidade 36L 
Ao comprar este aquário ou o modelo Beta Line, 
usufrui de 20% de desc. em filtros, aquecedores 
e iluminação.

Desde 139€

Planta aquática
Sortido de diferentes plantas naturais de 
aquário.

Em vaso de Ø 5 cm

1€97
em vez de 2,95 €

a unidade
ao comprar 3

20%
DE DTO
rochas e 
troncos

Compromete-se!

Analisamos a água: Traga-nos uma 
amostra de água do seu aquário. 
Analisaremos gratuitamente o pH, gH, 
kH, nitritos e nitratos.

3=2(1)

a 2a
 a

-50%(1)

O saco de 1 kg

aunidade
ao comprar 23€38

em vez de : 4,50 €

(1) Produto do mesmo modelo e formato, na mesma compra. (2) Na compra de um aquário Beta Compact ou Beta Line, usufrui de 20% de desc. em filtros, aquecedores e iluminação. (3) Na 
compra de um conjunto Aquário + Móvel, de qualquer modelo, aplicar-se-á 20% de desconto.
Cuidar de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer respeito pelas condições necessárias ao seu bem-estar.

20%
DE DTO

aquário + móvel(3)

Rochas ou troncos
Decore o seu aquário de uma forma muito 
natural.



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.

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. 

(1) Desconto a ser efectuado numa única compra de alimento seco. Produtos idênticos, da mesma marca e com o mesmo formato. Não acumulável com outras promoções em vigor (incluindo 
promoções ou ofertas fidelidade).

-40%
no 2o saco  

de alimento  
para cães  
e gatos(1)

De 9 a 15 de outubro

OPERAÇÃO
NHAM, NHAM... 


