
PREÇOS MINI
CORRA! ESTE É O MOMENTO

De 16 de Fevereiro a 4 de Março de 2018

ALIMENTO EKUEL DE BOI 
PARA CÃES DE TODAS AS RAÇAS

19€95
O saco de 20 kg
 + 40% dto. 2ª unidade 
(0,99 €/Kg)

a 2a
 a

-40%

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS• DECORAÇÃO



Almofada plana "Kilt 
vermelho"
100% poliéster. 
50 x 33 cm 
Também disponível em 60 x 40 cm a 
8,95 € ou 80 x 48 cm 12,50 €.

Desde

6€95

Embalagem de 8 u
Snack natural para o seu cão.

9€95

Orelhas de porco  Feedeez

O seu cão  
    merece o melhor
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Colchão rectangular Xtreme tamanho M
Colchão impermeável e transpirável 
para cães. 
60 x 76 x 7 cm
Também disponível nos tamanhos 
S e L e em várias cores.

 
29€95

Embalagem de 28 u
Promove a higiene dentária do seu cão. 
Disponível em diferentes formatos para cães de 
diferentes tamanhos.

Desde 

9€

Snack "Dentastix"

Suave

20%
em brinquedos 

para cão



10€

DE DTO.
imediato

O saco de 12 Kg
Alimento natural sem cereais com peru.
(3,33 €/Kg em vez de 4,16 €/Kg)

Alimento completo para cães adultos 
de raças médias e grandes Origéa

39€95
em vez de 49,95 €

desconto
aplicado 

4€

DE DTO.
imediato

O saco de 15 Kg
Alimento completo para cães adultos de raças 
grandes ou seniores. (1,53 €/Kg em vez de 
1,79 €/Kg)
Desconto válido em todos os sacos de 15 kg

Alimento Feedeez

22€95
em vez de 26,95 €

desconto
aplicado 

3€

DE DTO
imediato

O saco de 2 Kg 
Para cães de 10 meses a 8 anos e peso de 1 a 10 kg 
(6,98 €//Kg em vez de 8,48 € /Kg)

Alimento "Mini Adult" Royal Canin®

13€95
em vez de 16,95 €

desconto 
aplicado

2 kg 
GRÁTIS

O saco de 12 Kg + 2 Kg grátis
Alimento específico para Labradores adultos. 
Para um crescimento saudável. 
(4,28 €/Kg)
Há também para "Golden Retriever" ou "Boxer".

59€95

Alimento "Labrador Retriever Adult" 
Royal Canin®

6€

DE DTO
imediato

O saco de 15 Kg
Para cães adultos de 15 meses a 5 anos
e peso de 26 a 44 kg
(3,66 €/Kg em vez de 4,06 €/Kg)

Alimento "Maxi Adult" Royal Canin®

54€95
em vez de 60,95 €

desconto 
aplicado

O saco de 10 Kg
Alimento natural sem cereais para cachorros 
de todas as raças. (4,99€/Kg)
Há também para cães adultos: Dog Adult salmão.

49€95

Alimento Dog Puppy Grainfree salmão 
Eukanuba
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 COMO 
COMBATER O 

TÁRTARO?
A formação e fixação de tárta-
ro na placa dentária pode cau-
sar muitos problemas ao seu 
cão. Se vir que o seu cão tem 
relutância em comer, tem mau 
hálito... Isso são sinais de que 
tem de o levar ao veterinário.

A escovagem pode remover 
uma média de 50% da placa 
dentária, bem como algumas 
fórmulas de alimentos, gulo-
seimas e alguns brinquedos, 
ao serem mastigados, ajudam 
a combater o tártaro.

E lembre-se, é recomendado 
fazer-lhe uma limpeza do tár-
taro todos os anos.

Conselho Jardiland



O saco de 2 Kg
Alimento natural sem cereais. Para gatos 
adultos esterilizados com tendência para 
engordar.
(6,48 €/Kg em vez de 7,48 €/Kg)

12€95

14€95(1)

Alimento para gatos esterilizados Origéa

6€

DE DTO
imediato

O saco de 4 Kg
Para gatos adultos moderadamente ativos. 
(7,49 €/Kg em vez de 8,99 €/Kg)

Alimento "Feline Fit 32" Royal Canin®

29€95
em vez de 35,95 €

desconto 
aplicado

O saco de 4 Kg
Para gatos esterilizados de 1 a 7 anos.  
(7,99 €/Kg em vez de 9,49 €/Kg)

Alimento "Appetite Control Sterilised" 
Royal Canin®

 

31€95
em vez de 37,95 €

desconto 
aplicado

Brinquedos JW Cataction
Perfeitos para que o seu gato
se divirta a brincar.

5€75

A caixa de 12 unidades de 85 g 
Alimento húmido natural para gatos que 
combina diferentes sabores.

7€95

Alimento Iams Naturally multipack 
Land & Sea

(1) Produtos do mesmo modelo e formato, numa só compra.

100% satisfeito
Trocamos-lhe o alimento ou devolvemos

o dinheiro, se o seu animal de estimação (cão,
gato, pequeno mamífero) não ficar satisfeito

com o seu novo saco de alimento,
num prazo de 2 meses

depois da data de compra.
Vantagens de clientes fidelidade:

3 meses para devolver o saco de alimento.

Só nas nossas marcas exclusivas Origéa,
Feedeezy Ekuel

Condições e lojas participantes em www.jardiland.pt

O saco de 1,25 Kg    
Alimento completo para gatinhos ou gatas em 
período de gestação ou aleitamento. 
(9,56 €/kg)

11€95

Alimento True Instinct Cat kitten chicken

Compromete-se!

6€

DE DTO
imediato

20%
em coleiras 

e trelas para 
gato



O saco de 5 L
Neutraliza os odores. Não adere às patas e não 
produz pó.
(0,92 €/L em vez de 1,39 €/L)

Leito de sílica Smooz

Para ronronar
de prazer 

2 + 1
GRÁTIS (1)

Árvore de gato  “North Dakota”
48 x 48 x 141 cm 

89€95
159€
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Transportadora Prima Cabrio Ferplast
Transportadora higiénica para gato de 
abertura fácil. 52 x  39 x 38,5 cm  

14€95

Abertura fácil

Embalagem de 5 L
Areia aglomerante 100% natural, leve e sem pó. 
(1,59 €/L)

7€95

Areia Sanicat Light & Clump

Árvore de gato “Trend Palm”
45 x 35 x 50 cm

15€95 
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6€95

ou 4€63 
a unidade por um lote de 3

Caminha Kina Zolux
Caminha redonda de tecido muito macio. 
Perfeita para o descanso do seu gato.
Ø 40 x 40 cm 

29€95

Suave 
e acolhedor

a 2a
 a

-40%(1)



©Vera Kuttelvaserova / Adobe Stock

Coelho-anão
Oryctolagus cuniculus

19€95

2 + 1 
GRÁTIS(1)

O saco de 60 L
Flocos de madeira não tratados, 
absorventes e sem pó.
Para todos os pequenos 
mamíferos. (0,04 €/L em vez de 
0,06 €/L)

Leito vegetal Smooz

Gaiola “Criceti 9” Ferplast
Para hamsters. Equipada com uma casa, 
comedouro, bebedouro e uma roda.
46 x 29,5 x 23 cm 
(Feno e alimento não incluídos).

16€95 27€95 ©Happy monkey / Adobe Stock

Hamster Roborovski
Phodopus roborovskii

5€95

(1) Produtos do mesmo modelo e formato, numa só compra.
Encarregar-se de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer respeitar as condições necessárias para o seu bem-estar.

Tudo para o seu
   roedor…

Gaiola “Rabbit 100 EL” Ferplast
Para coelho ou porquinho-da-índia.
Equipada com armação. 95 x 57 x 46 cm 

39€9549€95

Alimento granulado 
para coelhos-anões 

Feedeez

Embalagem de 7 Kg
Nutrição completa e 
equilibrada. Regula o 
crescimento dentário.  
(2,85 €/Kg em vez de 
3,56 €/Kg)

19€95
24€95

2 + 1
GRÁTIS(1)

O saco de 20 L
Alto valor nutricional. 
(0,17 €/L em vez de 0,26 €/L)

Feno “Excellence” Feedeez

5€25

ou 3€50 
a unidade por um lote de 3

3€95

ou 2€63 
a unidade por um lote de 3



Peixes de água quente
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Betta fêmea
Betta splendens
Tamanho : 4/4,5 cm

1€95
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5 peixes
Puntigrus tetrazona
Tamanho  : 2,5/3 cm

7€95

Barbus de Sumatra
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10 peixes
Paracheirodon innesi
Tamanho  : 2,5/3 cm

8€95

Néon azul
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3 peixes
Corydoras paleatus
Tamanho  : 2,5/3 cm

5€95

Corydoras pimenta

Aquário “Rio 180” branco e móvel
CCapacidade: 180 L úteis.
Com luz LED. Inclui filtro, bomba de 600L/h 
e aquecedor de 200W 
Aquário: 101 x 41 x 50 cm
Móvel : 101 x  41 x 73 cm
(Plantas, decorações e peixes não incluídos)

339€95479€

Aquário “Biorb Classic LED”
Capacidade: 15 L úteis. Inclui:
iluminação LED 12V, gravilha 
cerâmica, cartucho de filtro, bomba 
de ar, condicionador de água e 
bactérias. Ø 30 cm 

(Decoração não incluída).

69€95

Análise                   
da água

Traga-nos uma amostra da 
água do seu aquário e analisá-
la-emos (nitratos, pH, dureza 

da água...).

Condições e lojas participantes
em www.jardiland.pt
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O grande azul          em casa ! 

Aquário “Confort 60” Inwa
Capacidade: 48 L úteis. Com LED, 
filtro interior completo 380 L/H e 
aquecedor de 50 W.
60 x 30 x 32 cm 
(Plantas, peixes e decoração não incluídos).

54€9579€95

3€95

ou 2€63 
a unidade por um lote de 3

Compromete-se!



       |        Médio    |        50 cm

Em vaso de Ø 12 cm
Dendrobium nobile
De longa floração. 

A planta de dois ramos. 

12€95

Orquídea

              |        Frequente |        30 cm

Em vaso de Ø 14 cm
Azalea indica

Diferentes variedades à escolha.

5€95

Azalea       | Médio |        55 cm

Orquídea
Phalaenopsis
Planta de dois ramos. Diversas 
cores à escolha.

7€95
Em vaso de Ø 12 cm

Ideal para principiantes
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(1) Oferta reservada aos detentores de cartão de fidelidade Jardiland. Excluindo as promoções atuais. Consulte a lista de lojas participantes em www.jardiland.pt

As plantas
 de interior 

2€95

Com vaso decorativo 
“Tusca”

Ø 13 x 17 cm 
 Existe também em:                         

V erde          Verde claro          Branco 

Pulverizador
Capacidade : 1 L 

1€95

adoro
Adoro
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9€95
com cartão de 

fidelidade(1)

              |        Médio     |        45 cm

Em taça de Ø 16 cm, de cerâmica
Composição exótica de três plantas.

11€95

Bromelia

              |        Médio    |        40 cm

Em vaso de Ø 13 cm, de cerâmica
Spathiphyllum ‘Bellini’
Planta que se adapta bem à sombra. 

5€95

Flor de lua

              |        Médio    |        120 cm

Em vaso de  Ø 21 cm
Dracaena
Diferentes variedades à escolha. 
A planta de três troncos.

19€95

Dracaena

9€95
 

as 2
com cartão de 

fidelidade(1)

              |        Médio    |        40 cm

Em vaso de Ø 12 cm, de cerâmica
Variedades diferentes à escolha.

Plantas verdes

5€95
4,98 € a unidade na compra de 2

natureza em casa 

Vela perfumada “Alta 
concentração de de 

perfume”
Diferentes aromas à escolha: 

framboesa vermelha, gelado de 
verão e delicada caxemira.

9€95

Pluviómetro
De resina. Dois modelos à escolha. 

9 x 16,5 x 19,5 cm

9€95

Embalagem de 1 L
Promove o crescimento das 
plantas. 

4€50

Adubo plantas verdes 
Jardiland

              |        Médio |        40 cm

Em vaso de Ø 12 cm, de cerâmica
Anthurium ‘Million Flowers’
Uma nova variedade com muitas flores em 
miniatura.

9€95

Antúrio mini



1) Produtos de igual formato numa única compra. (2) Oferta reservada aos titulares de cartão de fidelidade Jardlland. Excluindo as promoções a decorrer. Consulte a lista de lojas participantes 
emwww.jardiland.pt.   

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura

              |        Fevereiro a Maio |        Médio

Em taça de Ø 22 cm, em cerâmica 
Campânula, Narciso, Pensamento, 
Gramínea e Hera. 

14€95
Composição "floral", com 5 plantas

              |        Febrero a Abril |        Pouco

Em vaso de Ø 12 cm
Vaso com 3 bolbos. 

2€95

Tulipa

Um Inverno
                      com cor 

       |        Fevereiro a Maio |        Médio
©Irina Fischer Adobe Stock

Em vaso de Ø 10,5 cm
Primula acaulis

Prímula

0€95
0,80 € a unidade na compra de 5

       |        Dezembro a Março |        Frequente |        1,80 m

Em vaso de 4 L
Camellia sp.
De folhas verdes chamativas e flores de cores 
brilhantes, serão as estrelas durante todo o ano.

12€95

Camélia de jardim

adoro
Adoro

 

Coelho
Em cerâmica. 
22 x 13,5 x 19,5 cm

14€95

4€

as 5 (1)

19€80

as 2(1)

              |        Fevereiro a Maio

Em floreira de 40 cm com prato
Composição de prímula e violetas

12€95
9,90 € a unidade num lote de 2 



2 + 1
GRÁTIS(1)

O saco de 50 L
Facilita el enraizamiento y el crecimiento de las
plantas enriqueciendo y mejorando el suelo. 
(0,12 €/L em vez de 0,18 €/L)

Terra plantação Jardiland
Ferramentas para a varanda Jardiland
Ferramentas manuais feitas de plástico de grande 
qualidade. Pá, rastelo ou ancinho, disponíveis em 
verde, azul e framboesa.

1€95 
a unidade

8€95

o 5€97 
a unidade na compra de 3

1€95
ou 4€95 

le lot de 3

              |        Março - Abril |        Frequente

©Hcast / Adobe Stock
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A bandeja de 12 u. variadas 
3 alfaces folha de carvalho 
'Grenadine' 3 alfaces Iceberg 'Pursuit'
3 alfaces Maravilha 'Broadway'
3 alfaces Romana 'Valladolid'.

Alfaces Bio

1€95

A bandeja de 6
À escolha entre: Couve-flor 'Málaga' e Couve de 
Milão 'Savoy King'.

2€95

Couve e couve-flor 

              |        Junho a Setembro |        Frequente
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O prazer
                  da horta

Luvas de jardim Jardiland
Perfeitas para a semeadura.
Permitem boa destreza, transpiráveis
 e com uma camada de proteção contra a
humidade. Tamanhos de 7 a 10 à escolha.
 

4€99 

3€50
com cartão 
fidelidade(2)

Embalagem de 500 ml
Específico para nutrir as plantas que 
necessitam de um ambiente ácido para o 
seu desenvolvimento: hortênsias, gardénias, 
camélias. (9€/L).

4€50

Adubo líquido plantas ácidas



www.jardiland.pt

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 

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

ABERTO TODOS OS DIAS

O vaso de Ø 14 cm

1€95
LAVANDA

Lavandula stoechas

              |        Pouco

Ganhe pontos e obtenha vales
de compras todo o ano!

Aproveite as ofertas e serviços
exclusivos e participe em eventos

especialmente organizados para si.
CartÃo gratuito, peça já*

**Detalhes das vantagens do programa e das lojas
participantes em www.jardiland.pt

Fidelidade
Programa

Analisamos a água: Quer iniciar-
se na aquariofilia? Traga-nos uma 
amostra de água do seu aquário e 
acompanhamo-lo na sua análise 
(nitratos, PH, dureza da água, ...).

Compromete-se! 

Devolvemos-lhe a diferença*: Se 
encontrar um produto (mesma 
marca, formato e código de barras) 
mais barato,  devolveremos a 
diferença num vale de compras, num 
prazo de 15 dias, justificado.

Vantagens de clientes fidelidade: 
devolução em dinheiro.

100% satisfeito:  Trocamos-lhe o
alimento ou devolvemos o seu 
dinheiro se o seu animal de estimação 
(cão, gato, pequeno mamífero) não 
ficar satisfeito com o seu novo saco
de alimento, num prazo de 2 meses
após a data de compra.

Vantagens de clientes fidelidade:
3 meses para devolver o saco de
alimento. 

Apenas nas nossas marcas
exclusivas Origéa, Feedeez e Ekuel

*Serviço oferecido apenas nas nossas lojas participantes:
Jardiland Gavà, Jardiland Tarragona, Jardiland Sant
Cugat, Jardiland Oleiros e Jardiland Maia.

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. 


