
ROSEIRA DE GRANDES FLORES
ROSA

Descubra a nossa grande colecção e faça 
brilhar o seu jardim!

7 €95
Em vaso de 3 L

       |        (12) Maio a Setembro |        Médio |        1,50 m

3, 2, 1...  

AO JARDIM !
De 2 a 18 de Março 2018

adoro
Adoro

 

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS• DECORAÇÃO



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

De madeira de pinho tratada em autoclave. 
Ideal para colocar na varanda e no jardim. 
70 x 30 x 27 cm 

25€95

Floreira rectangular
De madeira de pinho tratada em autoclave. 
Ideal para plantar hortaliças no quintal ou na 
varanda. 80 x 40 x 80 cm 

29€95

Mesa de cultivo
De carvão. Ideal para terraço e jardim, com 
capacidade para 6 pessoas.
Ø 47 cm 

94€95

Barbecue Compact Kettle Weber

Inclui pistola de rega de 7 funções. De 15 m

12€95

Mangueira helicoidal + pistola de rega

Em forma de cone, campânula ou cilindro. 
De terracota. Ø 30 cm. Em várias medidas.
Ø 38 cm a 14,95€, 
Ø 48 cm a 37,95€
Ø 58 cm a  44,95€

Desde

8€95 
Vaso de Vietnam

O quintal       já está pronto

Preço
PROMO

De resina. Inclui depósito interior para o 
plantio. 27 x 27 x 50 cm
 

14€95

Vaso Rato

Ideais para exteriores 

De plástico. Inclui prato e suporte.
60 x 17 cm 
Em várias cores: antracite, branco e moka.

9€95

Floreira Miramare da Fansa

Com tratamento em autoclave
para proteger a madeira



Convite para
o jardim Inclui uma mesa de alumínio com 

tampo de vidro (90 x 160 x 75 cm)  
e 4 cadeiras de alumínio com assento 

em textilene. (63 x 63 x 87 cm). 

Ajudamo-lo a 
carregar o carro

As suas compras pesam demasiado? 
São demasiado volumosas? Não 
hesite em pedir ajuda aos nossos 
assistentes para carregar as suas 

compras no saco, no carrinho                        
ou no veículo.

199€
com o cartão fidelidade em vez de 249 € 

Conjunto Solstício

Com cartão 
fidelidade(1)

O quintal       já está pronto

Compromete-se!

Coelhos
Em poliresina. 3 modelos à escolha. 
19 x 14,5 x 14,5 cm 

9€95
a unidade

Pick quadro - negro
7,5 x 24 cm 

3€95

Balde
De zinco decapado. 3 medidas à 
escolha.
18 x 18 cm a 4,95€, 
21 x 20 cm a 6,95€
22,5 x 24 cm a  8,95€

Desde 4€95
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Condições e lojas participantes em www.jardiland.pt



3 + 1
GRÁTIS(2)

Em vaso de 1 L
Rubus ideaeus
Improvise novas saladas e desfrute de 
deliciosas compotas naturais.
Disponível nas variedades: Fall Gold 
(amarela), Willamette (vermelha).

Framboesas em variedades

3€95

ou 3€ 
a unidade por um lote de 4

              |        Junho a Agosto |        Freqüente |        1,5 m

Embalagem
Diferentes variedades à escolha: 
tomate, alface, rúcula...

 
Desde 

1€59

Colecção de sementes

       |        Julho a Outubro |        Médio

Em vaso de Ø 10,5 cm

1€50

Tomate Alface 
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              |        Maio a Setembro |        Médio

A bandeja de 12 unidades

2€50

Alface ‘Batavia rubia’

©R. Villalon / Adobe Stock

              |        Julho a Outubro |        Médio

A bandeja de 12 unidades

2€50

Alho-francês verde de Carentan

©Ingrid / Abode Stock

       |        Maio a Outubro |        Médio

Em vaso de Ø 13 cm

1€95

Morangueiro ‘Charlotte’ o ‘Gariguette’

 ECO
Cultivo

©M.studio / Adobe Stock

Em vaso de 2 L
Variedade 'Bluecrop'.

5€95 

Mirtilos

              |        Abril a Setembro  
       

Em vaso de 0,5 L
À escolha: salsa crespa, salsa 
plana ou cebolinho. 
(Tampa de vaso não incluída)

0€95
Aromáticas
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Selecção
20%

DE DTO
Com cartão 
fidelidade(1)

              |        Junho a Agosto |        Freqüente |        1,5 m

(1) Oferta reservada aos titulares de cartão de fidelidade Jardlland. Excluindo as promoções a decorrer.  
(2) Produtos de igual formato numa única compra.

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura



Sacho tridente, escarificador trimatéria e 
ancinho. De madeira e metal.

3€50

Ferramentas de jardim Jardiland 
Barreira de pinho. Fácil de instalar, é ideal para 
delimitar os seus cultivos. 
112 cm 

5€95

Barreira fixa 
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Embalagem de 500 g
Perfeito para eliminar as pragas de caracóis e 
lesmas em jardins e terraços. Com amargante 
repelente. (2,25 €/kg)

4€50

Anticaracóis e lesmas

Tubos de aço galvanizado  (Ø 25 mm).  
6 janelas (35 x 35 cm).  
Lona reforçada com polietileno. 
200 x 300 x 200 cm 
Existe também em 300 x 300 x 200 cm a 99,95 €.

Desde

89€95 
Estufa de jardim: 

Cultive os seus aromas
e legumes durante todo o ano

Adubo granulado adequado para todos os 
tipos de culturas de exterior (1,99 €/Kg)

13€95

Adubo azul Nitroflower

Utilizável em 
“agricultura 
biologica”

3€95

ou 3€ 
a unidade por um lote de 4

O saco de 50 L
De pinho, para decorar e proteger das ervas 
daninhas. (0,12 € / L em vez de 0,18 €/L))

Barreira decorativa "J"
O saco de 80 L
Favorece o bom desenvolvimento e o 
enraizamento das plantas.  
(0,10 €/ L em vez de 0,14 €/L)

Terra Universal Jardiland

Uma horta     bem cuidada

Preço
PROMO

Embalagem de 7 Kg

3€95
Com cartão 
fidelidade(1)

a 2a
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-50%(2)2 + 1
GRÁTIS (2)

8€99

o 5€99 
a unidade por um lote de 3 10€99

8,24 € a unidade por um lote de 2

a unidade

Com tratamento em autoclave
para proteger a madeira



              |        Abril a Setembro          
          Médio|       20 cm

Em vaso de Ø 13 cm
Pelargonium zonale
Ideal para decorar as nossas 
varandas e terraços.

Gerânio

1€95
ou 8€ 

o lote de 5

Já é tempo de ver 
 a vida a cores 

              |        Março - Maio |        Médio

Em vaso Ø 10,5 cm
De um roxo ainda mais intenso.

2€95

Campânula ‘Ambella® Intens Purple’

       |        Junho - Julho |        Médio |         5-7 m

Em vaso de 10 L (Altura 80/100 cm)
Magnolia grandiflora

29€95

Magnólia

Flor perfumada 

              |        Março - Abril |        Médio

Em vaso longo de 40 cm de 
comprimento com prato 
Composição de 8 plantas com flor. 

12€95

Composição primavera: 

              |        Março -Abril |        Médio

Em vaso de Ø 25 cm
Para decorar a sua varanda ou 
terraço.

7€95

Cesto de vime com flores 
sazonais 

“Preparado para
a varanda ou terraço”

2 + 1
GRÁTIS (1)

O saco de 50 L
Favorece o enraizamento de todos os 
tipos de plantas, arbustos com flor, 
coníferas, plantas perenes, etc. 
(0,08 € / L em vez de 0,12 €/L)

Terra universal "J"

5€99

ou 3€99 
a unidade por um lote de 3
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Floração 
romântica

19€95

Peónia arbustiva 7 ramos
Em vaso de 5 L de 7 ramos  
e mais
Paeonia suffruticosa

(1)  Produtos de igual formato numa única compra.. (2)  Oferta reservada aos titulares de cartão de fidelidade Jardlland. 
Excluindo as promoções a decorrer. 
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              |        Março - Abril |      Médio          1,5 m



Coleção de Osteospermum

              |        Abril a Setembro |        Médio |        80 cm

Em vaso de Ø 13 cm
De elegante floração. Como uma grande margarida, 
cativará pelas suas cores vivas e variadas.

1€95

Osteospermum

Com tratamento em autoclave 
para proteger a madeira. 
60 x 180 cm 

6€95 

Persiana sem moldura
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Já é tempo de ver 
 a vida a cores 

Pavé conseil  
ou pavé services?

A caixa de 800 g
Favorece a floração.
(4,38 €/kg)

3€50

Fertilizante de roseiras  
Jardiland

Utilizável em
 «agricultura 
biológica»”

De plástico de cor antracite. 
Ø 40 cm

15€95

Vaso Loft Urban

              |        Março a Abril |        Médio 
       20 cm

Em vaso de Ø 10,5 cm
Todo um espetáculo de cor.

1€50

Ranúnculos

       |        Junho a Setembro |        Pouco 
       50 cm - 1 m

Em vaso de 0,5 L
Lavandula
Planta aromática e ornamental. 
Fácil de cultivar com flores perfumadas. 

0€95

Alfazema
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14€95

Roseira trepadora de flores 
grandes ou pequenas
Em vaso de 3 L
Rosa sp.
De flores grandes ou flores 
agrupadas. Ideal para decorar 
paredes e pérgolas.

       |        Junho a Setembro |        Médio  
       2,5 m

              |        Médio |        1,5 m

©
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Em vaso de 10 L  
Em forma de bola Ø 40/50 cm
Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’
Brote espetacular. Ideal em vaso 
ou em maciço. 

14€95

Photinia ‘Little Red Robin’

Criação de 
jardineiras e 
transplantes

Quer criar um jardim de flores? A sua 
planta sente-se apertada no vaso? 

Aconselhamo-lo sobre os elementos

das suas composições (plantas, 
vasos, terra), numa assistência 

personalizada.

Condições e lojas participantes em www.jardiland.pt

Compromete-se!

              |        Março - Abril |      Médio          1,5 m

a unidade

12€95
Com cartão 
fidelidade(2)



P lanta de fácil 
manutenção 

Um pouco de verde exótico 
dentro de sua casa

Recentment tallat 
!

Embalagem de 
1300 ml
Favorece o 
crescimento das 
plantas de interior. 
(4,58 € / L)

5€95

Adubo plantas 
verdes

(1)  Oferta reservada aos titulares de cartão fidelidade Jardlland. 
Excluindo as promoções a decorrer. 

2

14€95

1

7€95

6

1  Orquídea. Dendrobium Sa-Nook®. 7€95  
En vaso de  Ø 12 cm. Em várias cores. 1 ramo 
(Vaso decorativo não incluído).

       |        Médio |        50 cm

5  Planta com flor em vaso de 
terracota. 5€95 Em vaso de Ø 12 cm.  
Uma opção colorida: gerbera, begónia, mini-
roseira ou violeta.                |        Médio

6  Plantas verdes grandes em vaso de 
terracota.  Monstera, Epipremnum. 14€95 Em 
vaso de Ø 19 cm. Diversas variedades à escolha. 

       |        Médio |        80 cm

9  Lírio em vaso de zinco. Lilium. 9€95 
Em vaso de Ø 17 cm. Colorido e perfumado. 

              |        Médio |        55 cm

3  Hortênsia em vaso de zinco. 
Hydrangea. 4€95 Em vaso de Ø 9 cm. De forma 
muito original. Para transplantar no jardim após 
a floração.               |        Freqüente |        18 cm

4  Bromélia em vaso de cerâmica. 
Guzmania o Vriesea. 6€95 Em vaso de Ø 12 cm. 
              |        Médio |        45 cm  

8  Kalanchoe. 6€95 Em vaso de Ø 20 cm, 
de zinco. Floração longa e colorida. Em várias 
cores.               |        Médio |        35 cm

2  Orquídea em vaso de 
cerâmica. Phalaenopsis. 14€95 Em vaso  
de Ø 12 cm. Ideal para principiantes. Em várias 
formas e cores.        |        Médio |        45 cm

7  Composição primavera. 9€95 Em 
vaso de Ø 20 cm, de zinco. Associação de 4 
plantas coloridas.               |        Médio |        24 cm

 Planta verde em vaso de terracota. 
5€95 Em vaso de Ø 12 cm. Folhagem de 
diferentes cores: Rhipsalis, Peperomia, 
Senecio, Pilea...               |        Médio |        25 cm

10
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Original
e exótica
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7

9€95

10

5€95

8

6€95

4

6€95

6

14€95

9

9€95

3

4€95

4€95
Com cartão 
fidelidade(1)

5
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Uma família de pássaros devora por 
dia cerca de 400 lagartas ou insetos 
nocivos para as suas plantações.
Lembre-se de instalar abrigos e ninhos 
no seu jardim durante este mês e será 
recompensado na Primavera.

Sabías que ?

Gaiola “Arabesque Camille”
Equipada com dois bebedouros, seis poleiros e 
quatro rodas, duas com travões.
55 x 66 x 152 cm 

64€95 109€

Caixa desmontável para
 facilitar a limpeza

©Eric Isselée / Adobe Stock

Canário
Serinus canaria 
Em várias cores. 

24€95

a 2a
 a

-50%(1)

O saco de 2 Kg
complemento alimentar energético para as 
aves do jardim. 
(2,61 € /Kg em vez de 3,47 €/Kg)

Sementes de girassol Birdy Nam Nam

6€95
5,21 € a unidade por um lote de 2 

Embalagem de 3 Kg
especialmente adaptadas para as 
necessidades dos diferentes pássaros do seu 
jardim. (1,65 €/Kg)

4€95

Mistura de sementes Birdy Nam Nam

2 + 1
GRÁTIS(1)

Embalagem de 1 Kg
Snack natural para pássaros.

6€95
Painço em rama Feedeez

8€95

Embalagem de 900 g
Alimento completo para periquitos. 
(2,58 €/kg em vez de 3,88 €/kg)
Existe também para canários.

Mistura Feedeez

3€50

o 2€33 
a unidade por um lote de 3

Em ninhos e 
abrigos para as 
árvores

30%
DE DTO 
imediato  

Os pássaros                e a sua casa

(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.



aço inoxidável. Altura ajustável até 47 cm  
(máx.). Capacidade: 2 x 2,75 L

19€95

Comedouro doble Zolux 

Para gatos. Funciona com 3 
pilhas.

1€95

Ponteiro láser Tyrol

Osso entrançado para cão com recheio de 
carne. Em diversos tamanhos.

Osso Iams Chicken

Desde 3€95

ou 2€63 
a unidade por um lote de 3

Tudo para
os mimar!

•  10/11 

149€

Entretimento infindável para o seu cão. 9 
configurações de distância: de 2,5 a 9 m. 

Com sensores de presença e detetores de 
movimento integrados, para garantir a 

segurança de pessoas e animais. 
Inclui 2 bolas

129€  
Lançador automático de bola

para cães Petsafe

Em camas, berços 
e colchões 
de cão e gato. 

20%
DE DTO
imediato

ESCOVE O SEU GATO DESDE 
TENRA IDADE

Escovar de cima para baixo na direção 
do pelo dando ênfase às partes com 
mais pelagem. Se escovar suavemente, 
a sessão de escovagem rapidamente se 
tornará um momento de cumplicidade 
com o seu gato.
Com a prática regular, a escovagem reduz 
até 90% a queda de pelo, estimulando a 
pele e desinfetando a pelagem. Aproveite 
a oportunidade para examinar a pele do 
gato e verificar se tudo está bem.

Uma boa escovagem limita 
a formação de bolas de pêlo 

no estômago.

Conselho Jardiland

Fotos não contratuais

adoro
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2 + 1
GRÁTIS(1)

2 + 1
GRÁTIS(1)

Embalagem de 70 g
Alimento para gatos Com frango e legumes.
(9,43 €/kg em vez de 14,14 €/kg)

Pouches paté True Instinct

0€99

ou 0€66 
a unidade por um lote de 3



Periquito
Melopsittacus undulatus
Em várias cores.

11€95

D evolvemos -lhe a diferença*:   S e 
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.

Criação de jardineiras e transplante*: Quer 
criar um jardim de flores? A sua planta sente-
se apertada no vaso? Aconselhamo-lo sobre 
os elementos das suas
composições (plantas, vasos, terra), numa 
assistência personalizada.
.

Ajudamo-lo a carregar o carro:  ¿as suas 
compras são demasiado pesadas? São 
demasiado volumosas? Não hesite em pedir 
a ajuda aos nossos assistentes para carregar 
as suas compras no cesto de compras, no 
carrinho ou para o seu veículo.

Compromete-se! 

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

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

www.jardiland.pt

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. 


