
JARDI’DAYS*OS

De 8 a 24 Junho 2018

Aproveite os 

IRRESISTÍVEIS !
DE OFERTAS

17 DIAS

*Os dias Jardiland

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS• DECORAÇÃO



As suas 
receitas de grelhados!
As suas 
receitas de grelhados!

De carvão. Na cor preta. Superfície de cozimento de aço cromado:
Ø 44,5 cm. Tampa de aço esmaltado. Cinzeiro e válvula de ar de alumínio. 
59 x 52 x 89 cm.

149€95 
Barbecue Compact Kettle Weber

Protege contra possíveis 
queimaduras ao manusear a 
churrasqueira, antiderrapante.

9€95 
Luva Anticalórica

Ideal para limpeza de grades, 
punho ergonômico em aço inox.

5€95 
Escova de 3 funções

O saco de 5 Kg
Combustível para churrasco de 
carvão. (0,80 € /Kg.)

3€99

Carvão vegetal

Em aço inoxidável. Inclui pinça, 
espátula, garfo e pincel.

29€95 
Acessórios para churrasco 
Jardiland

Preço
PROMO

Indispensável 
num barbecue

Base e tampo 
com garantia de
 10 anos

TENAZES 
INÓXIDÁVEIS

DE OFERTA

Barbecue em ferro fundido: 52 x 37 cm. Ecrã de aço lacado 
com altura regulável na grelha. Grelha de cozedura em aço 
cromado (Ø 50,5 x 33 cm). Plataforma de armazenamento 
e prateleira lateral. (50,5 x 60 x 18 cm.)

54€95
Barbecue de carvão "Mexico"



Piscina insuflável com
 filtro de cartucho.

 Ø 366 x 76 cm. 

79€95
Piscina Bestway Fast set
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2 cabeças giratórias 360 °. 
Você pode levá-lo ao local 
desejado sem precisar 
instalá-lo anteriormente.
Reduz o ar quente em quase 
10 ° quando está acima de 
30 °.

19€95 
Nebulizador de pé

Em alumínio. Inclui 1 mesa baixa com duas 
asas elevatórias e tampo de vidro
118 x 78 x 42/58 cm,
1 sofá reclinável de 214 x 70 x 63 cm
1 sofá de 130 x 70 x 63 cm,
1 poltrona 66 x 65 x 63 cm e
dois assentos auxiliares de 40 x 40 x 38 cm.
Almofadas de poliéster, capas removíveis.
(Almofadas decorativas não incluídas)

899€95 
Conjunto “Lotus”

Em alumínio, leve e
resistente! 

Embalagem de 5 Kg
Clorador de alta concentração, 90% de cloro 
ativo. Dissolução lenta com ação de cloro de 
acordo com as necessidades da água.
(4,79€/Kg)

23€95 
Cloro 5 ações.

Verão, pura inspiração

Entrega a domicilio
Precisa de um conjunto de jardim?

Quer um grande arbusto?
Mas não cabem no carro.

Não se preocupe.
Levamos até sua casa!

Condições na loja

Compromete-se! 



Crie seu
       pequeno paraíso

Inclui uma mesa de alumínio, com tampo de vidro 
(160x90x75cm) e 4 cadeiras em alumínio e tecido 
em PVC revestido a poliester (57x64x86cm)
(Almofadas não incluídas)

239€95
Conjunto “Solstício”

Guarda-sóis e almofadas de 
exterior com desconto de 20%

Feito de resina trançada em estrutura de alumínio. Mesa com 
tampo em vidro. + 1 sofá + 2 poltronas + 2 pufes. Almofadas 
removíveis.
(Almofadas decorativas não incluídas)

999€95 
Conjunto “Siena”

Luz direcional fácil de ajustar.
6 horas de autonomia e ignição automática
à noite. Recarga solar. 14 x 34 cm. 

19€95

Lote de 4 lâmpadas solares

-20% 
DE DTO.

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura adulta

(1) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções.



       |        Pouco |        12 cm

Em vaso de Ø 5,5 cm de 
cerâmica

Em diferentes variedades e cores
Existe também em Ø 10,5 cm  

com vaso decorativo de cerâmica a 6,95 €.

Desde 
2€95

Suculentas e cactus

Embalagem de 1 L
Fornece os elementos essenciais para o bom 
desenvolvimento das plantas de interior.

5€95 
Adubo Plantas de interior Jardiland

Utilizável
na agricultura

biológico

1

       |        Pouco |        18 cm

Em vaso de Ø 20 cm de cerâmica
Associações diferentes de plantas 

suculentas. 

12€95 
Composição suculentas

2
Em vaso de Ø 17 cm

Em diferentes variedades. 
(Vaso decorativo de terracota não incluido.)

12€95 
Euphorbia

       |        Poco |        55 cm
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1€50
 a unidade 

Cactus ou suculentas
Em vaso de Ø 8,5 cm
Diferentes variedades e cores. 

1

2

3

4

3

              |        Pouco |        40 cm

Em vaso de Ø 19 cm 
de cerâmica

Ficus Microcarpa ‘Ginseng’
Vaso decorativo em 4 cores.

19€95 
Ficus ginseng
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9€95

14€95

9€95

P lantas pequenas,     
   bela decoração!

P lantas pequenas,     
   bela decoração!

Com cartão
fidelidade(1)

Com cartão
fidelidade(1)

Com cartão
fidelidade(1)



Flores em         pleno sol !

       |        Julho a Setembro |        Pouco

Em suspensão de Ø 22 cm
Portulaca grandiflora
Flores anuais em três cores para embelezar o 
jardim durante todo o verão. 

9€95 
Portulaca de grandes flores

Fácil de
manter

Leves

1€95
a unidade 

Pequenas ferramentas de jardinagem 
Jardiland
Plástico. Para escolher entre: pitchfork, 
ancinho e transplante.

©
Bi

os       |        Julho a Setembro |        Frequente |        1,50 - 2 m

Em vaso de Ø 23 cm
Hibiscus moscheutos
Planta viva com floração espetacular 
graças às suas grandes flores coloridas.

9€95
Hibiscus XXL

6€95

       |        Pouco |        4,5 m

Em vaso de 8 L 
Cordyline australis
Dê um toque exótico ao seu jardim.
Variedades disponíveis :  Tobay Dazler, Sensation e Pink 
Passion.

24€ 
Cordyline em variedades

              |        Frequente |        2,2 m

Em vaso de 18 L, altura 100/150 cm 
Musa Basjoo
Variedade de folhagem muito colorida e 
crescimento generoso.

45€ 
Bananeira Basjoo

Com mais
  1 m de altura

29€95

19€

De plástico antracite, também 
disponível em cor terracota. Ø 50 cm 

9€95 
Vaso Geo

Com cartão
fidelidade(1)

Com cartão
fidelidade(1)

Com cartão
fidelidade(1)



Embalagem de 750 ml
Inseticida acaricida rápido e eficaz, para uso 
em plantas ornamentais tanto em ambientes 
internos quanto externos.(13,27€/L)

9€95 
Insecticida efeito máximo
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Embalagem de 1 L
Garante uma protecção eficaz contra insectos, 
voadores ou rastejantes. Atua por contacto ou 
ingestão.

7€95 
Insecticida

Extensível

Desde 17€95 
Set  mangueira extensível
Seu comprimento aumenta automaticamente
3 vezes graças à pressão da água.
Leve, resistente e fácil de guardar.  
15 m. 
Existe também em : 22,50 m a 24,95 € y 30 m a 34,95 €. 
Existe também em :          Verde anis

Embalagem de 800 g
Com os elementos essenciais

para a nutrição de suas plantas.
(4,94 €/kg em vez de 6,19 €/kg.)

3€95 4€95(4)

Adubo Universal Jardiland

Utilizável
na agricultura

biológico
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Vinca de Madagascar 

       |        Junho a Setembro |        Médio |        30 - 50 cm

Em suspensão de Ø 22 cm 
Catharanthus roseus
Planta herbácea compacta de pequenas flores 
brancas, rosa ou fucsia.

9€95

ou 14€
 o lote de 2 

7€
por la compra

de 2(1)

a unidade

       |        Junio a agosto |        Pouco |        1,2 m

Em vaso de 10 L 
Agapanthus
De floração espetacular. 

24€95 
Agapanto

       |        Pouco |        2 m

Em vaso de 10 L
Chamaerops humilis
Ideal para pequenos espaços
ou em vaso.

24€95 
Palmito

19€95

19€95

(1)Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções.

Com cartão
fidelidade(1)

Com cartão
fidelidade(1)



« Bien accueillir son rongeur » 
 

« Vous avez le projet d’accueillir un rongeur à la maison (un lapin, un cochon d’Inde, un hamster, une souris, un rat, 
une gerbille, un chinchilla ou un octodon ?)… Vous vous demandez comment vous y prendre pour lui garantir une 

arrivée des plus réussies ? Retrouvez tous les conseils pratiques pour vous guider dès les premiers instants ( du choix 
du matériel à ses soins)… » 

 

I. Tour d’horizon du matériel nécessaire 
 
A) La cage : Elle doit comporter des barreaux (pour garantir l’aération de l’habitat), plus ou moins espacés (selon 
la taille de l’animal, pour éviter qu’il ne s’échappe). Evitez le plastique pour les grands croqueurs (gerbille, 
octodon…). Sa taille doit être proportionnelle à celle du  rongeur et au nombre de petits pensionnaires qu’elle doit 
accueillir (60 cm envir. pour les hamsters, 60 – 80 cm pour les cochons d’Inde, 80 – 120 cm pour les lapins). Elle 
doit être placée dans un endroit calme car les rongeurs sont sensibles au stress (donc loin des portes, des sources 
de bruits..). Elle doit être loin des sources de chaleur (type cheminée…). Une température de 20/22° est idéale. Elle 
se nettoie régulièrement avec un produit spécifique (environ une fois par semaine) après avoir transféré ses 
occupants dans un lieu sûr et hors de portée des autres animaux de la famille.  
 
B) La maisonnette : Les petits mammifères aiment se cacher ou se blottir dans leur maisonnette, notamment 
pour y dormir. Il est donc très important d’en installer une dans la cage.  
 
C) Le biberon : il se fixe sur les barreaux de la cage à l’extérieur pour ne faire entrer que la pipette à l’intérieur. En 
effet, celle-ci étant en aluminium, elle peut être mordillée au contraire du reste du biberon (en plastique pour la 
plupart des modèles). Pensez à donner chaque jour de l’eau à température ambiante à votre petit animal. 
 
D) La gamelle : elle est essentielle pour éviter à la nourriture de se dégrader trop vite au contact direct de la litière.  
Contrairement aux chats et aux chiens par exemple, qui doivent être nourris un nombre précis et défini de fois par 
jour, les rongeurs doivent avoir de la nourriture à disposition tout au long de la journée pour qu’ils puissent 
« grignoter » en permanence. Seul le cochon d’Inde doit parfois être rationné. Il convient donc de lui donner 
uniquement la dose de granulés préconisée  et du foin à disposition constante pour l’occuper.  
L’alimentation des rongeurs se compose principalement : de granulés, de foin, de friandises, d’aliments frais 
(quand il atteint l’âge adulte) et d’un complément en vitamine C à donner dans l’eau de boisson.  
 
E) Le râtelier : il permet de contenir le foin sans qu’il se mélange à la litière. Il se fixe généralement à l'extérieur de 
la cage quand il est en plastique (à éviter pour le chinchilla) et à l'intérieur quand il est grillagé.  
 
F) La litière : elle est à mettre au fond de la cage. Le rongeur s'en sert pour de multiples usages : comme tapis 
protecteur pour ses pattes, pour absorber ses urines et ses déjections, pour confectionner un nid, accessoirement 
pour grignoter ou pour s'enfouir dessous, voire pour y creuser des galeries (cas des gerbilles). Elle doit être 
changée au quotidien. 
 
G) Les jeux : les petits mammifères ayant un besoin important de se dépenser, il convient de leur mettre à 

disposition des jeux, des accessoires (une roue par exemple…) ou une cage à tubes ou à étages.   
 
H) L’hygiène : contrairement à une idée assez largement répandue, les rongeurs sont des animaux très propres. 
Ils consacrent une grande énergie à leur toilette. Il convient donc de les brosser régulièrement, de couper leurs 
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Dócil, calma e amigável.
Também disponível em pelo comprido a 
24.95€

17€95
Cobaia de pelo curto Ternura

         e simpatia

O saco de 10 L
Substrato biodegradável de papel reciclado 
prensado, completamente limpo e higiênico. 
(0,87 €/L em vez de 1,10 €/L.) 

Lecho Naturlitter papel Cunipic

Embalagem de 7 Kg
Alimento completo para a sua cobaia, em 
recipiente cómodo.(2,85 €/Kg.)

Cubo Feedez cobaia
19€95

100% natural

Embalagem de 1750 g
Completo e equilibrado Com os ingredientes 
e vitaminas necessários para manter a sua 
cobaia saudável.(6,83 €/Kg)

11€95 
Alimento Alpha Pro Cunipic

Medida mediana
Suplemento alimentar de feno natural. É 
também um jogo divertido, onde o roedor pode 
se esconder e se refugiar. 

7€95 
Túnel de feno Cunipic

Inclui um bebedero e alimentador de plástico 
para feno.
59 x 36 x 30 cm

24€95 
Gaiola Cavie 60 Ferplast

Embalagem de 500 g
(7,43 €/Kg em vez de 9,90 €/Kg.) 

Feno Homefriends cenoura

40%(1)

DE DTO
na 2a

10€95

o 8€76
 a unidade por um lote de 2 

50%(1)

DE DTO
na 2a

4€95

ou 3€71
 a unidade por um lote de 2 

(1) Produtos do mesmo modelo e formato, em uma única compra. 
Assumir a responsabilidade de um animal de estimação é uma responsabilidade que exige o respeito pelas condições necessárias ao seu bem-estar.



Embalagem de 100 ml
Alimento completo para tartarugas aquáticas.
(49,50 €/L)

4€95
Sera Raffy Baby Gran
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Embalagem de 3 L
Para decorar seu aquário. Em diferentes cores. 
(3,98 €/L)

11€95 
Areia decorativa Sera

Embalagem de 120 g
Alimentos complementares ricos em proteínas.
(66,25 €/Kg)

7€95
Gammarus Sunrise

-20% 
DE DTO.

Aquarios Inwa com filtro 
incluído. Disponível em 

tamanhos diferentes

Análise
da água

Traga-nos uma amostra 
da água do seu aquário e 

fazemos a análise (nitratos, ph,                         
dureza da água...) 

Condições na loja.

Compromete-se!

Graptemys Kohnii
Ela gosta de sair da água. Coloque na 
tartarugueira um espaço com vegetação 
aquática e pedras para ela subir para 
apanhar sol.

11€95
Tartaruga aquática

-20% 
DE DTO.

Tartarugueiras
Diferentes medidas e 

materiais



1 + 1
GRÁTIS(1)

Para cães. Contribuem para reduzir a 
placa dentária e o aparecimento de 
tártaro. Em diferentes variedades e 
medidasd.

Snacks fluor de tratamento oral 
Feedeez.

Desde

3€10
ou 1€55

 a unidade por um lote de 2 

O saco de 12 kg
Ajude a manter seu cão em forma. 
(4,58 €/kg.)
Existe também em Golden Retriever, Pastor Alemán e 
Boxer.

54€95 
Alimento Retriever Labrador Adult 
Royal Canin®

Embalagem de 100 g
Enriquecido com hortelã e salsa
(49,5 € /kg em vez de 59,5 €/kg.)
Existe também "Skin & coat" enriquecido com vitamina E e 
ômega 3 para manter a pele do seu cão saudável.

4€95 5€95

Filetes de pollo “Fresh” Bubimex

Por um
hálito fresco

Embalagem de 3 bolas
Ideal para jogar. Bola de Ø 5 cm. 
Existe também em bolas de Ø 6 cm a 4,95 €  (5,95€) e 
embalagem de  2 bolas de Ø 8 cm a 5,95 € (7,75€)

Desde 3€95 4€95

Brinquedo para cães "Squeaker" de Kong

Em diferentes medidas: Mini, 80 cm e 100 cm
Perfeito para transportar com segurança o seu cão / gato no carro. 

Desde 59€95 
Transportadora para carros Atlas Car Ferplast®

-15% 
DE DTO.

Comedouros e 
bebedouros

(1) Produtos do mesmo modelo e formato, em uma única compra. (2) Consulte as condições na loja. Apenas nas lojas participantes da Jardiland: Gavà, Reus, Sant 
Cugat, Cubelles e Oleiros. 
Assumir a responsabilidade de um animal de estimação é uma responsabilidade que exige o respeito pelas condições necessárias ao seu bem-estar.



100% satisfeitos ou trocamo-lo(2)

6€

DE DTO
imediato

O saco de 2 kg
Para gatos adultos de interior. 
(9,98 €/Kg em vez de 12,98 €/kg.)
Existe também em “Feline outdoor”.

19€95
em vez de 25,95 €
Alimento “Feline Indoor 27” Royal 
Canin®

desconto
aplicado

O saco de 2,7 kg
Alimento completo con ingredientes naturais. 
(4,80 €/kg.)

12€95 
Alimento para gatos Iams® Naturally

O saco de 4 kg
Para gatos adultos esterilizados com tendência
para reivindicar comida. (7,41 €/kg.)

29€95 
Alimento “Sterilised 37” Royal Canin®

O saco de 15 L
Areia aglutinante ultra bentonita, 100% 
natural, em formato de economia.(0,64 €/L 
em vez de 0,79 €/L.)

11€95

ou 9€56
 a unidade por um lote de 2 

Areia Sanicat® Selection Mediterranea
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PARA
GATOS

PARA
CÃES

Capacidade 1,77 L
Água sempre fresca e filtrada. 

21€95 
Fonte gato Inodorina®

O cuidado de   nossos gatos e cães

Embalagem de 20 ml
Ajuda a controlar o stress relacionado com o 
transporte.

9€95 
Spray Feliway

2 + 1
GRÁTIS(1)

Comida de alta qualidade sem cereais, 
para uma dieta mais próxima de suas 
origens. Diferentes sabores e formatos 
para escolher

Alimento para cães e gatos Origéa

Compromete-se!

40%(1)

DE DTO
na 2a



187 x 62 cm  
En alumínio. Lona de poliéster revestida com PVC. 
Encosto regulável (5 posições)

79€95
ESPREGUIÇADEIRA "SOLAR"

Leve

Programa

Condições na loja.

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

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. 

www.jardiland.pt

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 

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

ABERTO TODOS OS DIAS

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.

Criação de floreiras 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.

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

www.jardiland.pt


