
*Ver detalhes e condições na página 3.

para realizar todos os seus projectos

ATÉ

100€
de oferta*

UMA PRIMAVERA

100% BEM-ESTAR
de 3 a 19 março 2017

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS• DECORAÇÃO



 Para ajudá-lo a realizar 
OS SEUS PROJETOS. ANIME-SE!

ATÉ

100€
de oferta*

Já chegou a Primavera, é momento de desfrutar!
Encontrará neste folheto e na loja todas as nossas ideias para a 

decoração do interior da sua casa, do seu jardim e de como cuidar 
o seus animais de estimação. É a estação ideal para cultivar o seu 

bem-estar.

Deixe que a Primavera 
o inspire!
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20€

50€

de oferta*100€
em produtos identificados.

DESCONTO IMEDIATO PARA COMPRAS IGUAIS OU 
SUPERIORES A  600€

Na  de 3 a 19 de Março 2017

*Oferta válida em todas as lojas Jardiland participantes nesta 
operação, para todas as compras iguais ou superiores a 600€, com 
IVA incluído, em artigos identificados na loja. O desconto de 100€, iva 
incluído, será aplicado numa só compra, apresentando este cupão. 
Estão excluidos os produtos: livraria, fitossanitários, herbicidas, 
outros vales de compra, outros descontos ou promoções, serviços, 
ofertas fidelidade, e vales fidelidade. Este vale não pode ser trocado 
por dinheiro. A sua cópia está proibida. Não o deite ao chão, utilize os 
locais de reciclagem próprios.  

10€

Na  de 3 a 19 de Março 2017

em produtos identificados.

Na  de 3 a 19 de Março 2017

em produtos identificados.

Na  de 3 a 19 de Março 2017

em produtos identificados.

de oferta*

DESCONTO IMEDIATO PARA COMPRAS IGUAIS OU 
SUPERIORES A  300€

de oferta*

DESCONTO IMEDIATO PARA COMPRAS IGUAIS OU 
SUPERIORES A  150€

de oferta*

DESCONTO IMEDIATO PARA COMPRAS IGUAIS OU 
SUPERIORES A 75€

*Oferta válida em todas as lojas Jardiland participantes nesta 
operação, para todas as compras iguais ou superiores a 300€, com 
IVA incluído, em artigos identificados na loja. O desconto de 50€, iva 
incluído, será aplicado numa só compra, apresentando este cupão. 
Estão excluidos os produtos: livraria, fitossanitários, herbicidas, 
outros vales de compra, outros descontos ou promoções, serviços, 
ofertas fidelidade, e vales fidelidade. Este vale não pode ser trocado 
por dinheiro. A sua cópia está proibida. Não o deite ao chão, utilize os 
locais de reciclagem próprios.  

*Oferta válida em todas as lojas Jardiland participantes nesta 
operação, para todas as compras iguais ou superiores a 150€, com 
IVA incluído, em artigos identificados na loja. O desconto de 20€, iva 
incluído, será aplicado numa só compra, apresentando este cupão. 
Estão excluidos os produtos: livraria, fitossanitários, herbicidas, 
outros vales de compra, outros descontos ou promoções, serviços, 
ofertas fidelidade, e vales fidelidade. Este vale não pode ser trocado 
por dinheiro. A sua cópia está proibida. Não o deite ao chão, utilize os 
locais de reciclagem próprios.  

*Oferta válida em todas as lojas Jardiland participantes nesta 
operação, para todas as compras iguais ou superiores a 75€, com 
IVA incluído, em artigos identificados na loja. O desconto de 10€, iva 
incluído, será aplicado numa só compra, apresentando este cupão. 
Estão excluidos os produtos: livraria, fitossanitários, herbicidas, 
outros vales de compra, outros descontos ou promoções, serviços, 
ofertas fidelidade, e vales fidelidade. Este vale não pode ser trocado 
por dinheiro. A sua cópia está proibida. Não o deite ao chão, utilize os 
locais de reciclagem próprios.  
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8€

as 2 (1)
4€95

9€95
2

4€95
4

7
4€95

9€95
519€95

10

1€50
11

12€
6

18€
8

1

34€95 
as 2

Com o meu cartão 
fidelidade(1) (2)

17€48
em vez de 25 €

a unidade na 
compra de 2

3

1€50
11



3€99
13
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(1) Plantas de coleção, do mesmo formato, numa só compra. (2) Oferta reservada a clientes fidelidade. Não acumulável com outras 
promoções em vigor.

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura

1  Planta verde “Tropic” Oferta fidelidade 17€48  a unidade na compra de 2 em vez de 25€. 
À escolha: Pachira aquatica ou Beaucarnea recurvata. Em vaso decorativo de cerâmica Ø 18 cm. 

       |        Pouco   |        55 cm   2  Composição "Primavera" 9€95. 4 plantas  em vaso decorativo de 

zinco Ø 19 cm.               |        Médio  |        25 cm 3  Planta flor 4€ a unidade na compra de 2 em vez 
de 4,95 €. Variedade a escolher da coleção: Gerbera, Begonia ou Kalanchoe. Em vaso de Ø 12 cm,  com vaso 

decorativo de zinco.               |        Médio  |        20 cm  4  Campanula ‘Get Mee®’ Campanula  4€95. Em vaso de 

Ø 10,5 cm,  com vaso decorativo de vidro.               |        Regular    |        20 cm   5  Lirio Lilium 9€95. 5 ramas. 

Em vaso de Ø 19 cm, com vaso decorativo de zinco.               |        Médio  6  Anturio Anthurium 12€. 
Em vaso de Ø 17 cm. (Vaso decorativo "Cometa" não incluído)        |        Médio  |        55 cm 7  Vaso decorativo 
"Cometa" 4€95. De cerâmica. Ø 19 cm. (Planta não incluída.) 8  Orquídea Phalaenopsis 18€. Em 

cascata 2 ramas. Em vaso de Ø 12 cm. (Vaso decorativo não incluído).)               |        Médio |        55 cm  9  Kentia 
Howea forsteriana 39€. Em vaso de Ø 24 cm. (Vaso decorativo e pé não incluídos)        |        Pouco   |        1,40 m   

10  Toalha 19€95. Em algodão. 100 x 200 cm. Em vários cores. Dois modelos à escolha: trabalhado 

ou liso. 11  Cactus e suculentas 1€50. Variedade à escolha dentro da coleção de cactus e 

suculentas. Em vaso de Ø 8 cm. (Vaso decorativo não incluído.)        |        Pouco  12  Casinha farol 11€25. 
16 x 30 cm. Em metal e madeira. Ideal para colocar plantas. Existe também em 20 x 35 cm a 14€95. (Plantas 

não incluídas) 13  Adubo plantas verdes 3€99. Para plantas de folha verde de interior, terraços e varandas. 

Embalagem de 1L.   14  Adubo azul Novatec 16€99 Saco de 10kg + 2kg grátis. (1,42€/Kg) A Adubo 

granulado completo com todos os elementos nutritivos necessários para o desenvolvimento de todo o 

tipo de cultivos e plantas. 15  Hortência Hydrangea 9€95. Variedade à escolha. Em vaso de Ø 17 cm, com 

vaso decorativo de zinco.        |        Regular   |         25 cm

14
16€99

Um ar de primavera

Em Março, a Hortencia é a convidada de honra na Jardiland!
Clássica nos nossos jardins, convidada nas nossas casas.

9€95
15
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39€
9

Adoro, adoro  adoro!

Preço
PROMO

11€25
12

Desde
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              |         Setembro |        Médio |         50 cm

Mirtilo
Vaccinum corynbosum

5€95

Em vaso de 2 L

              |        Setembro |        Médio |        1 m

Mirtilo vermelho 'Big Pearl'
Vaccinum macrocarpon

5€95

Em vaso de 2 L

              |        Outubro - Novembro |        Médio |        1,50 m

Kiwi     
Actinidia deliciosa
Cultivar 2-3 fêmeas para cada macho.

7€95

Em vaso de 2 L
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              |        Agosto - Setembro |        Médio |        2 m

Amora sem picos 'Black Satin'
Rubus fruticosus

5€95

Em vaso de 2 L

6 • 

Marmeladas gourmet

Framboeseiro
Rubus ideaus

Variedade Heritage.

7€95
Em vaso de 2 L

              |         de junho a setembro 
        Médio |        1,50 m

As uvas darão um toque gourmet ao seu 
terraço ou varanda. Encontrá-la-as na 

Jardiland.
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              |        Médio 120 - 150 cm

Videira Vitis vinifera    

13€99

Em vaso de 3 L

Adoro, adoro  adoro!

4€95 
Framboeseiro 2 L 

Com o meu 
cartão fidelidade(1) 
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De volta à  horta

Terra Universal Jardiland
Terra apropriada para todo o tipo de cultivo 
exterior, árvores, arbustos, flores e plantas 
hortícolas. ( 0,10 €/L  em vez de 0,14 €/L )
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Terra para horta Jardiland
Ideal para o cultivo de hortícolas , fruteiras e 
aromáticas. ( 0,11 €/L em vez de 0,15 €/L )

12€99
 

Saco de 5 kg
Adubo horta Jardiland
Favorece o crescimento equilibrado e colheitas 
abundantes. ( 2,60 €/Kg )

              |        Médio

Alface mix
Diferentes variedades na mesma bandeja.

2€50

Bandeja com 12 pés variadas
De cultivo ecológico

Batatas
A escolher entre: Kennebec, Red pontiac e Vitelotte. 

2€50

Bandeja com 6 pés
De cultivo ecológico

       |        Agosto |        Pouco

Morangueiros de colecção    
Diferentes variedades à escolha. 

1€95 
a unidade

Em vaso de Ø 13 cm 
De cultivo ecológico

              |        Agosto - Septembro |        Pouco

 (1) Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa só compra. (2) Oferta exclusiva para clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. 

Preço
PROMO

Preço
PROMO

a 2a
 a

-50%a 2a
 a

-50%(2)

Saco de 80 L
10€99

a unidade 
Saco de 80 L

Couves
A escolher entre: Bruselas, Milán, Lombarda, etc. 

2€50

Bandeja com 6 pés
De cultivo ecológico

              |        Médio

Com o meu cartão 
fidelidade(1) (2)

o preço de 2ª u. a 5,49€

2€50

Bandeja com 12 pés   
 De cultivo ecológico

              |        Médio

Alface 'Maravilla'
De textura muito crocante, suculenta e doce.

11€99
a unidade 

o preço de 2ª u. a 5,99€
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Hortênsia de jardim
Hydrangea macrophylla

3€95
Em vaso de 3 L

                 |        Junho a Setembro 
       Regular |        1,20-1,50 m
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              |        Março - Abril  |        Regular |        1,50 m

Peonia arbustiva
Paeonia suffruticosa

19€95

Em vaso de 5 L

Uma Primavera colorida! 

Casca de pinheiro decorativa 'J'
De material orgânico, totalmente natural para 
decorar canteiros, jardins ou vasos.
( 0,18 €/L )

Rododendro
Rhododendron hybrido

12€95

Em vaso de 5 L

              |        Março - Abril |         Regular |        1 - 3 m
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9€95

Em vaso de Ø 17 cm

              |        Março - Abril |        Regular |        70 cm

Jasmim
Jasminum polyanthum

Adoro, adoro  adoro!

Saco de 50 L
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o preço de 2ª u. a 4,99€



              |        Março - Abril |        Médio

Composição Primavera     
Incluí 5 plantas.

14€95

Floreira de 40 cm

• 9 (1) Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato. Adquiridos numa só compra. (2) Oferta exclusiva para clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras 
promoções em vigor. 

Em Março a campanula é a nossa 
preferida. Na terra, em vaso para a 

varanda ou terraço. Desfrute!

Terra transplante Jardiland
Ideal para sementeiras e transplantes de 
vasos. A sua combinação de substrato e turfa 
favorece o enraizamento das plantas.
( 0,14 €/L)

6€99

Saco de 50 L
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              |        Março - Abril |        Médio |        50-60 cm

Lavanda stoechas
Lavandula stoechas

3€50 a unidade
na compra de 3 
a 3ª Grátis!

Em vaso de Ø 14 cm

3€95

Em vaso de Ø 13 cm
Cravos 'Pink Kisses®'
Dianthus 'Pink Kisses'®

              |        Março - Abril |        Médio |        15-20 cm

              |        Março - Abril |         Regular 
       10-15 cm

Campanula
Campanula portenschlagiana ‘Ambella’

3€95

Em vaso de Ø 10,5 cm

              |        Março - Abril |        Médio |        15-20 cm

Cravos 'Ten Nelken'   
Dianthus caryophyllus 'Ten Nelken'

2€50

Em vaso de Ø 13 cm.  Várias cores

a 3ª

GRÁTIS(1)
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              |        Março - Abril |        Médio |        15-20 cm

Vivazes em flor    
Diferentes variedades à escolha.

Adoro, adoro  adoro!

Preço
PROMO

2€50 
a unidade

Em vaso de Ø 13 cm 

2€95 
Ø 13 cm 

Com o meu cartão 
fidelidade(2) 
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Jarrão      
De vidro com base de madeira 
13 x 19 cm a 9,55 €. 17 x 17 cm a 13,95 €.  
17 x 21 cm a 13,95 € y 18 x 26 cm a 15,95 €.  
(Plantas não incluídas.)

Desde 9€55

Vaso cilindro "Bordato"
Tamanhos: D28cm a 4,99€, D38cm a 9,99€, D48cm 22,99€ e 
D55cm 32,99. (Plantas não incluídas)

19€99

Ø 43. Em terracota esmaltada.
Floreira Corsica "Easy Hanger"
Fabricada em plástico reciclado de grande qualidade para colocar na 
varanda. Capacidade:8L Em branco. Existe também em:

  antracite,   lima e  cherry. (Plantas não incluídas)

8€99

Em várias cores

As suas plantas ficarão ainda mais belas se as colocar nestes originais e modernos jarrões.

©
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199€
Conjunto “Solsticio”

Incluí  uma mesa de alumínio (160 x 90 x 75 cm) 
com tampo de vidro com 4 cadeiras de alumínio 

e tecido em PVC recoberto em poliéster
(57 x  64 x 86 cm). 

A Primavera no  jardim

Adoro, adoro  adoro!

Casa Vaso 
Pendente
Em madeira. 
13 x 12 x 40 cm
(Plantas não incluídas)

10€95

14€99 
Ø 43 cm 

Com o meu cartão 
fidelidade(1) 



Casal de Diamante Mandarin
Taeniopygia guttata
Muito sociáveis. Gostam de viver em grupo.

16€95

©Cynoclub/Fotolia

Ninfa cinza e amarela
Nymphicus hollandicus
Muito alegre, curiosa e efetuosa.

42€95

Areia Smooz anis
Suplemento alimentar mineral para pássaros de 
gaiola. Fornece um suplemento de cálcio e promove 
a digestão dos alimentos e o trânsito intestinal. 
(0,59 €/Kg)

Saco de 5 kg
Perfume a anis fresco e agradável

• 11(1)Oferta exclusiva para clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. Oferta fidelidade sólo em vaso de Ø 43  (2) Produtos idênticos, do mesmo 
modelo e formato. Adquiridos numa só compra. O cuidado de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer , respeito pelas condições necessárias para o seu bem-estar.

Painço Tyrol em rama
Sementes para pássaros digestiva e baixa em 
gordura. Ideal como prémio.

Gaiola "Arabesque Jeanne"
Gaiola equipada com 1 bebedouro, 1 comedouro, 6 

poleiros e 4 rodas. Bandeja extraível para facilitar a 
limpeza.  78 x  48 x 156 cm

89€95
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A Primavera no  jardim Acolher um belo  pássaro

o casal

Adoro, adoro  adoro!

Menú completo Feedeez
Alimento completo para agapornies, caturras, 
canários, piriquitos e exóticos. (Embalagem 
de 800g a 4,38 €/Kg e embalagem de 900g a 
3,89€/Kg)

3€50a unidade

Embalagem de 800 ou 900 grs
5€95
Embalagem de 1 kg

2€95

a 2a
 a

-40%(2)

o preço de 2ª u. 
a 2,10 €



*Desconto aplicar nos artigos assinalados e disponíveis na loja. Crédito de la imagen: Eric Isselée / Fotolia.

-20%*

em camas e 
colchões  

para cão e gato

        |         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. 

Analizamos a água: Traga-nos uma 
amostra de água do seu aquário. 
Analizaremos 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. 

Ajudamos 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 o 
mais atrativo possível.

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 dispõe 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. 


