
Orquídea
Phalaenopsis

2 ramos. Vaso de Ø 12 cm.

              |        Medio |        55 cm

5€95

De 1 a 17 de Setembro 2017 PREÇOS MINIRENOVE A SUA CASA COM

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS • DECORAÇÃO
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Planta verde ou com flor 
Diferentes variedades de escolha.

 

1€98
em vez de : 2,95 €

Por unidade 
na compra de 3

Vaso de Ø 12 cm

              |        Medio

              |        Medio|        55 cm

Curcuma
Curcuma alismatifolia
Diferentes variedades de escolha. 

9€95

Com vaso 
decorativo de Ø 15 cm

              |        Regular |        60 cm

Flor-da-Lua 
Spathiphyllum ‘Sweet Chico’

6€95

Vaso de Ø 17 cm

              |        Regular |        60 cm

Ficus ginseng
Ficus microcarpa

29€95

Planta em forma de S, em vaso de 
cerâmica quadrado  (Ø 24 cm)

              |        Regular |        65 cm

   Calathea 
Diferentes variedades de escolha. 

7€95/u

Vaso de Ø 17 cm

              |        Medio |        75 cm

Filodendro  Philodendron
Plantas de folhas espetaculares. Diferentes 
variedades de escolha.

14€95/u

Vaso de Ø 21 cm

Renove  a sua casa por
muito pouco

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura

3X2(1)



Substrato Universal Premium
Perfeito para plantar todo o tipo de plantas 
de interior e exterior, verdes e com flor. Tripla 
ação: base, enraizada e aérea.
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Fertilizante plantas verdes
Fertilizante líquido para plantas verdes interiores 
e exteriores. Composição em ferro para evitar 
amarelecimento das folhas. Adubo foliar e 
radicular.

              |        Regular |        55 cm

Alocasia
Alocasia calidora

9€95

Vaso de Ø 19 cm

       |        Pouco |        55 cm

Iuca
Yucca guatemalensis
Existe também em vaso de  Ø 24 cm a 24,95 €.

Desde

14€95

Vaso de Ø 19 cm

       |        Medio |        1 m

Drácena
Dracaena
Diferentes variedades de escolha.

13€95

Vaso de Ø 21 cm

              |        Medio |        1,20 m

Areca
Dypsis lutescens

19€95

Vaso de Ø 24 cm

              |        Medio |        1 m

Monstera
Philodendron pertusum

19€95

Vaso de Ø 21 cm

(1) Produtos do mesmo formato, numa única compra. (2)  Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa única compra.

-30%
de dto

4€89 6€99

Embalagem de 1 L + 30 % gratis

Renove  a sua casa por 10€99

O saco de 40 L (0,27€/L)

a unidade 
+ 1 GRATIS

2X1(2)



4€95/u
Vaso de 2 L

       |        De Abril a Outubro|        Medio |        2,50 m

 Plantas Trepadoras  
Diferentes variedades de escolha.

4 • 

Um jardim  de fim de Verão
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Hortênsia de Jardim
Hydrangea macrophylla

4€95

Vaso de 3 L

Adoro  adoro

Vaso de 2,5 L

              |        Medio

Gramíneas   
Diferentes variedades a escolher.

5€
em vez de : 6,95 €

por unidade 
na compra de 3

©
M

ir
os

la
w

a 
D

ro
zd

ow
sk

i/
Fo

to
lia

Lavanda de Jardim   
Lavandula sp.

2€95

Vaso de 2 L

Verónica
’Hebe Addenda®’

6€95

Vaso de Ø 19 cm

Crisântemo
Chrysanthemum indicum
Disponível em várias cores. Flores com duas 
cores.

              |         De Agosto a Novembro |        Regular |        20 cm

Vaso de Ø 12 cm

1€67
em vez de: 2,50 €

por unidade 
na compra de 3

Floreira Trio Corsica 'Easy Hanger'  
Em plástico reciclado de elevada qualidade 
para pendurar. 53 x Ø27 x 25,9 cm. Inclui tubo 
de drenagem e prato. Existe tambén em :          Lima

  

6€66
em vez de: 9,99 €

por unidade 
na compra de 3

              |         De Agosto a Novembro |        Medio |        50-60 cm                 |         Regular |        1,50 m       |        Pouco |        0,50 m

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega  Altura

3X2(1) 3X2(1) 3X2(1)



              |        De Julho a Setembro |        Regular |        1 m

Framboesa 'Heritage'
Rubus ideaeus 
Produce, de forma abundante, fruta muito 
perfumado.

3€50

Vaso de 1,3 L
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       |        De Agosto a Setembro |        Regular |        0,50 m

Arando
Vaccinium corymbosum ou macrocarpon
Variedades: Blue Crop, Legacy, Hardy Blue, Early 
Black i Pilgriim.

• 5 

Um jardim  de fim de Verão Uma horta  deliciosa
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Substrato horta urbano
Turfa, fibra de coco, compostagem e estrume. 
Ideal para todo o tipo de cultivo agrícola em 
mesas de cultivo.
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              |        Medio

Alface mix
Bandeja de diferentes variedades. Para 
desfrutar de saladas frescas.

2€50

Bandeja de 12 u.
Cultivo ecológico

©
N

az
zu

/F
ot

ol
ia

              |        Medio

Manjericão
A escolher entre: folhas grandes ou finas.

1€95

Vaso de Ø 13 cm

©
Be

er
fa

n/
Fo

to
lia

       |        De Maio a Setembro|        Medio

1€95

Vaso de Ø 13 cm
Cultivo ecológico

1 + 1
GRATIS(2)

Casca de pinheiro
Ideal para projetos de jardim. Evita o 
crescimento de ervas daninhas e economiza 
irrigação. Calibre 30/50. 

Adubo jardim e horta  
Fertilizante universal para todo o tipo de 
plantas de jardim, horta e pomar. Inclui matéria 
orgânica e húmus. 

 (1) Produtos do mesmo formato, numa compra única. (2) Produtos idênticos, do mesmo modelo e forma, numa compra única. (3) Oferta reserva aos clientes com cartão de fidelidade 
Jardiland. Não acumulável com outras promoções em curso. 

Seleção de sementes vegetais de outono e/
ou do resto do ano
Variedades a escolher: beringela, alface, 
tomate, pimentão, rabanete… 

Embalagem de sementes

  

1€06
em vez de: 1,59 €

por unidade 
na compra de 3

3€50

Vaso de 1,3 L

Com cartão de 
fidelidade

Oferta Fidelidade

Morangos
Fragaria sp.
Diferentes variedades a escolher: Charlotte, 
Cirane ou Cirafine.

6€99

O saco de 20 L (0,35€/L)

a unidade 
+ 1 GRATIS 12€99

O saco de 4 kg (3,25€/Kg)

a unidade 
+ 1 GRATIS

3X2(1)

2X1(2) 2X1(2) 2X1(3)

8€99

O saco de 50 L (0,18€/L)

a unidade 
+ 1 GRATIS
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Porque   lhes queremos bem 

49€95/u
O saco de 12 kg (4,16€/Kg)

Alimento Origéa de gama alta
Sem cereais para cães adultos de raças 

grandes/médias. Rico em cordeiro, para uma 
melhor digestão, ou em salmão, que contribui 

para manter o pelo bonito.

Caixa de Transporte “Atlas 5” Ferplast
Perfeito para cachorros, cães de raças 
pequenas, gatos ou roedores.  41 x 28 x 24 cm 

11€95

a 2a
 a

-50%(1)

Brinquedos Skinneeez Xtreme
Para cães, com elevada resistência. Fácil de lançar 
e com ruído para diversão adicional.

7€95/u

Snack dental Greenies
Snack eficaz contra o tártaro dentário e o mau 
hálito. Disponível em diferentes tamanhos de 
acordo com o tamanho do cão.

7€99/u

Pack de 170 g (47€/Kg)

Recipiente de comida a imitar madeira
Anti deslizante em aço inoxidável, disponível em 
diferentes tamanhos (500ml, 950ml i 1900 ml)

Desde 4€75

O saco de 3 kg (1,56€/Kg)

Alimento Feedeez
Alimento completo à base de carne de aves e 
arroz para cães adultos de raças pequenas. 

5€18
em vez de : 6,90 €

por unidade 
na compra de 2

Snack Orelhas de Porco Feedeez
Snack natural à base de orelha de porco 
desidratada.

9€95

Embalagem de 200 g (49,75€/Kg)

(1) Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa única compra. (2) Produtos do mesmo formato, numa única compra. Podem misturar-se diferentes sabores. 
Cuidar de um animal de estimação é uma responsabilidade que querer o respeito pelas condições necessárias ao seu bem-estar.



Almofada removível Zolux Cottage
Almofada confortável para cães de tamanho 
médio.  70 x 50 x 20 cm 

24€95
O saco de 1,5 kg (11,30€/Kg)

Alimento “Sterilised 7+” Royal Canin®
Alimento seco de gama alta, específico para 
gatos adultos esterilizados e seniores.Existe 
também em “Sterilised” o saco de 2 kg a 21,95 € 
(10,98€/Kg)

 

16€95/u

• 7 

Porque   lhes queremos bem 

©Leonid Nyshko/Fotolia
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Árvore raspador para gato “Palazzo”
Com base e plataformas de duas alturas.
30 x 30 x 90 cm 

19€95

Areia perfumada Smooz
Para gatos. Areia com elevado poder de absorção. 
Existe também em formato aglomerante em 
embalagens de 5 L a 3,96 em vez de 5,95€ e em 
sílica a embalagem de 5 L a 4,63 em vez de 6,95€ 
aplicando 2+1.

O saco de 8 L (0,27€/L)
Perfume Madressilva

 

2€17
em vez de : 3,25 €

por unidade 
na compra de 3

Iams Cat Naturally   
Alimento húmido para gato, em formato 
individual. Combine como preferir. 

Areia para gato

a 2a
 a

-50%(1)

Alimento Origéa
Alimento completo sem cereais para gatos 
adultos esterilizados.

11€21
em vez de : 14,95 €

por unidade 
na compra de 2

O saco de 2 kg (5,61€/Kg)Embalgem de 85 g (7,05€/Kg)

por unidade 
na compra de 30€60 

em vez de : 0,90 €

(1) Produtos idênticos, do mesmo modelo e formato, numa única compra. (2) Produtos do mesmo formato, numa única compra. Podem misturar-se diferentes sabores. 
Cuidar de um animal de estimação é uma responsabilidade que querer o respeito pelas condições necessárias ao seu bem-estar.

3X2(2)

3X2(1)



        |         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. 

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. 

Alimento Royal Canin®
Alimento de alta qualidade para cães adultos

 de diferentes raças.* 

59€95/u
O saco de 12 kg 

*Boxer, Golden Retriever, Bulldog, Labrador e Pastor alemão.


