
De 20 de Abril a 6 de Maio de 2018

3, 2, 1...  

AO JARDIM !

FLORES • JARDINAGEM & ANIMAIS• DECORAÇÃO

       |        Abril a Outubro |        Médio

Em vaso de Ø 14,5 cm
A planta perfeita para substituir os 
gerânios. Flores todo o verão. Diferentes 
variedades para escolher, por cor ou forma.

4€95

DIPLADENIA
8€95



       |        Maio a Outubro |        Pouco |        2-3 m

Em vaso de 5L, na forma de uma bola 
Bougainvillea glabra ‘Sanderiana’
Arbusto decorativo de flores lilás da 
Primavera até as primeiras geadas.

13€95
Buganvília 'Sanderiana'

       |        Maio a Setembro |        Pouco |        1,90 m
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Em vaso de 2,5 L
Nerium oleander
Floração generosa todo o verão. Resistente à seca. 

5€95 
Oleandro em variedades

       |        Maio a Setembro |        Médio |        1,50 m
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Grande colecção

Os arbustos mais TOP       do jardim

De madeira de pinho tratada a autoclave, sem 
moldura. 90 x 180 cm. 
Existe também com moldura. 90 x 180 cm a 19,95€.

Desde 8€95
Painel de treliça
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Em vaso de 4 L
Arbusto de baixo crescimento, muito florido. 
Plante-o em vasos ou canteiros de flores. 
Variedades diferentes à escolha: 'Emera®', 
'Opalia®', 'Calizia®', 'Mareva®', 'Kadora®' ou 
'Isalia®'.

13€95 
Roseira Decorosiers® 

       |        Maio a Setembro |        Médio |        1,20 m

Resistente 
a doenças

Em antracite ou terracota. Ø 40 cm. 

4€99
Vaso Geo

Em vaso de 6 L
Uma selecção de roseiras de alta qualidade em 
variedades protegidas, algumas perfumadas e 
outras com flores espectaculares.

29€95 39€95

Roseira de grandes flores
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Chapa de aço reforçada. Para a poda de ramos 
verdes. Lâminas robustas com
um aperto confortável. Ambidestro
Capacidade de corte: 22 mm aprox. L. 20,8 cm

9€95 14€50

Tesouras de poda “Single step™”  
Fiskars®

Corte fácil e limpo. Lâminas de aço Braços 
telescópicos de alumínio
(+ 25 cm - de 65 para 90 cm).
Com parada de buffer.
Capacidade de corte: 42 mm aprox.

39€95 69€99)

Corta ramos telescópico 
“650 BT confort” Gardena®

O saco de 20L + 5L grátis
Para todos os tipos de plantas internas e 
externas.(0,18 €/L)

4€49
Terra Compo Sana Universal

O saco de 40 L
Na superfície: decora e limita o crescimento 
de ervas daninhas. Misturado com o solo: 
melhora a aeração. No fundo do vaso: limitam o 
encharcamento.
(0,42 €/L)

16€95 
Bolas de barro Jardiland

Manual Clipe de metal. Alça anti-
derrapante para maior conforto e 
melhor manuseio. Pedal reforçado 
para eliminar ervas daninhas sem 
esforço. Altura 1 m

29€95
Extractor de ervas 
daninhas “Xact 4 dentes” 
Fiskars®

Os arbustos mais TOP       do jardim

       |        Pouco |        2,50 m

Em vaso de 10 L
Olea europaea
Na forma de árvore e podada em bola. Para uso 
decorativo ou para a produção de azeitonas.

19€95 
Oliveira em forma de árvore

Preço
PROMO

Boas ferramentas  para um bom jardineiro

Em vaso de 4L
Trachelospermum jasminoides
Planta trepadora com uma excepcional 
floração perfumada. Muito resistente.

12€95 
Jasmim estrelado

Perfumada

                |        Junho a Julho |        Regular |        2,50 m



Um jardim 
  muito florido

Em vaso de Ø 17 cm, em espaldeira.

9€95 
Dipladenia Diamantina®

       |        Maio a Octubro |        Pouco

MANUTENÇÃO  
DAS DIPLADENIAS

Ideal em vasos ou floreiras ou diretamente no 
chão. Para garantir uma floração abundante 
proporcione-lhes: sol, pouca irrigação e 
fertilizante regularmente.

ConselhoJardiland

       |        Maio a Outubro |        Regular

Em vaso pendente de Ø 27 cm
Planta espectacular em 
suspensão preparada para um 
efeito imediato. Muito decorativo, 
o presente ideal!

9€95
Petúnia pendente

              |        Maio a Outubro |        Regular |        40-60 cm

Em vaso de Ø 19 cm
Dahlia sp.
De flores grandes. Para escolher entre várias 
cores.

4€95 
Dahlia Begónia benariensis F1 ‘Big®’

              |        Maio a Outubro |        Médio |        40-60 cm

Em vaso de Ø 19 cm
Begonia x benariensis F1 ‘Big®’
A maior e mais impressionante das begónias 
para canteiros de flores.

4€95

Em vaso de Ø 19 cm
Begonia 'Moka’
Novas variedades espectaculares de folhas 
muito decorativas e com enormes flores 
amarelas, laranjas, vermelhas, rosa ou brancas. 
A revolução das grandes begónias de flores.

5€95 
Begónia Moka

Dipladenias

              |        Maio a Outubro |        Pouco |        2-3 m



O saco de 20 L
Favorece o crescimento e a floração de gerânios 
e outras plantas com flores (0,15€/L)

Terra gerânios Jardiland
2€99 99€95 

Suporte da mangueira de parede Gardena®
Enrolador de parede automático com 
mangueira de 15 metros de comprimento 
e 13 mm de espessura. Inclui conectores e 
lança de irrigação.

As vivazes
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Em vaso de Ø 28 cm.
Composições espectaculares já preparadas. 
Muito decorativas. O presente ideal! Podem ser 
transplantadas para um recipiente maior para 
torná-los ainda maiores.
              |        Maio a Outubro |        Regular

19€95 
Composições Garden Party

              |        Abril a Maio

Vivaz de flor
Em vaso de 14 x 14 cm
Escolha entre uma selecção de plantas 
vivazes com floração longa e de fácil 
manutenção. Para recantos, vasos ou 
canteiros de flores.

2€95

              |        Maio a Outubro |        Regular |        40-60 cm

29€95 
Kit de iniciação 15 vasos Gardena®
Solução simples e econômica de irrigação 
automática. Com 15 vasos. Contém: 1 
adaptador, 1 unidade de irrigação, 1 tubo (L. 5), 
16 peças "T", 15 gotejadores e 15 suportes para 
tubos.

              |        Maio a Outubro |        Médio

Em vaso de Ø 19 cm
Muito vigoroso, o mais resistente que existe. De 
floração abundante. Para plantar em vasos.

4€95 
Gerânio Calliope®



       |        Julho a Outubro |        Médio

Em vaso de Ø 10,5 cm
Diferentes variedades à escolha: Coração 
de Boi, frutas carnudas e doces. Marmande, 
grande e suculento. Beefsteak, o maior deles! 
Raf: sabor delicioso. Ananas, de poucas 
sementes, firmes e incomparáveis. Malinowy 
Retro, excelente sabor, etc.

3€95
Tomate enxertado Bio

Planta enxertada = 
+resistente + vigorosa 

+ produtiva

Uma boa horta

Selecção

              |        Médio |        30-35 cm

Em vaso de  Ø 13 cm
Ocimum basilicum
Variedade a escolher: folhas pequenas, ideais para 
afugentar mosquitos ou folhas grandes, tempero 
perfeito. (Vaso não incluído)

1€50 
Manjericão

       |        Julho a Setembro |        Médio

Em vaso de Ø 10,5 cm 

3€95 
Pepino enxertado F1 Midios Bio

©Ilietus/AdobeStock

       |        Julho a Outubro |        Médio

O lote de 3 plantas
Inclui: 1 abobrinha, 1 beringela e 1 pimento.

Kit “Salada” Bio  

Tudo para 
uma boa salada

©Womue/AdobeStock

O saco de 50 L
Adequado para plantio e transplante. Promove 
o crescimento dos cultivos. (0,14 €/L)

Terra horta Jardiland
6€99

(1) Produtos do mesmo modelo e formato, em uma única compra.

2 + 1
GRÁTIS(1)

A embalagem
Para escolher entre: Cenoura, Morango Rubi, 
Feijão Judaico, Coentro, Menta e Manjericão.

Sementes Fitó
1€19

a unidade

       |        (07) Julho a (10) Outubro |        Médio

Em vaso de  Ø 13 cm
Da planta ao seu prato.
Aproveite o seu sabor 
delicioso em aperitivos.

2€95
 

Tomates cherry Bio 

Irresistível!

Para
 aperitivos 
coloridos

De alta produção. Frutos de sabor agradável, 
doce, aromático e muito suculento.

1€95

ou 1€30
a unidade por um lote de 3 
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Uma boa horta

Ideal para resíduos vegetais. Fácil de 
transportar. Capacidade 272 L

6€95 
Saco de jardim Jardiland

Tecido de polipropileno. Previne o 
crescimento de ervas daninhas e 
limita a irrigação. Na cor preta.
1,05 x 10 m. 

9€95 
Malha anti-erva

De plástico. A imitar setos naturais de folha fina. 
Em cor verde bicolor
Rolo de 1 x 3 m. 

Para oferecer o máximo de privacidade em 
terraços e jardins.
Rolo de 1,5 x 5 m. 

Para ocultação nas varandas. 
Rolo de 1,5 x 5 m. 

a 2a
 a

-50%(1)

14€99

11,24 €
 a unidade por um lote de 2 

Caniço bambu chinês Natural

24€99

18,74 €
 a unidade por um lote de 2 

Urze ecológico Natural

a 2a
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-50%(1)
a 2a
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19€99

14,99 €
 a unidade por um lote de 2 

Sebe folha verde fina bicolor.

O seu canto mais íntimo

1€95
Em vaso de  

Ø 10,5cm 

a unidade

Tomates Vintage
Recuperando os sabores de antigamente



Em fibra de pedra. Ø 27 x 26 cm. 
Existe também em Ø 35 x 34 cm a 29,95 €  

                                                                     ou em modelo retangular 
56 x 22 x 22 cm a 27,95 €  

ou 64 x 30 x 26 cm a 39,95 €

Todos os modelos em marfim e preto.

Desde 19€95 
Vaso “Ranhurado”

Momentos "de relax"
Resina com estrutura de alumínio e eucalipto. 
Inclui a mesa  (76 x 76 x 32 cm.) 
+ 2 sofás. (176 x 83 x 73 cm.)

1295€
Conjunto "Enigma"



De vidro. 5 LED's branco quente.  
Ø 8 x 13 cm.
(Funciona com 2 pilhas AAA não incluídas)

5€95 
Jarro luminoso

De aço. Almofada e guarda-sol em poliéster de 220 g.
160 x 140 x 190 cm. 

139€

Balancim Zoe topo

2

Em fibra de pedra. Ø 27 x 26 cm. 
Existe também em Ø 35 x 34 cm a 29,95 €  

                                                                     ou em modelo retangular 
56 x 22 x 22 cm a 27,95 €  

ou 64 x 30 x 26 cm a 39,95 €

Todos os modelos em marfim e preto.

Desde 19€95 
Vaso “Ranhurado”

De barro. A vaca de
 18 x 9 x 18 cm. A zebra de 

16 x 10 x 16 cm. 
(Plantas não incluidas)

7€95 
Vaso Vaca ou Zebra

•  8/9

no terraço !

De resina trançada e pés de alumínio. 
Inclui mesa baixa (100 x 60 x 45 cm) 
+ 1 sofá (140,5 x 69,5 x 78,5 cm) 
+ 2 poltronas (69,5 x 69,5 x 78,5 cm).

695€

Conjunto "Eglantine"

Em algodão e poliéster. Cacto e topos.
45 x 45 cm.

9€90 
Almofada

a unidadea unidade

a unidade



Embalagem de 5 L
De barro. 
(0,79 €/L em vez de 1,19 €/L)

Areia mineral 
aglomerante “Smooz”

5€95

ou 3€97
 a unidade por um lote de 3 

100 % poliéster. Tamanho 60 cm. 
Existe também na tamanho 90 a 54,95 €.

Desde 34€95 
Berço cão Dominó

20%
DE DTO

Com cartão
fidelidade(2) 

20€76
en vez de 25,95 €
Raspador Savanna Sugar
35 x 35 x 38 cm 

redução
fidelidade aplicada

50%(1)

DE DTO
na 2a

Compostável

Embalagem de 5 L
(1,04 €/L 
em vez de 1,39 €/L)

Areia vegetal
aglomerante “Smooz”

6€95
ou 5€21

 a unidade por um lote de 2 

100 % poliéster. 97 x 61 x 10 cm. 

34€95 
Colchão "Folhas" azul

Com porta basculante para uma 
limpeza rápida e sem esforço. 
52 x 39 x 38 cm 

19€95 
Casota Prima Cabrio Ferplast

Camas ULTRA
absorventes

2 + 1
GRÁTIS(1)

Embalagem de 100 ml
Para acção imediata e localizada.
 (119,5€/L)

11€95 
Spray antiparasitário Frontline

O saco de 30 unidades
Empapadores para treinar o seu cachorro. 
Absorção rápida. Tamanho médio.

17€95 
Empapadores Simple solution

Bandeja com pá e comedouro.
50 x 36 x 13 cm

Selecção

5€95 
Starter Kit gato

(1) Produtos do mesmo modelo e formato, em uma única compra (2) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Excluindo as promoções a descorrer. (3)Condições na loja.
Encarregar-se de um animal de estimação é uma responsabilidade que requer respeitar as condições necessárias para o seu bem-estar.



ou trocamos-lhe (3)
100% satisfeitos

Embalagem de 250 g
Para ajudar o bom trânsito intestinal do seu 
gato. (7,96€/kg)

1€99 
Erva para gatos Smooz®

O saco de 1,5 kg
Alimento para gatos séniors esterilizados.
(10,63€/Kg)

15€95
Alimento “Sterilised +7” Royal Canin®

Pack de 6 unidades de 50 g
Alimento húmido para gatos. 
(55€/Kg o 41,25€/Kg) 

2€75

2,06 €
 a unidade por um lote de 2 

Sheba mini pouch

Comedouro Meow e comedouro Woof. De 
cerâmica.

Desde 8€95 
Comedouro gato ou cão

   Todo o conforto
para gatos e cães
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PARA GATOS

ALIMENTO ORIGÉA
0 % cereais

Comida aproximada da sua dieta original.
Nós ajudamos a encontrar a receita indicada 
ao seu animal de estimação

ALIMENTO FEEDEEZ 
PARA CÃES

Nutrição natural de 100% Alimento 
completo para cães de todas as idades e 
tamanhos. Em diferentes variedades

Embalagem de 85 g
Alimento húmido de diferentes sabores à 
escolha. (10,98 €/Kg em vez de 16,47 €/Kg)

Pouches Royal Canin®

PARA CÃES

2 + 1
GRÁTIS(1)

a 2a
 a

-40%(1)

a 2a
 a

-40%(1)

1€40

o 0€93
 a unidade por um lote de 3 

Compromete-se!

a 2a
 a

-50%(1)



©Boris Bulychev/AdobeStock

www.jardiland.pt

Condições na loja.

59€95
RASCADOR “BLACK ELEGANCE”

Elegante com abrigo e brinquedo.
40 x 40 x 70 cm.

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


