
DE 25 DE SETEMBRO  A 11 DE OUTUBRO 2020

www.jardiland.pt

Em vaso de Ø 9 cm
Cyclamen Super Serie®

Ideal para canteiros de flores ou 
vasos. (Vaso decorativonão incluido.)

CICLAMEN MINI
 

 
 Preços   
     mini  !

2€95

ou 1€97
 a unidade por um lote de 3 

3 x 2

              |        Setembro a M03) Março |        Médio



É hora de 
       cultivar a sua decoração!

1  Kentia. 29€95 Em vaso de Ø 21 x 120/130 cm Howea Forsteriana (Vaso decoratico não incluido.)  |  Médio  2  Phalaenopsis ‘Wild’. 14€95 
O vaso de Ø 12 cm, com vaso decorativo de cerâmica. Oquídea de muitos ramos, com uma infinidade de pequenas flores brancas.  |  Médio  3  
Plantas verdes. 5€ com cartão fidelidade (2) em vez de 5€95 O vaso de Ø 10,5 cm, com vaso decorativo de cerâmica  Grande variedade de 

originais plantas verdes e grasas : peperomias, rhipsalis, pileas ou sedum.  |  Médio 4  Spathiphyllum ‘Bingo Cupido’. 12€95 Em vaso de      

Ø 17 cm, com vaso decorativo de zinco  |  Médio 
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5€
com cartão 
fidelidade (1)

 Sol  Semisombra  Sombra  Floração  Colheita  Rega   Altura adulta

1

(1) Oferta reservada a clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções. (2) Produtos do mesmo formato.
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1  Dendrobium Nobile. 9€95 com 
cartão fidelidade(1) em vez de 12€95 Em 

vaso de Ø 12 cm Orquídea de 2 ramos. Cores à 

escolha : rosa, malva ou branco. (Vaso decorativo 

não incluido.)  2  Sansevieria trifasciata. 
9€95 O vaso de Ø 12 cm, com vaso decorativo 

Sansevieria trifasciata Á escolha: Goldflame, 

Moonshine, Superba ou Zeylanica.

   |  Pouco  

1  Phalaenopsis. 8€95 a unidade ou 7€ a unidade por um lote de 2 Em vaso de Ø 12 cm Orquídea de 1 ramo com mais de 9 

flores. (Vaso decorativo não incluido.)

   |  Médio 
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9€95
com cartão 
fidelidade (1)

1

2

7€
na compra 

de 2(2)

a unidade1

1

"Farmácia" de plantas
Os nossos especialistas acompanhá-lo-ão no 

diagnóstico e na busca de soluções o mais 
ecológicas possível.

Ver condições na loja

Compromete-se! 

1

2

Siga-nos também em  www.jardiland.pt  



Em vaso de Ø  17 cm. 
Com vaso decorativo em zinco.  

14€95 
Anthurium Champion

1€25/u 
Suculentas
Em vaso de Ø  5,5 cm. 
Vaso decorativo incluído. 
À escolha entre uma grande variedade. 

       |        Médio

Em vaso de Ø 12 cm
À escolha : Gerbera, Roseira  
ou Kalanchoe flores duplas. 
(Vaso decorativo não incluído)

2€95

ou 1€96
 a unidade por um lote de 3 

Planta com flor

3 x 2(1)
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       |        Médio

Em vaso de Ø 21 x H. 90/100 cm
Yucca e 2 Dracaenas num vaso. 
(Vaso decorativo não incluído.)

29€95
Yucca e Dracaena em trio

Nós adoramos
as plantas

(1) Produtos  do mesmo formato. Combine-os como quiser.

Beleza interior

NOVIDADE

O saco de 6 L.
Ideal para sementeiras e troca de vasos. A sua 
combinação de substrato e turfa favorece ou 
enraizamento das plantas. (0,33 €/L)

1€99  3€25 
Terra transplantes Jardiland

24€95 
Livistonia
Em vaso de Ø 14 cm. 
(Vaso decorativo não incluída.)

              |        Setembro a Março |        Médio
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2€95
ou 1€97 

a unidade por um lote de 3 

Embalagem de 25 L.
Substrato com 12 semanas de composto para 
plantas de interior, terraço e jardim. (0,35 €/L)

8€95  9€99 
Compo Sana Compact

5€99 7€99

Adubo plantas verdes Compo
Embalagem de 1300 ml. 
Fertilizante líquido de fácil dosagem. 
Especialmente adequado para todos os tipos 
de plantas de interior. (0,33 €/L)

(1) Produtos  do mesmo formato. Combine-os como quiser.

3 x 2(1)

              |        (09) Setembro a (03) Março |        Médio

Em vaso de Ø 9 cm
Cyclamen Super Serie®

Seleção de mini ciclâmen adaptados às 
condições exteriores. Ideal para canteiros de 

flores ou vasos. (Vaso decorativo não incluído)

              |        Setembro a Março |        Médio

0€80/u 
Amor-Perfeito
Em vaso de Ø 10,5 cm. 
Planta de alta resistência. De cores vistosas 
e marcantes.

2€95 
Crisantemo
Em vaso de Ø 12 cm. 
Flores elegantes e bonitas durante o Verão e 
Outono. (Vaso decorativo não incluido.)

Transplantador Jardiland
33 x 9 cm.
Com cabo de madeira. Muito leve e 
confortável de usar.

3€95 4€50

Ciclamen mini

              |        Setembro a Março |        Médio

De fácil 
dosagem

De muitas cores.
  Combine-as!

Cabo de
madeira

Siga-nos também em  www.jardiland.pt  



Aromáticas

75,5 x 36,5 x 65,1 cm
De plástico. Capacidade 56 L
Em três cores à escolha: antracite, lima e verde.

26€95 34€99

Mesa horta urbana Green basics Grow 
table XXL 

 Para as suas
     belas colheitas

(1) Produtos  do mesmo formato.  (2) Combine-os como quiser. 
(3) Oferta reservada a clientes com cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções.
Promoção aplicável ao produto de menor preço. 

Em vaso de 10 L
À escolha: Cereja Coração Doce Auto-fértil, 
Figo Branco Lady's Neck, Ameixa Rainha 
Dourada Claudia, Macieira Red Delicious, 
Azeitona Arberquina, Pêra Água Branca e 
Castanha Comum.

19€95/u
Fruteiras em variedades

Em vaso de Ø 10,5 cm
Á escolha entre tomilho, alecrim e salsa.

1€ 
Aromáticas

O saco de 50 L
Para todos os tipos de pomares e 
fruteiras. Favorece o crescimento da 
planta e uma maior frutificação. 
(0,12 €/L em vez de 0,16 €/L.)

Terra plantas hortícolas Jardiland

7€99

ou 5€99
 a unidade por um lote de 2 

50%(1)

    DE DTO.
           na 2ª



Hortícolas de temporada

•  6/7 

Em vaso de  Ø 10,5 cm

O melhor para
o seu Jardim

Embalagem de 1 L.
Ajuda o crescimento saudável de plantas 
frutíferas e hortícolas, pois estimula a vida 
biológica do solo. Produto autorizado para uso 
na agricultura orgânica.

6€49  8€49 
Adubo Horta e fruteiras Compo 

Embalagem de 750 ml.
Inseticida polivalente, muito eficaz contra 
insetos e ácaros, tanto em plantas de interior 
como de exterior. (13,26 €/L)

9€95  14€99 
Insecticida efeito máximo Compo

Na pistola
pronto para usar

Ancinho, pá para transplantar e forca. Fabricado 
em polipropileno. Ancinho: 29 x 8 x 5 cm. Pá: 
31 x 8 x 5 cm. Forca: 27 x 8 x 4 cm. Leves e 
resistentes.

1€95

ou 1€30
 a unidade por um lote de 3 

Ferramentas Jardiland 

3 x 2(2)

1€99

ou 1€33
 a unidade por um lote de 3 

Hortícolas  em variedades

A bandeja de 12 u.
Cultive as suas alfaces e saboreie saladas 
frescas.

2€95 
Alface mix

De Cultivo Bio

7€95
ou 5€30 

a unidade por um lote de 3 

              |        (09) Setembro a (03) Março |        Médio

Em vaso de 2 L
Escolha entre Frambueso Malling promise, 

Fall Gold e Automn Bliss.

3 x 2(2)

Framboesa

3 x 2
com cartão

fidelidade (3) 

Siga-nos também em  www.jardiland.pt  



              |        Maio a Junho |        Regular

Em vaso de 10 L.
Com folhas persistentes e flores muito perfu-
madas.

29€ 
Magnolia Magnolia grandiflora

              |        Médio |        2,5 m

A planta, em vaso de 10 L
Viburnum lucidum
Muito resistente em vasos ou floreiras. 

19€ 
Viburnum lucidum

Tudo por um          
                belo jardim

              |        Regular |        3,5 m 

A planta, em vaso de 10 L
Phyllostachys aurea
Ideal para criar uma cerca de ocultação de 
forma muito rápida.

24€95 
Bambús

Para grandes
espaços!

Para a poda

73 x 27 cm.
Fabricado em alumínio. 

15€95 
Corta ramos Jardiland

              |        Julho a Setembro |        Moito

Em vaso de 3 L                                                                
Hydrangea                                                                     
Em várias cores: rosa, vermelho, azul e 
branco. Plante em terra ácida. 

7€95

ou 5€30 
a unidade por um lote de 3 

3 x 2(1)

Hortênsia

 (1) Produtos  do mesmo formato. 



Vasos para os seus arbustos
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              |        Regular |        3,5 m

Em vaso de 10 L
Cupressus Wilma
Com um agradável aroma a limão.

19€95 
Cupressus Wilma

Em vaso de 10 L
De cor verde e de crescimento rápido. Bastante 
resistente a baixas temperaturas.

19€ 
Thuya esmeralda 
Thuya esmeralda

Verde intenso!

              |        Médio |        2,5 m

Ø 54 cm. 
Fabricado em terracota do Vietname.
Altura 52 cm.

35€95  44€99

Vaso Siena

Em vaso de 5 L
Nova variedade com rolamento ereto muito 
elegante.(Vaso decorativo não incluido)

              |        Médio |        1-1,5 m

De material 100% reciclado.
Diâmetro 20 cm. 
Existe também em 25 cm a 4,99 €, 30 cm a 7,49€,        
35 cm a 11,99 €, 40 cm a 17,99 €, 47 cm a 27,99 € e       
55 cm a 34,99 €.

Desde

3€49 
Vaso Campana Vibia Elho

O saco de 80 L
Ideal para todos os tipos de cultivos ao ar livre, 
árvores, arbustos, flores e plantas hortícolas.  
(0,09 €/L em vez de 0,12 €/L.)

Terra Universal Jardiland

9€99

ou 7€49
 a unidade por um lote de 2 

50%(1)

    DE DTO.
          na 2ª

9€95 
Evónimo Benkomasaki 
Euonymus japonicus Benkomasaki

       |        Médio |         1 m

Em vaso de 5 L
Nandina sp

A mais colorida das nandinas. 

14€
Nandina Obsessed Seika

Siga-nos também em  www.jardiland.pt  



www.jardiland.es/tiendaonline/

Programa

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

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. 

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.

Vantagem de clientes fidelidade: 
devolução em dinheiro.

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

Condições na loja.

Compromete-se! 

39 X 39 cm. Em antracite ou pérola.
Com reserva de água.

34€95
39€95

VASO CUBO MILLENNIUM


