
DE 1 A 10 DE ABRIL 2022

10 DIAS DE OFERTAS 

EXCEPCIONAIS !

Bem-estarOs meus dias

de Primavera

Interior e exterior

Ovo “Poket”

Em resina entrançada sobre estrutura de 
alumínio. Base e suporte em aço.
Dobrável para fácil armazenamento.
Almofadas impermeáveis   em poliéster.
119x103x197cm.
Cor natural.

334€95

299€95

Siga-nos em  Jardiland.pt
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Adubo universal Compo
Embalagem de 1300 ml
Estimula o crescimento das 
raízes e fortalece a resistência a 
doenças. Com magnésio e micro 
elementos. (4,58 €/L em vez de 
6,54 €/ L.) 

8€50

5€95

(1) Produtos idénticos. 

Tudo para crescer e  embe le z ar  O SEU JARDIM

Hortênsia de jardim

Em vaso de 3 L
Hydrangea macrophylla
Arbusto generoso que encontra o seu 
lugar em todos os jardins, preferindo 
solos húmidos, ácidos e com sombra. Em 
várias cores.
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Fotinia “Red Robin”
Em vaso de 5 L. 40/60 cm.
Photinia fraseri 'Red Robin'
Planta perene ideal para plantar em sebes, 
canteiros ou vasos. Botões vermelhos na 
Primavera.

9€95

Jarro branco
Em vaso de 3 L
Zantedeschia aethiopica
Magnífica planta perene que aprecia solos 
frescos. Ideal perto de um lago ou num vaso.

Freqüente Abril a agosto 1 m
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par lot de 3

Existem centenas de variedades 
de Glicínias, de diversas cores, com 
flores mais ou menos grandes, 
perfumadas, de crescimento rápido 
ou lento, adaptadas a todo o tipo 
de jardins e utilizações. Escolha de 
acordo com as suas necessidades: 
Wisteria x Batom, Wisteria x Tiverton, 
Wisteria x Caroline, Wisteria x Cascade 
e Wisteria x Russelliana... e dê-lhe 
a forma desejada, em Julho após a 
floração, e em Outubro para limpar e 

remodelar.

CONSELHOde plantas Jardiland
GliciniaGlicinia

Glicínia 
Em vaso de 10 L. (150/180 cm)                                                                                 
Wisteria x                                                       
Existem centenas de variedades de glicínias. 
Escolha entre: Wisteria x Batom, Wisteria x 
Tiverton, Wisteria x Caroline, Wisteria x Cascade 
e Wisteria x Russelliana...

29€95

Freqüente  Junho a Setembro

1,80 m

Metrosidero
Em vaso de 3,5 L. 30/40 cm.
Metrosideros excelsa
Árvore com folhas persistentes que podem atingir 
10/20 m. Planta ideal para um jardim perto do mar, 
pois é muito resistente à salinidade.

 Freqüente Abril a Agosto 10/20 m

Substrato Universal sem turfa
O saco de 50 L.
Substrato com humus bokashi, perlite, adubo 
ecológico NPK e enraizante natural com 
micorrizas. Apto para a agricultura biológica.
(0,19 €/L em vez de 0,26 €/ L.)

12€95

9€71
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

50%
de dto. na 

2ª unidade(1)

5€95

5€
a unidade ou 

a unidade por
um lote de 2

10€ 
(1)

o lote de 2

Frequente

Junho a Setembro

1,80 m

Médio 2,50 m

13€

9€95
11€

9€95
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Tudo para crescer e  embe le z ar  O SEU JARDIM
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Substrato Universal Premium
Embalagem confort em saco de 12 L
Facilita o arejamento e a drenagem, bem como 
um melhor enraizamento. Incorpora fertilizante 
NPK rico em potássio. Ideal para plantas de 
interior e exterior. (0,33 €/L em vez de 0,42 €/L) 

Roseira

Em vaso de 3 L 
Rosa rosae
Perfumada ou não, unicolor ou bicolor, 
rosa, vermelha, amarela, branca,... são 
milhares de formas e cores.
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3€99

9€95

Adubo roseiras Compo
Embalagem de 750 g.
Adubo granular solúvel para roseiras e outros 
arbustos de flores. Proporciona maior floração 
da planta. (10,65 €/kg em vez de 13,32 €/kg) 

9€99

7€99

Para si AS MAIS LINDAS ROSAS

Regular Maio a Outubro

80 a 150 cm segundo variedades
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Plantas vivazes
Em vaso de 14 x 14 cm.
Grande variedade de plantas perenes com flores 
na Primavera ou no Verão.

Vaso Campana Sand
Ø 23 cm.
Vaso de barro esmaltado, na cor osso.
Disponível também Ø 30 cm a 22,95 € e Ø 40 cm a 
35,95 €.

14€95

11€95

Desfrute das flores e       cores DO SEU JARDIM

Anthemis

Em vaso de Ø 13cm.
Argyranthemum frutescens
Planta pouco exigente que 
aprecia o sol e solos secos e 
pobres, por exemplo, jardins 
ornamentais. Em várias cores.

Pouco

Março a Setembro
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Abelia  
Em vaso de 5 L
Abelia grandiflora
Com múltiplas utilizações, Abelia é perfeita para 
criar sebes, em canteiros, em vasos...

Regular Março a Outubro

Viburnum
Em vaso de 5 L
Viburnum lucidum
Ideal para criar sebes. Floração muito 
perfumada.

Strelitzia augusta
Em vaso de 21 L. 200/250 cm.
Folhas espetaculares.

15€99

12€99

Adubo Nitroflower
O saco de 7 kg.
Fertilizante universal NPK, de rápida dissolução. 
Ideal tanto para a plantação como para o 
desenvolvimento de plantas ao ar livre.
(1,86 €/kg em vez de 2,28 €/kg.)

Set floreira Mediterran
50 cm.
Feito de plástico reciclado. Inclui placa e 
suporte para terraço. 50cm Disponível nas 
cores antracite e terracota.

11€95

9€95

 Moderado Junho-Julho

3€95

3€
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

6€
o lote de 2(1)

(1) Produtos idénticos. 

 Pouco Maio - Agosto

49€95

39€

14€95

9€95
15€95

9€95

3€95

2€95
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Inseticida de Ação total
Embalagem de 750 ml.
Para plantas ornamentais de interior e de 
exterior. (15,99 €/L em vez de 19,93 €/ L.)

14€95

11€99

P lantas e flores  PARA A SUA VARANDA OU TERRAÇO

5

Desfrute das flores e       cores DO SEU JARDIM

Adubo Gerânios Compo
Embalagem de 750 g.
Adubo granulado solúvel para gerânios 
e plantas com flores sazonais. Garante 
rápido crescimento e floração.
(10,65 €/kg em vez de 13,32 €/ kg.)

Lava-garrafas
Em vaso de 3,5 L
Callistemon massoti 'Mini Red' 
Plante num local bem ventilado e regue 
regularmente no Verão.

Regular

Gerânio zonal Calliope®
Em floreira de 50 cm.
Pelargonium interspecific
Muito fácil de manter, esta planta dar-lhe-á flores 
com cores vivas e brilhantes. Variedade muito 
resistente aos ataques da Borboleta Gerânio.

Freqüente Abril a Outubro

19€95

Gerânio pensamento

Em vaso de Ø 13 cm
Pelargonium grandiflorum 
Planta de exterior muito resistente. Grande 
variedade de cores.

Freqüente Abril a Outubro

Fruteiras anãs
Em vaso de 7 L
Gama de árvores de fruto adequadas para pequenos jardins, varandas 
e terraços. Variedades: Cereja, Pêssego, Damasco, Maçã, Nectarina e 
Pereira.

Regular 1,50 m

24€95

Viburnum
Em vaso de 5 L
Viburnum tinus
Com folhas persistentes, costuma florescer agora, 
no final do Inverno.

9€99

7€99

par lot de 3

Fruteiras anãsFruteiras anãs
Observe a rega no Verão porque 
o solo seca rapidamente e evita 

correntes de ar. Transplante 
regularmente suas pequenas 
árvores para um vaso maior, 

renove o substrato ou remova 
o solo sem danificar as raízes 

e substitua-o por um novo 
substrato.

CONSELHO
de plantasJardiland

 De pouco a regular De Novembro a Abril

par lot de 3

Gerânio pensamentoGerânio pensamento
Pelargonium grandiflorum é uma 

planta de exterior muito resistente e 
muito utilizada para decorar canteiros, 

floreiras e até mesmo para cultivo 
em vasos como planta individual. 

Necessita de boa exposição solar e 
temperaturas quentes, desde que 

a rega seja realizada corretamente. 
Portanto, sua localização será no 

meio do jardim. Não importa se em 
certos momentos lhe dá um pouco de 

sombra.

CONSELHO
de plantasJardiland

3€95

2€63
a unidade ou 

a unidade por
um lote de 3

3x2

15€95

9€95
11€

9€95
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Amora sem picos
Em vaso de 2 L
Rubus fruticosus
Variedade de amora sem picos e de
frutificação abundante. 

Frequente 2,50 m Setembro 

Tesoura poda Jardiland
Ideal para cortar talos e ramos. Lâmina de 
aço endurecido e polido, com revestimento 
resistente à oxidação. Máxima capacidade de 
corte : 24 mm. 

9€45

7€95

(1) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. 
(2) Produtos indénticos. 

Cerejeira
Em vaso de 10 L
Prunus avium
Variedades à escolha.

Médio 8-10 m

 Sol  Semisombra  
Floração  Colheita  Rega  Altura adulta
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Groselheira
Em vaso de 2 L
Ribes rubrum
Variedade muito produtiva e resistente de frutos 
vermelhos. Ligeiramente ácidos.
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Frutos e hortaliças DELICIOSOS!

Corta-ramos telescópico

Ideal para podar ramos de árvores, 
arbustos e sebes. Folha de aço afiada, 
revestimento temperado e antiaderente. 
Capacidade de corte: 50mm.
Comprimento do cabo de alumínio 
ajustável de 66 a 90 cm.

27€99

19€99

Pá transplantadora
De aço resistente, permite plan-
tar ou transplantar nos seus 
terraços, vasos ou floreiras, sem 
danificar as plantas. 

3€25

2€99

Morangos
Em bandeja de 6 unidades.
Fragaria spp
Prontos para plantar e ver crescer 
os seus deliciosos frutos.

Pimentos picantes 
Em vaso de Ø 10,5 cm.
Capsicum annuum 
Para os mais atrevidos, já que estes picam e muito! 
Variedades: Guindilla vasca, Pimientos Hot Banana, 
Hungarian Wax, Scotch Bonnet Yellow e Eureka.

Médio

Alface mix
Em bandeja de 12 unidades.
Lactuca sativa
3 variedades de alface para variar sabores e textu-
ras. Plante a cada 15 días para assegurar colheitas 
regulares.

Regular Regular

Médio 1 m Julho a Agosto

8€95

7€95
8€95

7€95

5€95

3€95
2€55

1€99
3€95

2€95

24€95

19€95
com o cartão 
Fidelidade (1)

o 

O prazer de cultivar          A SUA HORTA
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Alcachofra
Em vaso de Ø 12 cm.
Cynara scolymus
Hortaliça perene que cresce ao sol em solo 
fresco e leve. Também encontrará seu lugar 
em canteiros de flores graças à sua folhagem 
gráfica azulada. Diferentes variedades.

Regular

2€50

Mesa horta urbana Green basics XXL
65 x 75 x 36 cm. 
Feita de plástico reciclado. Disponível nas cores 
antracite e verde.

7
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Morangos
Em vaso de Ø 13 cm.
Fragaria anamassa

Utilizável na 

agricultura 

biológica

Seleção HORTA URBANA

Plantas aromáticas
Em vaso de Ø 13 cm 
Cebolinho ou salsa.

Médio

2€50

1€95
com o meu 
cartão fidelidade (1)

ou 

Horta Angelic com treliça
100 x 80 x 36 cm. 
Fabricado em madeira de pinho em autoclave.

34€99

29€99

Substrato Horta urbana sem turfa

O saco de 50 L
Substrato com húmus bokashi, fertilizante 
ecológico NPK e agente de enraizamento 
natural com micorrizas. Baixa densidade 
ideal para mesas de cultivo. Adequado para 
agricultura biológica. (0,19 €/L em vez de 0,26 
€/L) 

12€95

9€71
a unidade ou 

a unidade por um  
lote de 2

50%
de dto. na 2ª unidade(2)

69€95

53€95

Tomate cereja, Beringela preta 
redonda e Pimento Padrón
Em vaso de Ø 10,5 cm.

Médio

Médio Junho a Setembro

1€99

1€33
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2(2)

2€50

1€67
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2(2)

O prazer de cultivar          A SUA HORTA
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(1) Produtos idénticos.

Painel "Gália"

Painel ideal para delimitar
parcelas e embelezar o seu jardim.
Em madeira de pinho em autoclave.
90 x 180 x 2 cm. 

      Prepare-se para o seu      barbecues de PRIMAVERA

Brezo rústico
Talos de urze tecido com arame galvanizado.
Proporciona uma excelente ocultação visual. 
1 x 3 m.

44€95

39€95

Vime tecido
Vedação de varetas de vime natural tecidas 
com arame de ferro galvanizado. Ofereça 
privacidade aos seus espaços ao ar livre.
 1 x 5 m.

44€95

39€95

54€95

39€95

Treliça Sevilha
60 x 180 cm 
Em madeira de pinho em autoclave. Ideal para o 
crescimento de plantas trepadeiras.

20€50

17€95



Siga-nos também em  jardiland.pt  

2€99(3)

2€24
 a unidade ou

a unidade por 
um lote de 2

O PRAZER de compartilhar saborosos barbecuess

9

Barbecue Compact Kettle 47 Weber

Barbecue de carvão composto por grelha de 
cozedura em aço cromado, tampa em aço esmaltado 
com termómetro integrado, sistema de limpeza 
One-Touch, recipiente de medição de briquetes e 
ganchos para utensílios integrados na pega da taça. 
Superfície para cozinhar : Ø 47 cm. 

9

      Prepare-se para o seu      barbecues de PRIMAVERA

Carvão
O saco de 10 kg
Ideal para cozinhar legumes, carne, 
peixe e arroz. 
(0,89 €/kg em vez de 1,09 €/kg)

10€99

8€99

Barbecue Mastertouch E5750 GBS
Barbecue a carvão com termômetro de tampa, 
suporte de tampa, churrasqueira com sistema 
Gourmet System, sistema One-Touch, coletor 
de cinzas e rodas resistentes. Superfície para 
cozinhar 57 cm.

349€

309€

Barbecue Spirit II E210 GBS
Barbecue a gás com 2 queimadores e grelha 
de ferro fundido GBS, sistema de ignição GS4 
de alto desempenho e é compatível com o 
termômetro iGrill 3. Superfície para cozinhar 
52 x 44 cm.

549€

499€

Briquetes Weber
O saco de 4 kg 
Início rápido, mantenha o calor por 3 horas.
(2,37 €/kg em vez de 2,75 €/kg)

10€99

9€49

Luvas Barbecue
Luvas ignífugas para proteger do calor. 
Tamanho 29 cm.  

9€95

7€99

Magic Fogo
Caixa de 32 pastilhas. 
Fabricados em madeira para iluminação de 
barbecues e fogões, não geram odores.

Grelhas e utensílios 
para barbecue

-15%

50%
de dto. 2ª

unidade
(1)

119€95

99€95
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Parque para roedores 
595 Voltregà

Ideal para jardim. Espaçoso e 
dobrável. 
 120 x 61 x 61 cm.

Pipetas antiparasitárias Bio 
Hamiform
Especial para roedores, repele pulgas e 
carrapatos graças ao extrato de margosa e 
gerânio. 4 unidades de 0,3ml.

Toalhitas roedor Inodorina
Pacote de 40 unidades.
Perfeito para a higiene diária dos nossos 
pequenos animais de estimação. Com 
camomila e óleos essenciais.

Leito para roedores "Prop O'Bois"
O saco de 10 L
Pellets de fibra de madeira prensada muito 
absorvente, sem odor e livre de pó. 
(0,56 €/L em vez de 0,75 €/L.)

7€50

5€63
a unidade ou 

a unidade por
um lote de 2

50%
de dto. na 2ª

unidade
(1)

Menu completo para coelho anão 
Feedeez
O saco de 2,5 kg
Contém alfafa, cereais e vegetais. 
(2,39 €/kg em vez de 3,18 €/kg.) 
Disponível também para porquinho da índia.

7€95

5€97
a unidade ou

a unidade por
um lote de 2

50%
de dto. no 2º saco

(1)

Feno de cenoura Feedeez
O saco de 20 L
Contém parte das contribuições necessárias
ao equilíbrio nutricional dos seus pequenos 
animais.(0,20 €/L em vez de 0,30 €/L.)

5€95

3€97
a unidade ou 

a unidade por
um lote de 3

3x2

Coelho anão
Animal doce e carinhoso 

que gosta de carícias. 
Uma gaiola adequada, no 

minimo com 1 metro, 
um bom leito, saídas diárias 

e uma alimentação 
equilibrada favorecerão a sua 

saúde e longevidade. 
Para um envolvente propício 

ao seu bem-estar, limpe 
a gaiola regularmente. Peça conselho 

aos nossos especialistas da loja.
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Snacks para roedores
Combine-os como quiser.

3x2(2)

*

Cuidar de um animal é uma responsabilidade que exige respeitar condições favoráveis   às suas necessidades e bem-estar.

5€99/u

47€99

34€99

4€95

2€95

(1) Produtos idênticos. 
(2) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. 

Imprescindível para    os nossos ANIMAIS
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les incontournables      de l ’ANIMALERIE

Sera Pond bioflakes 
Embalagem de 10.000 ml
Alimento em flocos completo e equilibrado 
para os seus peixes de lago. 
Também disponível em formato granulado Sera 
Pond biogran 10.000 ml.

23€99

11

Snacks Smartbones BBQ
Embalagem de 87 g.
Com um delicioso sabor de churrasco e diversos 
formatos.

-15%
com o meu cartão 
fidelidade (2)

Na compra de um saco de Authentiq gatos 

esterilizados 7kg, OFERTA DE UM PACOTE DE AREIA 

PERFUMADA SMOOZ 8 L.

em acessórios
para lago

29€99/u

Authentiq sterilised
Saco de 7 kg.                                                                   
Alimento sem cereais para gatos esterilizados 
com sabor a salmão. (4,28 €/kg)

4€49

3€99 -15%
Em Transportadoras 
para cães e gatos

Imprescindível para    os nossos ANIMAIS
Promoção ESPECIAL

OFERTA



* Plantas idénticas. 

Dimorfoteca

Em vaso de Ø 13 cm.
Osteospermum ecklonis.
Oferece uma profusão de flores até ao 
final do Outono. Aprecia sol pleno e solos 
leves e bem drenados em canteiros ou 
em vasos.

Pouco Avril a Outubro

2€95

2€21
a unidade ou

a unidade por 
um lote de 4

4x3
par lot de 3

Planta vivaz mediterrânea de folha 
perene, que pode passar o Inverno 
no solo em regiões com clima 

temperado.
Em vaso ou floreira, plante-o em 
solo rico em vasos com uma camada 
drenante de bolas de barro no fundo, 
porque ela não gosta de excesso de 

humidade.
Para desfrutar da sua floração 
generosa durante a Primavera, 
remova as flores murchas e adicione 
regularmente fertilizante para 

plantas com flores.

CONSELHO
de plantas Jardiland

Dimorfoteca Dimorfoteca 

ProgramaPrograma
Fidelidad

Programa
FidelidadPrograma

www.jardiland.es/tiendaonline/

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

www.jardiland.pt

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 

(Portugal)
Horário:

Das 9:30 às 20 h de segunda a sexta-feira
Das 10h às 20h sábados, domingos e feriados

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. 

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 Pure, 
Origéa  e Authentiq

Condições na loja.

Compromete-se! 
Programa


