
DE 14 DE ABRIL A 1 DE MAIO 2022

18 DIAS DE OFERTAS 

EXCEPCIONAIS !

PrimaveraUma 

de sonho

Siga-nos em  Jardiland.pt



Cica
Em vaso de 6 L.
Cyca revoluta
De crescimento lento, é ideal para cultivo em 
vaso na varanda ou terraço.

Pouco  1,50 -2 m

8 -10 m

 Sol  Semisombra  
Floração  Colheita  Rega  Altura adulta

    Embeleze O SEU EXTERIOR

6€999

5€99

Adelfa

Em vaso de 2,5 L
Nerium oleander
Linda floração durante todo o 
verão e resiste bem à seca.
Em várias cores.

Pouco Não comestível

5€95

Lavanda 
Em vaso de 5 L.
Lavandula angustifolia
Abundante flor de verão perfumada.

 

Flor de arroz
Em vaso de 5 L.
Pimelea ferruginea
Adapta-se perfeitamente ao clima mediterrâneo, 
os arbustos têm uma forma natural de almofada.

Pouco

12€

Buganvília
Em vaso de 5 L.
Bougainvillea X
Em pleno sol e num clima particularmente 
mediterrâneo, floresce sem interrupção de Maio 
a Outubro.

Regular

Jasmim andaluz
Em vaso de 5 L. 3 cañas.
Jasminum grandiflorum
Floração longa e perfumada durante o final da 
Primavera e Verão.

Pouco

Compo Sana Universal
O saco de 50 L.
Substrato ideal para plantas de interior e exte-
rior. Contém Agrosil para estimular as raízes e 
perlite para um perfeito arejamento do solo.
(0,21 €/L em vez de 0,25 €/L)

Adubo azul Nitroflower
Embalagem de 2,5 kg.
Fertilizante solúvel ideal para qualquer cultura. 
Estimula o desenvolvimento e floração da 
planta, bem como a engorda dos frutos em 
hortícolas e fruteiras.
(2,39 €/kg em vez de 2,79 €/kg)

12€99

10€99

49€

39€

Abril a Agosto
Pouco Abril a Agosto 1,50 m

12€

9€95

Maio a Outubro

19€95

14€95

Abril a Outubro

19€95

14€95



Azalea
Em vaso de 3 L. 
Azalea japónica
Para plantar à sombra, em solo profundo e solo 
ácido. 

Rododendro
Em vaso de 5 L.   
 Rhododendron hybrid
Para plantar à sombra, em solo profundo e solo 
ácido. 

0€95

0€76
a unidade ou

a unidade por  
um lote de 5

5x4

Regular 1,20 a 3 m  segundo  variedade Regular 0,50 a 1,20 m  segundo  variedade

Abril / Maio

9€95

6€63
a unidade ou

a unidade por  
um lote de 3

3x2

Siga-nos também em  jardiland.pt  

AS MINHAS    
ferramentas e 

acessórios.

Hosta
Em vaso de 14 x 14 cm
Hosta sp
Planta perene de sombra com folhagem 
decorativa, ideal para jardins gráficos, exóticos 
ou asiáticos. Diferentes variedades à escolha.
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Bordo japonês

Em vaso de 3 L
Acer Palmatum
Arbusto com folhagem cortada, as folhas 
podem ser verdes ou roxas, lindas cores 
de outono.
Diferentes variedades à escolha.

24€95

Roseira  
Em vaso de 5 L.
Rosa sp
Selecção de variedades protegidas, de flores 
grandes ou agrupadas, reconhecidas pela sua 
floração espectacular e pela sua resistência.

Petunia
Em vaso de Ø 10,5 cm.
Petunia
Ideal para terraços, vasos ou jardineiras, ao sol.

Tesoura de poda Jardiland
Ideal para cortar caules e galhos. 
Lâmina de aço temperado e polido com 
revestimento para resistir à ferrugem. 
Capacidade máxima de corte 20 mm.

6€49

4€99

14€95

11€95

Vaso Campana Sand
De barro esmaltado em azul.
 Ø 23 cm.
Também disponível em  Ø 30 cm. a 22,95 € e Ø 40 cm 
a 35,95 €

5€95

Regular 5 a 60 cm segundo a variedade
Regular

0,40 a 1,50 m segundo a variedad

19€95

14€95

Regular 20-30 cm.

19€95

14€95

Abril / Maio
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Brincos de rainha
Em suspensão de Ø 27 cm
Fucshia X
Suas flores cobrem uma ampla gama de cores e 
tamanhos, embora os tons mais comuns sejam 
rosa e roxo.

Regular

4

Uma explosão de AROMA E COR

Calibrachoa

Em suspensão de Ø 27 cm
Calibrachoa
Coleção de variedades com belas 
cores.

19€95

14€95

Regular Maio a Outubro

Maio a Outubro

Fungicida AL Protect Garden 
Embalagem de 500 g.
Pronta para uso.
(21,98 €/kg em vez de 17, 98 €/ kg)

10€99

8€99

 Sol  Semisombra  
Floração  Colheita  Rega  Altura adulta

Coleo 'Freaky leaves'
Em vaso de Ø 13 cm
Solenostemon scutellarioides 'Freaky Leaves'
Coleus está de volta em nossos jardins
com a coleção Freaky Leaves™ com formas 
gráficas e cores originais.
Em variedades. (Vaso decorativo não incluído)

 Regular

2€95

Gerbera      
Em vaso de Ø 14 cm
Planta ao ar livre para plantar em canteiros de 
flores ou em uma floreira. Em várias cores.

 Regular Maio a Julho

Surfinia
Em taça de Ø 25 cm
Petunia X 'Surfinia'
Tornam-se muito grandes: podem cobrir 
60/80 cm2 para encher canteiros ou vasos com 
menos plantas, ou também ser usadas como 
planta suspensa.

Lírio dos Incas
Em vaso de Ø 19 cm
Alstroemeria
Planta perene, cresce e floresce todos os anos.

 Médio Maio a Outubro

14€95

9€95

Regular Maio a Outubro

8€95

6€95
15€95

9€95

Patas de canguru
Em vaso de 14 x 14 cm
Anigozanthos flavidus
Um toque diferente no seu jardim graças às 
suas flores originais e exóticas.

 Médio Maio a Outubro

15€95

9€95
19€95

14€95

30/40 cm



2 - 3 m

30/40 cm

20/30 cm

30/40 cm
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Dipladenia em variedades

Em vaso de 6 L.
Madevilla sanderi
Planta trepadeira perene. Floresce de maio a 
setembro muito espetacular. 

7€59

6€29

Compo Sana Gerânios e Plantas de flor
O saco de 20 L.
Substrato ideal para todos os tipos de gerânios 
e plantas com flores, dentro e fora de casa. 
Contém guano, concentrado de nutrientes 
e perlite para um perfeito arejamento do 
substrato. (0,31 €/L em vez de 0,37 €/L.)

29€95

24€95

Gerânio
Em vaso de Ø 17 cm
Pelargonium hortorum
Coloque-o em pleno sol ou meia-sombra e 
certifique-se de que recebe uma boa porção de 
luz solar e, ao mesmo tempo, proteção durante 
as horas mais quentes do dia. Muita sombra pode 
levar a menos flores.

 Regular

Gerânio Rosalinda
Em vaso de Ø 17 cm
Pelargonium hortorum 'Rosalinda'
Nova variedade de Gerânios, com tamanho 
muito compacto e flores rosadas duplas que 
lembram uma rosa em miniatura.

 Regular

Hibisco Rose de China
Em vaso de 3 L.
Hibiscus rosa sinensis
Arbusto perene. Floresce de Junho a Setembro 
com flores grandes e muito vistosas numa 
grande variedade de cores.

 Regular

NOVA variedade de Petunias

NOVIDADE

12€

9€95

5€95

3€95

Regular

1,50 - 2 m

7€95

5€95

Petunia 'Sweetunia'
Em suspensão de Ø 22 cm.
Petunia X 'Sweetunia'
Uma nova série de Petúnias, com forte crescimento 
e cores muito originais. Ideal para vasos, suspensões 
e floreiras.

Regular

12€95

9€95

NOVIDADE



Desfruta a vida  AO AR LIVRE

Barbecue Compact Kettle Weber
Tampa e cuba em aço vitrificado, grelhas em 
aço cromado. Diâmetro: 57cm.

Conjunto Family

Estrutura de alumínio. almofadas com
capas removíveis e repelentes de água. 
Inclui: 1 sofá (210 x 70 x 65 cm.), 1 banco 
pequeno (100 x 70 x 65 cm.), 1 banco 
grande (130 x 35 x 32 cm.), 1 banco 
pequeno (90 x 35 x 32 cm.) 
e 1 mesa alta: 145 x 82,5 x 67 cm.
(Almofadas decorativas não incluídas).

Cestos pendurados 
Em vários  tamanhos. (Plantas não incluídas)

Carvão vegetal
O saco de 5 kg.  
De fácil acendimento. (2,19 €/kg em vez de 
1,89 €/kg)

174€99

149€

-25%

UM BARBECUE  
para compartilhar

-20%

Seleção de tapetes

Vela mesa LED
21 cm

Tapete raiado
60 x 90 cm.

16€95

12€95

10€95

9€49

6

Rede Flecos
Cor areia ou verde. 

28€95

24€95

18€95

15€95

(1) Produtos idénticos.

1329€95

1199€95
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Conjuntos Modelo Bistro

Cadeiras e mesas em varios modelos 
(Bari, Rodez, Toulouse e Vigo). Escolha o 
que mais gostar.

-25% 

Almofadas
De interior e exterior. Combine-as como quiser, 
o desconto é aplicado ao produto com o menor 
valor.

3x2-30%

Luzes LED Party ligth e Grinaldas 
solares
Grinalda de 20 luzes LED em branco quente e 
Grinaldas solares transparentes e multicoloridas.

-20%

Velas citronela
Em vários formatos.

Móbile de bambu
63 cm. Também disponível em Móbile de 
bambu de 83 cm por 6,95€ em vez de 8,95€ e 
Móbile em concha por 7,95€ em vez de 9,95€.

6€45

5€95

Floreira para pendurar
Em metal. 32 x 16 x 25, 5 cm.

12€95

9€95

IDEIAS  de decoração

Siga-nos também em  jardiland.pt  

Cubo
Em metal. 14 cm.
Também disponível em 14, 7 cm.

5€75

4€95
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Corda luzes LED branca
Com 100 luzes. Válido para exterior e interior.

14€50

11€95

Celosía "Sevilla"
Em madeira de pinho tratada ao autoclave.
60 x 180 cm.

23€95

18€95

Cubo Delta
50 x 50 cm. Em barro de Vietnam.
Também disponível em 40 x 40 cm por 35,95 € 
em vez de 53,95 €, em 30 x 30 cm por 24,95 € 
em vez de 35,95 € e em 12 x 12 cm por  12,95 € 
em vez de 17,95 €

79€95

59€95

Vaso Clássico
27 cm. Vaso de barro vermelho, ideal para 
plantas de temporada. 

Floreira “Stockholm”
50 x 50 cm. Em madeira de pinho tratada ao 
autoclave.
Também disponível em 80 x 40 cm a 62,95 € em vez 
de 72,95€.

Bordura

Em madeira de pinho tratada ao 
autoclave.  
7 x 30 x 200 cm.

22€95

19€90

 

69€99

59€99

Desde

Lâmpada solar Eureka
Para pendurar. Feito de vidro e aço.

4€25

2€99

Lâmpada solar Martello
Altura 57 cm, diâmetro 7,5 cm. 5 lumens.

11€95

9€95

As suas plantas vão 
brilhar mais com os 

nossos vasos decorativos

3€20

2€95

DESENHE o seu jardim
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Fontes
Crie o seu oásis com uma fonte de água 
decorativa, ideal para valorizar o espaço no seu 
jardim e dar-lhe um toque zen.

 7€95

5€95

Kit de 
instalação 

incluído

Aspersor oscilante ECLOZ
Área de irrigação de 12 x 11 m.

14€50

11€95

Pulverizador
Capacidade 2 L.
De plástico, com bico de latão.

 ÁGUA que não falta
Co
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Robot cortarelva E-600

Tempo de corte programável. Sensor de chuva. 
Inclinação até 20° / 35%. Área máxima de 
relvado: 600 m2. Estação de carregamento 
incluída. Ideal para cortar relva sem esforço. 
Fácil de instalar. 

Um corte
sem esforço

ao melhor preço !

Pistola rega ECLOZ
Metálica, com revestimento duplo e jato 
regulável.

13€95

10€95

-10%

399€ 

349€

4€95

3€95

Farol Solar Martini
Com tubo de aço, 6 horas de 
autonomia. 42 cm de altura por 6 de 
diâmetro. 



Utilizável na 

agricultura 

orgânica

Tomate “Coração de boi”
A bandeja de 6 unidades. 
Lycopersicum aesculentum
Tomate muito grande e muito saboroso

Médio Julho a Outubro

Pepino 'Bellpuig'
A bandeja de 6 unidades.
Cucumis sativus
Pepino de tamanho médio e cor verde escura 
muito produtivo.

Médio Julho a Outubro
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Kiwi
Em vaso de 2 L
Actinidia deliciosa
É fundamental plantar pelo menos 1 pé "feminino" e 1 pé "masculino" para que dê frutos. Um pé 
masculino pode polinizar 3 fêmeas. O pé "masculino" não dá frutos.

Médio 3.50 m Outubro a Novembro

@
Ce
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ys12€95

8€63
a unidade ou

a unidade por  
um lote de 3

3x2

6€99

5€24
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

50%
de dto. na 

2ª unidade(2)

Damasco

Em vaso de 10 L
Prunus armeniaca
Espécie muito rústica e pouco exigente no 
seu cultivo. Prefere solos bem drenados, 
secos e irrigados, mesmo que sejam 
rochosos e calcários.

Pouco Junho/Julho segundo variedade

29€95

19€95
com o meu cartão
fidelidade (1)

ou 

3-5 m

10

      Prepare a sua HORTA

Substrato Horta urbana Flower
O saco de 20 L.
Ideal para hortícolas e fruteiras. 
(0,26 €/L em vez de 0,34 €/L)

5€95

3€95

3€95

2€95

a A SUA HORTA em casa

(1) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. (2) Produtos idênticos.
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Manjericão "Folhas Grandes"
Em vaso de Ø 13 cm.
Ocimum basilicum
Com folhas grandes, é a variedade que usamos 
em saladas ou molhos. Apanhe as num vaso 
na varanda ou na janela e colete suas folhas 
conforme necessário.

 Regular

Grande variedade de plantas 
aromáticas
Em vaso de Ø 10,5 cm. 
Salsa, tomilho, alecrim, cebolinho, segurelha, 
anis, coentro, curry, endro, estragão, verbe-
na-limão, lavanda, manjerona, erva-cidreira, 
hortelã-pimenta, hortelã, poejo, arruda, sálvia, 
santolina, estévia, valeriana.

1€50

"Ratatouille"  

Em vaso de Ø 10,5 cm 
Plante curgete, berinjela preta comprida, 
pimentão vermelho e tomate Raf para fazer 
saborosas receitas de verão. Tudo o que 
precisa é de uma cebola, sal, pimenta e 
algumas folhas de manjericão para fazer um 
bom "Ratatouille".

Regular Julho a Outubro
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Tomate Cherry redondo
Em vaso de Ø 13 cm.

2€45

Desde

Abril a Outubro

1€99

1€49
a unidade ou

a unidade por  
um lote de 4

4x3

Siga-nos também em  jardiland.pt  

2€50

1€95
15€99

12€99

Inseticida de tripla ação Compo
Embalagem de 750 g.
Pronto para uso. Ação inseticida, que atua tanto 
de forma preventiva quanto curativa.
(21,32 €/kg em vez de 17,32 €/kg.)
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Em produtos de higiene 
para roedores

-15%(1)

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

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

3€99

2€99
com meu cartão
fidelidade (1)

ou 

Catisfactions
Embalagem de 180 g.
Frango, queijo ou salmão.

-15%
com o meu cartão 
fidelidade(1)

Em viveiros

Em toda a gama Inodorina

50%
dto. na 2º unidade

(1)

SF Crunchy snack

Embalagem de 200 g.

Peru, ganso, vitela e arenque.

Em tartarugueiras

-15%(1)

2€99

2€49
com o meu cartão

fidelidade (1)

ou 

Imprescindível para    os nossos ANIMAIS
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Alimento Medium Adult Chicken
Saco de 10 kg
Contém parte das contribuições necessárias
ao equilíbrio nutricional do seu cão.(4,99 €/kg). 
Também disponível em atum 54,95€

Escolha o antiparasitário 
apropriado

Carrapatos, pulgas, mosquitos... 
todos esses bichinhos costumam 

incomodar seus pequenos 
companheiros. As suas mordidas 

são desagradáveis   para o seu 
animal de estimação, mas 

principalmente trazem o risco de 
transmitir muitas doenças. Por 

isso, é importante tratar seu animal 
e seu ambiente regularmente 

para evitar esses riscos.

13

-15%
com o meu cartão 
fidelidade (1)

Em acessórios
para lago

Promoção ESPECIAL

XX DE REGALO 49€95

Na compra de um saco de alimento de frango 

ou atum,  OFERTA DE UM SNACK

Snack de
REGALO

OFERTA

GARANTA A MELHOR PROTEÇÃO PARA SEUS ANIMAIS COM FRONTLINE

Preços especiais para nossos Clientes Fidelidade

Imprescindível para    os nossos ANIMAIS



Dipladenia Diamantina®

Em vasode Ø 13cm.
Mandevilla Diamantina

9€99

6€66
a unidade ou

a unidade por 
um lote de 3

3x2 par lot de 3Diamantina é uma série de 
Dipladenia com crescimento 
compacto, não trepando como 
o "sanderi", é ideal para plantio 
em canteiros, floreiras ou vasos. 
Florescem à medida que crescem, 
durante toda a Primavera, 
verão e parte do Outono. Se a 
protegermos do frio no Inverno, 
ela voltará a crescer ainda mais 

forte na primavera seguinte.

CONSELHO
de plantas Jardiland

Dipladenia Dipladenia 
Diamantina Diamantina 

Regular

30 - 40 cm

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


