
C U L T I V A  O  S E U  B E M - E S T A R

Os meus projetos
DE VERÃO

DE 25 DE MAIO A 6 DE JUNHO 2022

Os dias ensolarados chegaram!
Aproveite o seu espaço exterior para relaxar 
ou embelezar. Desperte o jardineiro que há 
em si e divirta-se.

A doçura do Verão está aqui!

Siga-nos em  Jardiland.pt

Conjunto "Amazonia"

Tampo de mesa de centro em polywood efeito 
madeira em moldura de alumínio. Espaço para 
vasos integrados ou para armazenamento. 
Almofadas de poliéster removíveis e repelentes da 
água e resistente aos raios UV. Inclui:
2 bancos (182,5 x 90 x 73 cm.), 
1 módulo de canto (90 x 90 x 73 cm) y 
1 mesa de centro (69,5 x 69,5 x 31,3 cm) 
(Almofadas decorativas não incluídas)

1329€95 

999€95
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Inseticida de tripla ação Compo
Embalagem de 750 ml.
Resolve as doenças de plantas mais comuns 
contra ataques de insetos, ácaros e fungos de 
forma rápida e persistente. (15,98 €/L em vez 
de 19,98 €/L .)

Falso jasmim
Em vaso de 3,5 L
Trachelospermum jasminoides
Uma trepadora ideal para colocar numa cerca. 
Com folhas persistentes, uma planta muito 
vigorosa com floração espetacular e muito 
perfumada a partir de Maio/Junho.

Substrato Universal Premium
O saco de 20 L + 20% GRATIS
Promove o enraizamento e o crescimento
para todos os tipos de plantas. 
(0,20 €/L em vez de 0,29 €/L .)

6€95

4€99

Clemátide 
Em vaso de 2 L
Clematis sp X
Uma trepadora muito versátil, a plantar com 
uma roseira trepadora  ou numa treliça na 
parede.

8€95

Begônia 'Big®'

Em vaso de Ø 19 cm 
Begonia semperflorens 'Big'
Nova variedade de begônias de 
alto crescimento que se adapta 
perfeitamente a uma exposição a
pleno sol. (Vaso decorativo não incluído)

Petúnia "Potinia"
Em vaso de Ø 14 cm
Petunia X 'Potunia'
Uma Petúnia compacta e muito florífera que pode conseguir 
50 cm de largura e altura.

14€99

11€99

Abril a Outubro

70 cm

5€95

4€95
com o meu 
cartão fidelidade (1)

ou 

Médio Maio a Outubro

30 - 50 cm

3€95

2€63
a unidade ou

a unidade por  
um lote de 3

3x2

Médio Maio a Julho, segundo variedades

2- 2,50 m

19€

13€50

Médio Maio a Junho

2- 3 m

Muito perfumado

 Sol  Semisombra  
Floração  Colheita  Rega  Altura adulta(1) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. 

Faça o  dia a dia   FLORESCER

Hortênsia 
Em vaso de 5 L
Hydrangea macrophylla
Em canteiros ou em vasos, é um básico em lugares 
frescos e sombreados. Plantar em solo ácido.

14€95

Regular 1 a 2,50 m  segundo a variedade

Maio a Agosto
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Aquacomplet
Embalagem de 150 ml
Permite hidratar as plantas de 15 a 30 
dias, sem necessidade de regar.

Callistemon
Em vaso de 2 L.
Callistemon Laevis
Floresce uma primeira vez em Maio-Junho e 
uma segunda vez em Setembro-Outubro. Suas 
espetaculares flores vermelhas em forma de pincel 
o tornam popular.

8€50

Vaso Toscana
Ø 37 x 32 cm de altura.
Feito de barro do Vietname.

  

Bambu dourado

Em vaso de 10 L
Phyllostachys aurea
Bambu de crescimento rápido, que 
pode conseguir rapidamente 3/4 m de 
altura. É ideal para criar cercas.

 

29€

1€49

0€99
 a unidade ou

a unidade por 
um lote de 3

3x2

Geo vaso
De plástico. 30 cm
Disponível nas cores terracota e 
antracite e em vários tamanhos. 35 cm 
a 4,99€ e 40 cm a 5,99€.

4€99

3€99

Cipreste de limão
Em vaso de 5 L
Cupressus macrocarpa Wilma
Exala um agradável aroma de limão. Sua folhagem 
é muito compacta e verde amarelada.

9€95
23€95

19€95

Médio de 05 a 06 e de 09 a 10

3 - 4 m

4 - 5 m

3 - 4 m

 Sol  Semisombra  
Floração  Colheita  Rega  Altura adulta Siga-nos também em  jardiland.pt  
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Ave do paraíso
Em vaso de Ø 13 cm
Strelitzia reginae
Flores espetaculares que se abrem em forma 
de leque e muitas vezes assumem uma forma 
parecida com a de um pássaro exótico ou 
tropical.

9€95

Tagete
En maceta de Ø 10,5 cm
Tagete patula
Planta robusta com floração abundante, longa e 
fácil de cultivar. É a planta ideal para iniciantes.

Evónimo 'Paloma Blanca'
Em vaso de 5 L.
Euonymus japonica 'Paloma Blanca'
Compacto e denso. Com folhas verdes escuras e 
brotos brancos na primavera. Em borduras, em 
vasos, em associação com plantas com flores.

12€

Regular 60 / 70 cm

Pouco Abril a Junho 1 / 1,20 m

Regular Abril a Outubro 20-30 cm

0€99

0€79
a unidade ou

a unidade por  
um lote de 5

5x4

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

CRIE  um paraíso floral  

Buganvília

Em vaso de 3 L.
Bougainvillea sp
As buganvílias são trepadeiras e ao 
longo dos seus caules aparecem 
flores brancas com brácteas 
coloridas por vários meses. Plante 
em pleno sol. Há uma infinidade de 
variedades de cores diferentes.

9€95

Regular

Maio a Outubro

8 a 10 m
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Jasmim glaucum
Em vaso de 3,5 L
Jasminum multipartitum
Jasmim de porte arbustivo e folha perene. De grandes flores brancas muito perfumadas.

Sálvia
Em vaso de 2 L
Salvia greggi
Arbusto pequeno, muito cultivado pelas suas 
folhas finas e perfumadas e pelas suas flores 
tubulares de cores muito vivas.

8€50

Delosperma
Em vaso de Ø 13 cm
Delosperma X 'Wheels of Wonder'
Planta suculenta e perene que cresce em solos secos e bem drenados, é uma excelente 
cobertura do solo.

Pouco Maio a Outubro

2€95

Lavanda

Em vaso de 5 L.
Lavandula angustifolia 'Hidcote'
De flor azul perfumada e muito 
intensa numa planta muito 
compacta.

Pouco Junho e Julho

Lantana 
Em vaso de 3 L
Lantana camara
Fonte de néctar para borboletas. Floresce quase todo o verão, exceto períodos de calor intenso. 
Não hesite em podá-la levemente para estimular o brotamento e a formação de novas flores.

8€50

Regular Maio a Outubro 0,8 / 1,20 m 

10 / 15 cm
Regular Maio a Outubro 10 / 15 cm

Pouco Maio a Julho
1 - 1,50 m

9€95

7€95
com o cartão 
fidelidade (1)

ou 

 

7€95

Siga-nos também em  jardiland.pt  
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Para manter a sua 
colheita segura:
  adeus Insetos

Bye Bye insetos é uma coleção 
de plantas escolhidas pela sua 
capacidade de repelir insetos 

e outros animais irritantes 
e prejudiciais para o jardim 
e horta. O aroma natural de 

frutas cítricas, o perfume de 
sálvia, menta e tagetes afastam 

as formigas. Outras plantas 
como Tulbaghia ou Euphorbia 

mantêm as toupeiras afastadas. 
Salgado, tomilho e calêndula 

são muito eficazes contra 
pulgões. Descubra esta coleção 

de plantas que repele insetos 
de forma ecológica e 

natural.

O CONSELHO
vegetal Jardiland

Marina
ASSESSORA EM

JARDILAND

(1) Produtos idênticos. 

A SUA COLHEITA  a salvo de Insetos

Plantas auxiliares

Em vaso de Ø 13 cm. 
Variedades: Ageratum houtonianum bye bye 
mosquitos, Coleus caninus bye bye gatos, 
Cymbopogon citratus bye bye mosquitos, 
Datura metel bye bye toupeiras, Euphorbia 
lathyris bye bye toupeiras, Hissopus offici-
nalis bye bye caracóis, Mentha piperita bye 
bye formigas, Tagete patula bye, bye afídeo, 
Pelargonium citriodorum bye bye mosquitos 
e Salvia officinalis bye bye formigas.

2€95
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Utilizável na 

agricultura 

biológica

Substrato de horta urbana sem 
turfa Vithal
O saco de 20 L
Promove o crescimento, ajuda a regenerar o 
solo e fortalece o sistema imunológico natural 
das plantas. 
(0,15 €/L em vez de 0,20 €/L.)

5€95

4€46
a unidade ou 

a unidade por  
um lote de 2

50%
de dto. na 2ª 

(1)

Coleção de mentas bio 
Em vaso de 1 L
Diferentes variedades para descobrir no seu 
jardim e acompanhar os seus pratos, saladas e 
bebidas durante todo o verão. (Limão, gengibre, 
chocolate, pimenta, morango, abacaxi e laranja.)

Médio Maio a Outubro

Hortícolas
Em vaso de Ø 10,5 cm
Variedades e espécies para cultivar 
e saborear: abobrinhas, beringelas, 
pimentos, tomates...

Médio Julho  a Outubro

Aromáticas em floreira

Floreira de 40 cm  
com prato
Variedade de manjericão, 
cebolinha, salsa crespa para 
vestir os seus peitoris, terraço ou 
varanda e cultivar facilmente as
suas frescas aromáticas.

Médio Junho a Setembro

3€50

Hortícolas
Em bandeja de 12 u. ou de 24 u.

Médio Julho  a Outubro

Fertilizante universal Compo
Embalagem de 1300 ml.
Favorece o desenvolvimento das plantas, 
fortalece as suas raízes e garante uma floração 
abundante. (4,57 €/L em vez de 6,53 €/L .)

8€49

5€95

1€99

1€32
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2

20%
de dto. na compra 
de 3  unidades

19€  

12€

Siga-nos também em  jardiland.pt  

SELEÇÃO  de hortícolas

MENTAS  Bio
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Conjunto "Family"

Estrutura de alumínio. Almofadas removíveis e 
repelentes à 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). 
Para compor em canto ou separadamente. 
(Almofadas decorativas não incluídas).

1329€95

1199€95

4

Conjunto “Evolution”. 498€ Inclui uma mesa em aço tratado com 
epóxi. 140 x 80 x 73 cm. e 4 poltronas em aço com motivos vazados.    
55 x 40 x 81 cm. (Almofada decorativa não incluída)

8

399€

Desfrute  DO EXTERIOR
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Conjunto “Miami”

Estrutura de alumínio. Almofadas removíveis
e repelentes de água. Inclui:
 1 meridiano ( 214 x 70 x 63,5 cm.) com 
encosto reclinável,
1 banco (136 x 70 x 63,5 cm.)
1 poltrona (66 x 65 x 63,5 cm.),
2 bancos (40 x 40 x 40 cm.)
e 1 mesa de centro (100 x 60 x 42 cm.)
com tabuleiro ripado. Para compor em canto 
ou separadamente. 
(Almofadas decorativa não incluídas.)

1334€50  

1199€

-15%

em Almofadas
Em diferentes tamanhos, estilos e cores.

-15%

em Guarda-sóis 
Em diversos tamanhos e desenhos.

Siga-nos também em  jardiland.pt  

DESCUBRA  todos  os  es ti los  de  a lmofadas
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Urze rústica
Rolo de 1 x 3 m. 
Espessura de 3 a 4 cm, para proporcionar a 
máxima privacidade ao seu jardim.

em Losetas e tábuas de madeira
Em diversas medidas.

Floreira Akea
50 cm. Nas cores antracite e terracota.
Também disponível em 60 cm nas cores antracite e 
terracota a 15,95 € em vez de 18,95€.

Floreira Padana
70 x 31 x 27 cm. Feito de terracota do Vietname.

Triturado branco
O saco de 20 kg
Cascalho decorativo.

6€95

4€95

Godo branco
O saco de 20 kg
Calibre 20-30 mm. Ideal para jardim e 
decoração de interiores. (0,37 €/kg em vez 
de 0,49 €/kg .)

-10% 

-15%
45€95

39€95
52€95

41€95

12€95

9€95
9€95

7€46
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 2

50%
de dto. na 

2ª unidade(2)

(1) Produtos idênticos.

em Relva artificial

Escolha a que melhor se adapta às suas 
necessidades. Diferentes densidades e 
medidas.

-10%
OS MEUS ESSENCIAIS do jardim



em Espreguiçadeiras

Em diversos formatos e materiais.

-15%
par lot de 3

CONSELHOCONSELHO
bem-estar Jardiland

Imagine, desde os primeiros 
raios de sol, deitar-se numa das 
espreguiçadeiras da Jardiland 
que garantem relaxamento e 
conforto. Descubra-as! E leve a 
que melhor se adapta às suas 

necessidades.

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

JARDILAND MAIA
Estrada Nacional 13, km 5,5 (Portugal)

www.jardiland.pt

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 
e Authentiq

Condições na loja.

Compromete-se! 
Programa


