
O meu jardim
DE VERÃO

As férias estão aí!
É hora de realizar os seus projetos 
ao ar livre com lindas plantas de 
Verão. Encontre os nossos produtos 
para manter facilmente o seu jardim 
durante a sua ausência e aproveite os 
dias de sol para partilhar momentos 
inesquecíveis com a sua família ou 
amigos.

DE 29 DE JUNHO A 10 DE JULHO 2022

Salvia arbustiva

Em vaso de 15,5 x 15,5 cm. 
Em  variedades.

Médio Junho a Setembro

80 cm

8€95

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

Siga-nos em  Jardiland.pt



2  Sol   Semisombra   
Floração   Colheita   Plantação  Rega   Altura

Plantas crasas
Em vaso de Ø 13 cm
Coleção de suculentas em várias formas e cores. Essas plantas colonizam 
terras pobres e secas.
Em variedade.

Pouco Março a  Outubro

Vinca de Madagascar 'Cora Cascade'
Em suspensão deØ 15 cm
Cataranthus roseus
Planta de cair e de crescimento rápido, floresce todo o Verão graças à 
sua resistência ao calor e às doenças.
Em várias cores.

Pouco Junho a Setembro

3€95

Lantana

Em vaso de 3 L
Lantana camara 
Pequeno arbusto muito 
resistente à seca que 
floresce em cachos desde a 
Primavera até ao Inverno.
Pode ser plantada no 
solo em regiões mais 
temperadas e em vasos.
Na variedade.

Pouco Maio a Outubro

Maio a Setembro

9€95

Substrato Universal Premium Flower
O saco de 20 L + 20% GRÁTIS
Substrato para plantas de interior e exterior. 
Nutre a planta e favorece o enraizamento e a 
aeração. 
(0,20 €/L em vez de 0,28 €/L)

Polysect Ultra pronto
Embalagem de 750 ml
Ação inseticida e acaricida, para todos os tipos 
de plantas ornamentais tanto de interior como 
de exterior.
(17,32 €/L em vez de 19,98 €/L)

O fertilizante fornecerá às 
plantas os elementos de que 
precisam para florescer. As 
plantas fertilizadas serão 
mais resistentes, com melhor 
crescimento e floração e 

frutificação mais 
abundantes.

O CONSELHO
de bem-estar Jardiland

Marina
ASSESSORA NA

 JARDILAND

14€99

12€99
6€95

4€99

4€95

3€30
a unidade ou 

a unidade por 
um lote de 3

3x2

O MEU JARDIM em cores
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Lilás das índias
Em vaso de 5 L
Lagerstroemia indica
Belo arbusto alto com floração brilhante e 
abundante no verão. Sua folhagem fica com 
lindas cores alaranjadas no outono.
Em várias cores.

Pouco Julho a Setembro

9€95
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Cordyline mix
Em vaso de 6 L
Planta com uma aparência exótica. Folhas 
longas em forma de fita, verdes, vermelhas ou 
variegadas.

Pouco

Oliveira em copa
Em vaso de 10 L
Olea europaea
Forma de bola. Linda árvore ornamental com 
folhagem verde-acinzentada e reflexos pra-
teados. Tolera perfeitamente a seca.
(Vaso decorativo não incluído)

Pouco

29€95
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Hibiscus
Em vaso de 7,5 L
Hibiscus syriacus
Este arbusto resistente é coberto de flores 
grandes e coloridas durante todo o verão. Em 
várias cores.

Médio Julho a Setembro

Adelfa

Em vaso de 2,5 L
Nerium oleander
Variedades e cores à escolha.

Pouco Julho a Setembro 1.50 m

19€95 24€95

8€95

5€96
a unidade ou

a unidade por 
um lote de 3

3x2
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Compo Sana Universal
Saco de 80 L
Ideal para plantas de interior, terraço e jardim. 
A sua contribuição de microelementos favorece 
um crescimento saudável e forte da planta, com 
uma óptima absorção de água. (0,19 €/L em 
vez de 0,22 €/ L.)

 

17€99

15€95

Adubo líquido plantas flor Flower
Embalagem de 1300 ml.
Fertilizante que contribui para a floração 
abundante e colorida das plantas. 
(5,37 €/L em vez de 4,22 €/ L.)
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Gramínea

Em vaso de 7 L
Planta vivaz na moda,
com longas folhas gráficas.
Muito decorativo durante todo o ano.
Em variedade.

Pouco Março a Junho

9€95

6€99

5€49

Minivalla madeira 
Medidas: 114 x 25 cm.
Em madeira de pinho tratado al autoclave.

 

8€25

6€95

CUIDO  do meu jardim
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Kit mangueira 
Carrinho de mangueira para terraços. 
Comprimento 10m. Inclui pistola de irrigação 
multifuncional e conectores.

Kit de irrigação de férias
Kit de irrigação autônomo com bomba pro-
gramável. Para 10 potes.

5

Mangueira Gardena

Mangueira flexível que não torce ou dobra. 
Suporta uma pressão de até 22 bar. 
Diâmetro 15 mm, comprimento 20 metros.

Mangueira extensível ECLOZ
Mangueira anti-nó. Conectores e pistola de 
irrigação multifuncional em latão. Comprimento 
15 metros.

Chuveiro de jardim com tripé
Feito de alumínio. Ajustável até 2 metros de 
altura. Inclui cabeça basculante.

 

30€95

23€95

37€95  

29€95

39€95

34€95
49€95

39€95

29€95

21€95
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HIDRATO as minhas plantas

Vaso “Egg Graphit”
De plástico. Parede dupla com zona de 
retenção de água.
Ø 50 x altura 45 cm. Capacidade 46 litros. 
Disponível nas cores antracite e branco. 
(Planta não incluída.)

59€95

49€95

Cones de cerâmica para irrigação
Ideal para rega de férias. Eles são 
introduzidos no vaso a ser regado, 
colocando o tubo em um recipiente com 
água para adicionar água em pequena 
quantidade, mas continuamente. 

Insecticida polivalente
Embalagem de 1 L
Inseticida preventivo com efeito curativo. Eficaz 
contra insetos e ácaros rastejantes e voadores, 
tanto para uso interno quanto externo.

Pulverizador Jardiland
Capacidade 1 L
De plástico. Disponível em quatro cores.

Floreira “Graphit”
Feito de plástico. 60x20x23cm. Disponível nas 
cores antracite e branco.

27€50

21€95

4€95

3€95
1€99

1€49
9€99

8€99

Cubo Delta
Medidas 50 x 50 x 50 cm. Feito de 
terracota do Vietname.

79€95

59€95

Guirlanda solar Eureka
Guirlanda de 3,6 metros de comprimento, com 
10 lâmpadas solares.

19€95

14€95

DESENHO E PREPARO o meu jardim
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Barbecue Compact Kettle 47

De carvão, superfície de cozedura de 47 cm, 
grelha em aço cromado.
Um saco de 4kg de briquetes Weber como 
presente.

Briquetas
de 

PRESENTE

115€95

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


