
Bem-estar 
DE OUTONO

A minha agenda

Découvrez tous nos produits sur Jardiland.com

O Outono está aqui!
Aproveite os belos dias de sol para 
embelezar, manter ou florir o seu jardim. 
É hora de dar um pouco de cor ao seu 
exterior e se preparar para a próxima 
primavera. E também, não se esqueça de 
mimar seus pequenos companheiros.

Framboeseira heritage

Em vaso de 2 L
Rubus idaeus
Desfrute de deliciosos bolos e geléias.

Frequente 1.50 m

Julho a Setembre

8€95

6€71
a unidade ou

a unidade 
num lote de 2

50%
dto. na 2ªu

DE 28 DE SETEMBRO A 9 DE OUTUBRO 2022

Siga-nos em  Jardiland.pt

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

Substrato Universal sem Turfa 
Vithal
O saco de 50 L
Para todos os tipos de plantas. Sem turfa, com 
húmus de alga Bokashi. Com micorrizas que 
favorecem o enraizamento e a absorção de 
nutrientes. (0,20 €/L em vez de 0,26 €/ L.)

Siro Relva

O saco de 45 L
Para criação, manutenção
e preenchimento da relva. 
(0,13 €/L em vez de 0,17 €/L).
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12€95

9€95

Saco jardim Pop Up Jardiland
65 x 47 x 47 cm. Capacidade de 121 L 
Saco de jardim dobrável multiuso.

9€95

7€95

7€59

5€99

Estufa de varanda
Fabricado em aço epóxi. Inclui duas tampas. 
Com 4 prateleiras.

34€95

27€95

Maceta Bavaria
39 x 39 cm.
Fabricada en barro de Vietnam, esmaltado en 
color azul.

37€95

29€95

Cubo Delta
50 x 50 cm. Feito de barro, resistente à geada.

79€95

54€95

Relva Repovoadora Fito
Embalagem de 1 kg
De plantação rápido e fácil, para recuperar 

áreas danificadas do gramado. Para uma área 

de até 30 m2.

9€99

7€99
com o meu 
cartão fidelidade(1)

ou 

-15%

Em todas as vassouras de relva, 
metal ou plástico

(1) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. 
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Almofada não deformável
50 x 35 cm, espessura 5 cm. Feito 
de poliéster. Permite-lhe realizar 
confortavelmente o trabalho de jardim

Luvas terraço & varandas ECLOZ
Fabricadas em poliéster e algodão reciclado. 
Disponível em 5 tamanhos.

Cortarramas Jardiland

Lâminas em aço forjado, cabo em alumínio. 
Comprimento total 73 cm.

4€95

3€95
11€95

9€95

Box de ferramentas de jardim
Inclui tesoura de poda, pá de transplante e 
ancinho. Na cor verde.

16€95

12€95

19€95

15€95

Floreira Baroque
70 x 30 cm. Fabricado em madeira de pinho. 
Inclui tecido geôtextil.

75€95

49€95

Floreira Padana Antic
70 x 30 cm. Feito de barro, resistente à geada.

60€95

49€95

Gardenia 
Em vaso de 3 L                                                    
Gardenia jasminoides                                     
Belo arbusto perene com flores deliciosamente 
perfumadas. Plante-o em um local protegido 
de correntes de ar e sol direto. Não suporta solo 
calcário.

9€95

Regular Março a Setembro

Siga-nos em Jardiland.pt

Id Me EQUIPO COM
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É hora de...

Delícias  E CORES
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Alface Folha de Carvalho
A bandeja de 12 unidades
Duas variedades de Folha de Carvalho por 
bandeja.

Médio Outubro  a Novembro

E
2€95

Feijão
A bandeja de 6 unidades

Médio

Outubro a Novembro

2€95

Fruteiras em variedades

Em vaso de 10 L
Cerejas, pêssegos, damascos, maçãs, peras 
e ameixas, fácil de colher.
Várias espécies e variedades para umas 
boas colheitas em casa.

Médio 2.50 m 

Junho a Novembro

24€95

 Sol   Semisombra   Plantação   
Floração   Colheita   Rega   Altura

1€99

1€32
 a unidade ou

a unidade 
num lote de 3

3x2
Seleção de legumes
Em vaso de Ø 10,5 cm
Pode escolher entre: cenoura, brócolis verde, 
couve-flor branca, fava, couve e ervilha da 
planície. É hora de cultivá-los em seu jardim. 
Pronto para plantar e vê-los crescer.

Médio Outubro  a Novembro

EXCLUSIVO
JARDILAND



Plante e cuide da sua 
horta de outono e colha 

os melhores frutos

&

De volta
à horta

apresentam

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

Utilizável na 

agricultura 

biológico
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Em sementes de hortaliças
Grande variedade de sementes de plantas de 
jardim.

-15%

Utilizável na 

agricultura 

biológico

Sustrato Horta urbano sem turfa
O saco de 20 L
Especial para plantas hortícolas. Sem turfa, 
com húmus de algas Bokashi e micorrizas que 
favorecem o enraizamento e a absorção de 
nutrientes.(0,20 €/L em vez de 0,30 €/L.)

5€95

3€97
a unidade ou 

a unidade 
num lote de 3

3x2

Vivazes 

Em vaso de 2 L
Seleção de variedades de flores de 
outono. Dê um toque colorido aos seus 
canteiros de flores.
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Pouco Setembro a Outubro

8€95

5€97
a unidade ou

a unidade num
lote de 3

Luvas de plantação ECLOZ
Fabricadas em poliéster e algodão reciclado. 
Compatível com telas de toque. Disponível em 
5 tamanhos.

5€95

4€49

Bio Insecticida stop Compo
Embalagem de 750 ml
Acaricida insecticida pronto a usar, à base de 
óleo de colza. Ação de longa duração.

11€50

9€95

Siga-nos em Jardiland.pt

3x2
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SENTIR-SE BEM em o seu jardim

Euonymus japonicus benkomasaki
Em vaso decorativo de 5 L
Euonymus japonicus Benkomasaki
Variedade para ser plantada em vaso ou canteiro, 
muito interessante devido à sua forma colunar muito 
compacta.

9€95

Ciclamen mini

Em vaso de Ø 10,5 cm
Selecção de variedades adaptadas às 
condições exteriores. Ideal em vasos e em 
plantadores de outono.
Em várias cores.

Médio Setembro a Novembro

Setembro a Março

3€50

2€63
a unidade ou

a unidade 
num lote de 2

50%
de dto. na 2ª u.

Cycca
Em vaso de Ø 14 cm
Cyca revoluta
Planta de crescimento lento. Proteja-a do frio. 
Pode cultivá-lo num vaso.

19€95

Calluna Beauty ladies® trio
Em vaso de Ø 11 cm
Calluna vulgaris
A variedade Garden Girls® é caracterizada
para uma longa floração de Outono. Três cores 
de flores por vaso. Varias cores.

Médio Agosto a Novembro

Agosto a Outubro

2€50

Romanzeira anã
Em vaso de 2,5 L
Punica granatum nana
Floração na Primavera e frutificação entre o 
Verão e Outono. Em vaso ou para a terra.   

Médio

Magnolia
Em vaso de 10 L. 80/100
Magnolia grandiflora 
Arbusto majestoso com flores perfumadas e 
folhas perenes que podem atingir 20 m. Precisa 
de solo profundo.

39€5€95
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Hibiscus Rosa de China
Em vaso de 2,5 L                                               
Hibiscus rosa sinensis   
Arbusto perene. Floresce de junho a setembro com 
flores grandes e muito vistosas em uma ampla 
variedade de cores.

9€95

Cupressus Wilma
Em vaso de 3 L. 40/150
Cupressus macrocarpa Wilma 
Conífera perene decorativa muito compacta, verde-
amarelada. Exala um agradável aroma de limão.

6€95

               Regular 1,50 - 2 m
               

Pouco 1,50 - 2 m

               Regular Maio a Junho                4 - 5 m

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

Médio
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Aglaonema
Em vaso de Ø 19 cm
Planta de folhagem gráfica.
Em variedades.

Médio

19€95

Fertilizante plantas verdes Flower
Embalagem de 1300 ml
Específico para plantas verdes e de interior. 
Promove o crescimento e floração das plantas.
(4,22 €/L em vez de 5,34 €/L.)

Terrário Jungle
Em recipiente de vidro de Ø 19 cm
Composto por uma suculenta e uma 
planta verde.

14€95

10€
o lote de 2(1)

1  Aloe  5€95 a unidade ou 10€ num lote de 2 com o meu cartão fidelidade(1)   Ø 10,5 cm com 

vaso decorativo de cerâmica.   Muito fácil de manter. Escolha entre uma grande variedade.  Pouco 

2  Planta em flor.  5€95 a unidade ou 10€ num lote de 2   Ø 10,5 cm com vaso decorativo de cerâmica.    
À escolha : Spathipyllium, mini roseira ou Kalanchoe. 

1

10€
o lote de 2

2
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Phalaenopsis Multiflora

Em vaso de Ø 12 cm
Orquídea de 2 ramos com muitas flores 
pequenas. Em várias cores.
(Vaso decorativo não incluído)

Médio

9€95

8€
a unidade ou

a unidade
num lote de 2

16€
o lote de 2

BEM em casa

6€95

5€49

Siga-nos em Jardiland.pt

Aloe

Planta 
en flor
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Plantas de aquário naturais
Em diversas variedades e tamanhos. No caso 
de haver preços diferentes, o desconto será 
aplicado à planta com o menor preço.

Aquário “Jalaya XXL Zebrano”
Inclui um suporte de madeira, iluminação LED de 
toque de 3 posições (dia/noite/desligado) e um 
filtro "Cascade 30" 170 L/h.  
33,3 x 32,5 x 38,5 cm.
(Plantas, peixes e decoração não incluídos.)
Também disponível Jalaya 2 a 49,95€
Jalaya XL a 59,95€

99€95

69€95

Sera Vipan Nature
Embalagem de 250 ml
Alimento em flocos para peixes de água quente.  
(23,80 € /L em vez de 27,96 €/L)

Kit decorativo Jalaya
Quatro combinações diferentes para decorar o 
seu pequeno aquário.

19€95

17€95

Alimento de peixe congelada
Disponível em diferentes variedades. O desconto 
será feito no produto mais barato.

Desde

2€95

Aquário “Start 40 pack Pur Led” Inwa

Capacidade de 20 L
Equipado com iluminação LED CLA20

e uma bomba de filtro de 200 L/h.

40 x 19,8 x 32 cm.
Em duas cores: Branco ou Antracite.
(Plantas, peixes e decoração não incluídos.)

49€95

39€95

ou 

10 €
de dto.  

com o meu cartão 
fidelidade (1)

Aquário “Emotions Nature pro 120”

Capacidade de 233 L
Equipado com iluminação LED de 36W, válida 
também para plantas, filtração CFBIO 250, 
bomba de 550 L/h e aquecedor de 200W.
121x40x60cm.
A mesa é vendida separadamente 129 €  
121 x 40 x 83 cm. 
Disponível em preto e branco.
(Peixes, plantas e decoração não incluídos)

329€95

Colisa Lallia 
Também chamado de "Dwarf 

Gourami" é um peixe de 
água doce nativo da Ásia.
Majestoso na aparência, é 

relativamente pequeno.
De temperamento calmo 
e pacífico, geralmente se 
comporta pacificamente 

com outras espécies.

3x2

3x2
6€99

5€95

Imprescindível para   os nossos ANIMAIS

(1) Oferta reservada aos titulares do cartão fidelidade Jardiland. Não acumulável com outras promoções em vigor. 
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Leito “Prop O’Bois”
O saco de 10 L
Pellets de madeira absorbentes. 
(0,56 €/L em vez de 0,75 €/L.)

7€50

5€36
a unidade ou

a unidade 
num lote de 2

50%
de dto. no 2º saco

Alimento para coelho adulto Cunipic
O saco de 5 kg
Fornece os nutrientes básicos para uma 
correta nutrição do nosso pequeno animal de 
estimação. 
(2,47 €/kg em vez de 3,30 €/kg.) 

16€49

12€37
a unidade ou

a unidade 
num lote de 2

50%
de dto. no 2º saco

Caseta higiênica Cathy Zolux
Com filtro incluído para eliminar maus odores. 
58 x 38 x 31 cm

15€95

Nature´s Variety Cat Selected
O saco de 1,25 kg
Alimento natural para gatos em diferentes 
sabores para cachorros, gatos adultos e gatos 
esterilizados. (9,33 €/ kg em vez de 10,36€/kg.)

12€95

11€66
la unidad o

a unidade 
num lote de 2

20%
de dto. no 2º saco

Feno bio Hamiform
O saco de 20 L
Alimento para pequenos mamíferos.( 0,26 € /L em vez de 0,35€/L.)

6€95

5€21 50%
de dto. no 2ºsaco com o meu cartão de 

fidelidade (1)

a unidade   
num lote de 2

a unidade ou 

*
*

Camas Naomi Zolux

Confortável e macio para garantir 
o descanso ideal. Diâmetro 40 cm. 
Disponível em bege e rosa.

29€95

Coelho extra anão 
Animal doce e carinhoso que ama

 as carícias. Uma gaiola 
adequada de pelo menos um 

metro, uma boa cama, passeios 
diários e uma dieta equilibrada 

promoverão uma boa saúde
e sua longevidade. Para um 

ambiente de vida propício ao 
seu bem-estar, limpe sua gaiola 
regularmente. Peça conselhos 

aos nossos especialistas da loja.

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

Siga-nos em Jardiland.pt



    Cartão Croket+ 5+1Cartão Croket+
Nca compra de 5 sacos de alimento

para cão ou gato, o 6º  é GRÁTIS!

Grátis!
A Jardiland quer recompensar a sua fidelidade

5+1
Na compra de 5 sacos de alimento 

para ção ou gato*, 

o 6º é GRÁTIS!

* Verifique as condições na seção de animais ou caixas.
Promoção exclusiva para clientes com cartão fidelidade.

Sempre que comprar o saco de alimento para 
o seu cão/gato colocamos um carimbo no seu 

 Cartão Croket+
A Jardiland oferece o 6º. O 6º é grátis!

Fidelidad
ProgramaProgramaPrograma

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


