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Inspira-me

para toda
a família

com ideias de presentes

COLEÇÃO DE NATAL
DE 5 DE DEZEMBRO 2022 A 5 DE JANEIRO 2023

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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Este Natal, o presente Estrela

Poinsettia - Em vaso de Ø 12 cm. (Vaso decorativo não incluido) 

Disponível também em outros formatos e cores.

Poinsétia, a minha planta de Natal 
Com belas brácteas vermelhas brilhantes, 
brancas, creme, rosa ou salmão, dependendo 
da variedade, são um espetáculo de cores 
durante todo o Inverno.

Ela gosta de luz, mas não direta. Não suporta 
temperaturas abaixo de 12 ° C ou correntes de ar.
O substrato deve permanecer fresco, mas 
sem excessos, para evitar que as suas raízes 
apodreçam e a folhagem fique amarela.
A rega, uma vez por semana é o suficiente. 
Borrife a planta regularmente se o ambiente 
doméstico estiver seco e adicione fertilizante 
líquido para plantas com flores uma vez por mês.

Desde 

3€99
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Rosa Christmas Carol® - 5,95 € - Em vaso de Ø 12 cm  Helleborus  
- Variedade precoce que trará grandes flores brancas com 
coração dourado a partir de Novembro. Compacta e muito 
florífera até Março, fica perfeita em vasos, floreiras ou no 
jardim em local sombreado.  Média

1€25

Jacinto - 1,25 € -Em vaso 7 x 7 cm. Em várias cores 
à escolha.  Novembro a Janeiro  

Primavera - 1,95 € - Em vaso de Ø 10,5 cm. 
Primulas acaulis
(Vaso decorativo não incluido). 

5€95

Na seleção de Poltronas Egg - Em vários desenhos e cores.
-20%

-20%
Plantas verdes e árvores artificiais -  Para decorar qualquer cantinho da sua casa. Em caminhos de mesa  - Em vários desenhos e cores.

-20%

Em mantas  - Em vários desenhos e cores.

-20% 1€95

CONFORTO E
DECORAÇÃO

Ideias de presentes 
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SILENCIOSO E
RESPEITOSO COM 
O MEIO AMBIENTE

399€95

319€95

16€95

12€95

Robô cortador de relva Ecloz E-600 - Robô silencioso, seguro e amigo do ambiente. É capaz de cortar jardins com uma área 
máxima de 600m2. Pode subir inclinações até 20° (35%). Os cortes são regulares, uniformes e sem estrias.

Box ferramentas Jardiland  - Inclui pá, ancinho e 
tesoura de poda. Disponível em azul e rosa.

NOVIDADE

Mesa de cultivo Kub - Em madeira de pinho tratada em autoclave. 100 x 60 cm. 
(Plantas e ferramentas não incluídas)

99€95

79€95

Ideias de presentes 
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O Natal para os meus pequenos companheiros

29€99

37€99

24€99

4€99

3€74
a unidade ou

a unidade num 
lote de 2

50% 
de dto. na 2ª unidade

15€99

Snacks Bocaditos - 3,74 € em vez de 4,99€ na compra de 2 unidades - 
Embalagem de 175 g. Snacks para cães 100% natural. Em diferentes 
variedades: Spirulina, Ervas, Peixes, Insetos e Vegetariana. 

Transportadora Carry Sport Metal - 15,99 € - Ideal 
para cães e gatos pequenos. Material resistente e 
fácil de limpar. 48 x 34 x 32 cm.

Inodorina - 29,99 € - Bebedouro para cães e gatos 
com filtros substituíveis.
Capacidade 1,8 litros.

Gaiola Criceti 2 - 24,99 € - Gaiola equipada ideal 
para hamsters. 45 x 30 x 29 cm.

Gaiola Easy 80 Imac - 37,99 € - Gaiola equipada 
para coelhos anões e porquinhos da índia.
80 x 48 x 42 cm.
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O meu pinheiro natural

a sua Árvore 
de Natal 

Já está aqui

Encontre a árvore dos seus sonhos!

A minha

Natal
Uma oferta mágica para
um Natal inesquecível!

árvore de

ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2022

10€
DE OFERTA*

num vale de compra
*Oferta válida na compra de pinheiro natalício natural, cortado, repicado, flocado ou 
enraizado, de 14 de Novembro a 31 de Dezembro de 2022.
Vale de compra válido de 1 a 31 deJaneiro de 2023 a partir de 30 € numa única compra  
mediante a apresentação da factura da primeira compra. Este vale não pode ser acumulado 
com outras promoções ou ofertas de fidelidade em vigor. Este vale não pode ser trocado 
por dinheiro.

NA COMPRA DE UMA ÁRVORE NATURAL DE NATALPinheiro Nordmann 
25,95€
Pinheiro natural cortado 
De 1,50 m. Pé incluido.

24€
10€ 

DE OFERTA  
EM VALE DE COMPRA*

com o meu 
cartão fidelidade
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Escolha a sua árvore de Natal e surpreenda-se com o nosso presente: Vale de 10€ na compra do seu pinheiro 
natural cortado. Teremos disponível toda a nossa coleção:  cortados, enraizados ou repicados. Pode escolher 
entre 6 variedades diferentes, cada uma com as suas características particulares: perfumado, de forma 
estruturada, nevado, azulado ou verde intenso.

Todos foram cultivados em viveiros especializados que respeitam o meio ambiente e a biodiversidade.

Para além disso, pode levá-lo confortavelmente embrulhado numa rede 100% biodegradável e lembre-se 
: leve-o a um ponto de recolha, terminadas as festividades, para realizar a sua correta reciclagem, pois em 
muitos casos são transformados em adubo para a manutenção de outras espécies e exemplares, para manter 
um fim de ciclo natural e útil.

Coleção de Pinheiros de Natal

 Sabia que uma Epicea é a árvore mais antiga do 
planeta? Está localizada na Noruega e estima-se 

que tenha 7.900 anos.

Pé incluído 
em todos os pinheiros 

cortados

4 • Pinheiro Abies grandis  -  59 €  o pinheiro 
premium cortado de 200 cm com pé incluído 
- De cor verde intenso, assemelha-se ao Abies 
nordmanniana devido ao seu tamanho compacto. 
Destaque para o seu aroma a tangerina!  

1 • Pinheiro Abies Nordmaniana  -  59€ o pinheiro 
premium cortado de 175 cm com pé incluído e 
disponivel também de 150 cm, em vaso, a 115€- 
O mais comum e conhecido dos pinheiros de 
Natal pela sua grande vantagem: não perde (ou 
pouco) as suas agulhas. Cortado ou enraizado. 
Se escolher o enraizado, poderá plantá-lo no 
seu jardim depois das festas e aproveitar a sua 
atratividade por muito mais tempo. 

 2 • Pinheiro Picea Abies Excelsa  -  36 €  o pinheiro 
premium cortado de 175 cm com pé incluído. 
Disponível também de 150 cm, em vaso, a 39 
€   - Destaca-se por ser um dos pinheiros mais 
perfumados. Cortado ou lascado. Se optar pela 
picado, pode plantá-lo no seu jardim depois das 
festas.

3 • Pinheiro Abies fraseri  -  59 €  o pinheiro premium 
cortado de 200 cm com pé incluído  - Surpreenda-
se com a sua fragrância de limão, e como outros 
Abies, não perde as suas agulhas. As suas folhas 
são verde-escuras e prateadas.

5 • Pinheiro Abies nobilis  -  75 € premium cortado 
de 175 cm com pé incluído  - É o mais prestigioso 
e o mais original devido ao seu tamanho menos 
denso que outros abetos e ás suas agulhas azul-
esverdeadas. Não as perde e é muito perfumado. 

6 • Picea pungens ou Picea abies nevado  -  110 € de 
150 cm. Disponível também de 180 cm a 145 € - Piceas 
naturais cobertas de neve artificial ignífuga, o 
que lhes confere um efeito único e espetacular, 
com ou sem decoração. Corte com pé de madeira.

O meu pinheiro natural 10€
DE OFERTA*

num vale de compra
NA COMPRA DE UMA ÁRVORE  NATURAL DE NATAL



100% satisfeito: Trocamos o seu 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, no prazo de 2 
meses após a data de compra.

Vantagem de fidelidade do cliente:
3 meses para devolver o saco de comida.

Apenas nas nossas marcas exclusivas 
Pure e Authentiq

Devolvemos a diferença*: Si encontre 
um produto mais barato (mesma 
marca, formato e código de barras), 
devolvemos a diferença em vale -
compra, no prazo de 15 dias, justificado.

Vantagem de fidelidade do cliente: 
dinheiro de volta.

em arranhadores para gato

-10%
com o meu 
cartão fidelidade

ABRIMOS TODOS OS DIAS

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

Os preços mencionados são válidos na Jardiland Maia, de 5 de Dezembro 2022 a 5 de Janeiro 2023. A Jardiland dispõe de uma quantidade suficiente de produtos para satisfazê-lo durante o período da 
promoção mencionada. 

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

Programa

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

*Condições na loja

Compromete-se!


