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WWW.JARDINARIUM.COM

BENVINGUTS AL MÓN DE LA
JARDINERIA, BENVINGUTS AL MÓN
DE LA INSPIRACIÓ. AQUÍ TROBARÀS
ORIGINALS IDEES I PRÀCTICS
CONSELLS PER OMPLIR LA TEVA
LLAR DE COLOR I VIDA. TANT SI
TENS UNA TERRASSA O UN BALCÓ,
COM SI DISPOSES D’UN PETIT PATI
O UN GRAN JARDÍ, HA ARRIBAT EL
MOMENT DE GAUDIR D’ELLS
AL MÀXIM.

Espais d’inspiració

IDEES PER AL TEU BALCÓ
COM PLANTAR
EN JARDINERES
I TORRETES
Plantar és molt fàcil, però hi ha una
condició fonamental: escollir un substrat de qualitat, que garanteixi que les
teves plantes creixin sanes durant molt
de temps, com el substrat Platinum de
Flower. A més, és essencial realitzar les
feines de manteniment necessàries,
aplicant periòdicament un adob adequat, com l’adob Platinum de Flower.
Començarem cobrint el fons de la jardinera amb una bona capa de drenatge,
basat en arlita, terra volcànica o còdols.
Després hem d’omplir-ho amb els substrat escollit, introduir-hi les plantes amb
molta cura i prémer amb la mà la terra
al seu voltant. Per últim, regarem de
forma generosa.

PATROCINAT PER:

LES MILLORS
PLANTES PER AL
TEU BALCÓ

CADA QUANT
DE TEMPS
HE DE REGAR?

Per escollir correctament les
teves plantes has de tenir en
compte 4 factors:

La freqüència de reg depèn de
diferents factors, però potser
el més important és l’època de
l’any: com més calor hi faci, més
freqüent ha de ser el reg. També
influeix el tipus de planta i el
tipus de contenidor utilitzat: els
de plàstic, resina o metall retenen
millor l’aigua que els de terracota.

1. Orientació: les plantes
estaran al sol, en semiombra
o en ombra? Tampoc no has
d’oblidar un altre factor, el
vent.
2. Tipus de varietats: tria
varietats autòctones,
s’adaptaran millor a les condicions del teu balcó.

A més, quan hi reguis, has d’evitar
les hores de sol directe i no mullar les fulles i les flors, per prevenir malalties.

3. Como agrupar-les: si vols
plantar varietats diferents
juntes, intenta que comparteixin les mateixes exigències de
llum, sòl i reg.
4. Temps de dedicació: si no
disposes de temps, planta varietats de manteniment fàcil.

PREPARA’T PER
REDISSENYAR EL TEU BALCÓ
Tant si has decidit canviar alguns elements del teu balcó como si vols fer-hi
una renovació integral, abans de passar
a l’acció has de tenir en compte diferents
factors com la resistència de la barana
o la trajectòria del sol. A més, també has
de preveure tots els elements del balcó
com l’espai, el color i material del terra
i de les parets, etc.

A Jardinarium hem creat especialment per a tu una col·lecció
amb les millors plantes per a la teva llar. Vine-hi a descobrir
tota la seva bellesa!

PRODUCTES RECOMANATS*
*Preus vàlids del 15/5/2015
al 12/7/2015, ambdós inclosos.

A l’hora de decidir quin tipus de balcó
vols, pots escollir un estil clàssic, que és
molt atractiu, o un ambient més modern,
molt adequat per a espais petits, pel seu
disseny senzill.
Substrat Platinum
Flower 40 l

Adob líquid
Platinum Flower 1 l

Balconera de 50 cm
amb suport (diferents colors)

Planta aromàtica en
torreta de 13 cm

Gerani zonal
en torreta de 13 cm

10,50 €

8,95 €

7,95 €

1,95 €

1,95 €

* En cas de fi d’existències, consulteu a l’establiment propera disponibilitat.

IDEES PER AL TEU PATI
UN PATI
AMB
PERSONALITAT

JARDINERES AMB
ESTIL

Vols un pati amb personalitat? Tria l’estil que més t’agradi i
omple el teu pati de plantes i color.

Al teu centre Jardinarium trobaràs infinites opcions de torretes i jardineres per al teu pati. De diferents dissenys, colors i
materials, són bàsiques per crear el teu ambient.

Estil rústic: utilitza materials com la pedra i productes naturals, com la fusta i la ràfia.
Estil mediterrani: destaca per l´ús de colors naturals, amb
predomini del blanc i del blau.
Estil zen: si vols relaxar-te, crea un racó zen amb pedres, plantes de poques fulles i fonts d’aigua.
Estil andalús: aquest tipus de patis es caracteritza per les
seves parets blanques plenes de plantes de colors cridaners,
com el gerani, el roser, el pensament i la petúnia.

PATROCINAT PER:

PATROCINAT PER:

Actualment, existeixen una gran varietat d’estils i formes que
s’adapten al teu espai. A més, l’elecció del contenidor és important perquè el seu material influeix en la retenció de l’aigua
de reg i en la resposta davant del fred o la calor. Així, pots
trobar-hi jardineres i torretes de fang, de terracota esmaltada,
de fusta, de zinc (que imiten la pedra o el formigó), de plàstic o,
fins i tot, de resina sintètica i de metall.
A Vondom trobaràs les últimes tendències per vestir el teu
pati de disseny, amb una gran selecció de torretes i exclusius
mobles d’exterior.

AQUESTES VACANCES,
DESPREOCUPA’T DEL REG
Arriben les vacances i vols gaudir
d’un merescut viatge. Però, qui
s’ocuparà de les plantes del teu
pati? Per sort, actualment trobem
numeroses solucions per garantir el
reg durant la teva absència.
Primer de tot, i segons les
necessitats del pati, existeixen
sistemes de reg avançat, molt fàcils
de programar que, combinats amb
sistemes d’humitat, atendran les
plantes durant les teves vacances.
A Gardena trobaràs els sistemes
més innovadors i eficaços per deixar
el teu pati en les millors mans.
També disposes de solucions més
senzilles i econòmiques, com les
estoretes humides, les torretes amb
reg automàtic i l’aigua en gel, que
proporcionen la humitat que les
plantes necessiten.

CONSELLS PER AL MANTENIMENT DURANT LES VACANCES
> Manteniu les plantes allunyades de la llum solar directa.
> Col·loqueu les torretes en un lloc amb ombra.
> Baixeu al terra les torretes altes per reduir l’exposició.
> Retireu les males herbes.

PRODUCTES RECOMANATS*
*Preus vàlids del 15/5/2015
al 12/7/2015, ambdós inclosos.

OH,
QUINES PLANTES!
Vine a Jardinarium a conèixer de prop la nostra selecció de
plantes. Cultivades pels millors productors molt a prop de
casa, s’adapten millor a les condicions climàtiques de la teva
llar. Aquestes varietats han estat especialment seleccionades
per assegurar una floració més gran i una protecció millor
davant possibles malalties. La seva extraordinària bellesa et
sorprendrà.

Apropa’t al teu
centre Jardinarium
i descobreix tota la
bellesa de les nostres
varietats.
Programador
Gardena C14

29,99 €

Col·lecció Fang de Vondom
Cub 50x50 cm
Jardinera 40x100x40 cm

85 €

135 €

Dipladenia
en torreta de 17 cm

Hibiscus
en torreta de 14 cm

9,95 €

4,75 €

* En cas de fi d’existències, consulteu a l’establiment propera disponibilitat.

IDEES PER AL TEU JARDÍ
OBLIDA’T DE
LES MALES HERBES
DEL TEU JARDÍ

PATROCINAT PER:

GESPA
PERFECTA PER A
LA PRIMAVERA
Després de mesos de fred i pluja, arriba el bon temps. És
hora de posar a punt el teu jardí per gaudir durant els mesos
de calor. La gespa necessita aire i energia nova per recuperar
el seu color verd i, amb ell, tota la seva bellesa.

Tots volem tenir un jardí perfecte, sense
males herbes. Hi ha trucs per evitar la
seva aparició, como utilitzar llavors de
qualitat que no estiguin barrejades amb
llavors de mala herba; no tallar la gespa
a menys de 4 cm; i refrescar la gespa per
aeració (petites perforacions al terra per
evitar la compactació del substrat).
Però, si així i tot les males herbes apareixen, et recomanem una solució definitiva: l’aplicació d’un herbicida, com el nou
Roundup Gel, que actua amb precisió als
llocs més difícils; només cal pressionar
sobre la mala herba.

DESCOBREIX LA
XEROJARDINERIA
La Xerojardineria és una forma de concebre i dissenyar el
jardí basat en l’ús racional de l’aigua de reg, evitant el malbaratament, en especial a climes secs. D’aquesta forma,
s’aconsegueix consumir només una quarta part de l’aigua de
reg que es gasta a un jardí convencional.

Primer de tot, s’ha de tallar la gespa de forma regular, perquè
sigui més densa i resistent. Generalment, s’ha de tallar la
gespa a una alçària de 3 a 5 cm, però si es tracta de gespa
decorativa es pot tallar d’1 a 3 cm.

Però la Xerojardineria va més enllà i també aposta per una
jardineria més ecològica, limitant l’ús de productes fitosanitaris i de maquinària amb despesa de combustible.

També és important airejar la gespa, ja que necessita un
subministrament adequat d’aire i aigua. Un cop airejada, la
gespa s’ha d’adobar amb fertilitzant d’alliberació retardada,
per potenciar el seu creixement i color.

Per tenir un xerojardí es bàsic distribuir les plantes agrupant
les varietats segons les seves necessitats d’aigua. També és
important escollir les varietats vegetals que s’adaptin millor
a cada sòl.

COM REGAR EL TEU
JARDÍ A L’ESTIU

PRODUCTES RECOMANATS*
*Preus vàlids del 15/5/2015
al 12/7/2015, ambdós inclosos.

Quan arriben els dies més calorosos de l’any, el teu jardí necessita un programa de reg especial. A continuació, t’oferim uns
consells pràctics:
> Regueu al capvespre o a primera hora del matí.
> Regueu de forma ben distribuïda, per evitar l’absorció d’aigua
per una única part de la planta.

Regueu sense sol

Distribuïu el reg

No mulleu fulles

> Manteniu les fulles seques, per evitar cremades i fongs.
> És millor regar menys cops, però de forma abundant.
> Eviteu l’embassament d’aigua, per no ofegar les arrels.
> Utilitzeu substrats de qualitat, ja que retenen millor l’aigua.
Regueu en
abundància

Eviteu
embassaments

Feu servir
bon substrat

Adob per a gespa
2 kg en bossa

Gel Herbicida
Roundup

Sunpattiens
en torreta de 13 cm

Impattiens Nova Guinea
en torreta de 13 cm

3,90 €

16,20 €

2,50 €

2,50 €
* En cas de fi d’existències, consulteu a l’establiment propera disponibilitat.

GAUDEIX DEL BON TEMPS

CENTRES JARDINARIUM

JUGANT
A SER
JARDINERS

LA BARBACOA,
LA REINA
DE LA FESTA

DESCOBREIX ELS ESPAIS
JARDINARIUM,
DESCOBREIX LA INSPIRACIÓ.

La jardineria és una activitat molt divertida i relaxant per als
nens, que els ensenyarà a respectar el seu entorn, prenent
consciència de la importància de la natura.

Amb el bon temps arriba el moment de gaudir de la cuina a
l’aire lliure. Ja sigui a la terrassa, al pati o al jardí, la barbacoa
es converteix en la reina de tots els àpats.

Jardinarium és una nova forma
d’entendre la teva llar i el teu jardí. La
nostra filosofia es basa en unir la natura
i el benestar mitjançant l’inspiració.

Si vols introduir els teus fills en el món de la jardineria, no
cal tenir un gran jardí. Pots començar amb un única torreta
amb substrat, unes llavors, aigua i una mica d’adob. Pot ser
una planta d’interior, o jardineres i torretes al teu balcó, pati
o terrassa. Així, els més petits aprendran els cicles de la vida
d’una planta, així com els noms de les diferents varietats.
La sembra de planters és una altra bona forma de motivar als
petits perquè coneguin tots els secrets de les plantes.

Es poden cuinar tot tipus de carns a la brasa. Fins i tot, es
poden fer barbacoes temàtiques, com el típic “asado” argentí,
o la tradicional barbacoa texana.
Però una barbacoa pot ser molt més que carn. Es poden cuinar altres saborosos plats, com peix o vegetals, o fins i tot
fruites. I si vols un plat ràpid i que agradarà a tots, prova a fer
les teves pròpies pizzes a la brasa.

Una altra opció molt divertida és plantar en família un petit
hort a casa. Actualment, existeixen moltes possibilitats per
cultivar les vostres pròpies hortalisses: en taules de cultiu,
calaixos, bosses… Fins i tot hi ha kits per fer-ho amb nens.

Per això, cadascun dels nostres centres
està especialment dissenyat perquè
trobis les millors idees per gaudir de la
vida a la teva llar.
Cada espai de casa teva necessita atenció especial. Per això, als nostres centres trobaràs diferents formes de concebre cada espai que t’inspiraran per al
teu dia a dia. Des d’espais exteriors, com
la terrassa, el pati, el jardí o el balcó, a
espais dedicats a l’interior.
Descobreix al teu centre Jardinarium les
millors idees i consells per escollir les
plantes, el mobiliari i els objectes
de decoració que millor s’adapten al
teu estil de vida. També trobaràs una
àmplia gamma de productes Jardinarium que t’ajudaran a crear la llar que
sempre has somiat.

PRODUCTES JARDINARIUM*
*Preus vàlids del 15/5/2015
al 12/7/2015, ambdós inclosos.

Comparteix amb
els més petits de casa
tots els secrets
de la jardineria.

Sorprèn als teus
convidats amb unes
postres diferents:
fruites a la brasa
acompanyades de
xocolata. Deliciós!

Adob Universal líquid
1l

Adob Universal sòlid 2 kg
(efecte adobat durant 3 mesos)

Kit de mànega premium
amb llança de 15 m

Oli per a torxes
antimosquits 1 l

Torreta Jardinarium
38x28 cm In&Out

3,95 €

8,95 €

14,95 €

4,95 €

15,95 €

* En cas de fi d’existències, consulteu a l’establiment propera disponibilitat.

