PATROCINAT PER:

OBRE LES
PORTES
DE CASA

FLORS QUE
DONEN COLOR
AQUESTS MESOS

Preus vàlids del 12/05/2017 al 02/07/2017, ambdós inclosos.
En cas de fi d’existències, consulteu a l’establiment propera disponibilitat.

Són moltes les flors que
ajuden a donar color
durant aquesta època. I a
Jardinarium les tenim totes.
A més, les nostres flors
de marca pròpia Oh La La,
seleccionades pels nostres
experts, són productes
de gran qualitat que per
la seva resistència i la seva
procedència controlada
respondran a totes les teves
expectatives: salut, durada,
vistositat... Gaudeix-les!

Per fi ha arribat el bon temps, i amb ell les ganes
d’obrir les portes de casa i fer-la créixer fent servir
tot allò que ens ofereix l’exterior.
A Jardinarium podem ajudar-te en tot el que
necessitaràs per gaudir al màxim d’aquest nou
espai que s’obre davant de casa teva.
Així que respira profundament, relaxa’t i busca
aquí la inspiració per gaudir de l’exterior.

Dipladenia Oh La La en test
de 17 cm de diàmetre

A

D
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11,95 €

PRIMAVERA.

DE

Fucsia Oh La La
en test de 15 cm
de diàmetre

Coleo Oh La La
en test de 15 cm
de diàmetre

4,95 €

3,95 €
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Impatiens Guineana
Hola en test de 14 cm
de diàmetre

Solanum Oh La La
en test de 15 cm
de diàmetre

2,95 €

4,95 €

Garden
Av. Castell d’Aro, Km. 4,5
17250 Platja d’Aro (Girona)
T 972 826 387 - F 972 819 215
Floristeria
Av. Castell d’Aro, 110
17250 Platja d’Aro (Girona)
T 972 818 779 - F 972 816 894

C

A. Butaca color Taupe 84 x 80 x 80 cm 195 €
B. Sofà color Taupe 180 x 180 x 80 cm 455 €
C. Taula color Taupe 70 x 100 x 35 cm 150 €
D. Portatestos cub color Taupe 50 x 50 x 50 cm 99,95 €
Tots els articles disponibles també en vermell, taupe,
blanc, crema i antracita.

www.artiflora.net

JARDINARIUM TAMBÉ ESTÀ A: ANDALUCÍA Córdoba / Valleniza (Málaga) / ASTURIAS Gijón / BALEARES Ferrerías (Menorca) / Ibiza / Llucmajor (Mallorca) /
C. VALENCIANA Altea / Denia / Moraira (Alicante) / CANARIAS Arona (Tenerife) / CASTILLA Y LEÓN Arcahueja (León) / CATALUNYA Amposta / Barcelona /
Cornellà de Llobregat / Granollers / Gurb (Vic) / Igualada / Manresa / Pineda de Mar / Platja d’Aro / Premià de Mar / Rubí / Santa Eulàlia de Ronçana / Terrassa
/ EUSKADI Agurain (Araba) / Azpeitia / Donostia / Sopela (Bizkaia) / GALICIA Loiro (Ourense) / Ramallosa·Nigrán / Vigo / MADRID Madrid / NAVARRA Huarte
(Pamplona) / Tudela WWW.JARDINARIUM.COM

DESCONNECTA
I TROBA
LA
INSPIRACIÓ
Tot allò que necessites per
gaudir de l’aire lliure a casa teva.

EL SOL ET
CONVIDA A
GAUDIR FORA

ELS NOSTRES
EXPERTS
T’ASSESSOREN

Passaràs moltes hores fora,
o sigui que el millor que pots fer
és decorar-lo al teu gust per
sentir-t’hi com a casa. Sofàs, taules,
coixins, plafons decoratius, terres,
espelmes, testos, jardineres...
Crea diferents racons i espais,
de la mateixa manera que ho
fas a dins de casa.

1 Solucions decoratives segons
l’espai de què disposes

4 Les males herbes també
deixaran de ser un malson
amb els nostres consells
5 Les fulles dels teus fruiters
groguegen? Sabem què els falta!

“Tu gaudeix
que nosaltres ens
ocupem de tot”

Cadira suspesa
de 80 cm x 118 cm
de llarg

CULTIVA UNA
AMISTAT PER
TOTA LA VIDA
Si cuides les teves plantes, elles
t’estimaran tota la vida. Perquè
són tan fidels i agraïdes com
els millors amics.

A

Elles entreguen les seves olors
sorprenents, la frescor de la seva
ombra, l’alegria del seu color...
Només demanen unes poques
atencions a canvi, i fins i tot
llavors ens omplen de plaer!

A. Manguera espiral
de Gardena de 7,5 m

29,99 €
B. Assortit d’eines
de balcó de Gardena

19,99 €

Aquesta nit temperada mostrarem
la nostra millor cara a la llum de
les espelmes, de les flames de la
barbacoa i de les torxes. Perquè és
l’hora de passar-ho genial, de riure,
d’estar junts i de demostrar-nos com
ens estimem.

3 Si les teves plantes peteixen una
plaga, segur que tenim la solució

59,90 €

Vinga, equipa’t amb les teves
millors eines i comença
a cultivar l’amistat.

BARBACOES,
REVETLLES
I FESTES

2 Ens adaptem als teus gustos
i a l’estil que prefereixis

Planteja-t’ho com un conjunt i,
sobretot, gaudeix decorant-ho!

“La millor forma
d’inspirar-te és
prenent el sol”
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Avui només hi haurà lloc per l’amor
i el bon rotllo, o sigui que no volem
ni un sol mosquit. Aquest cop, les
picades no s’afegiran a la festa.
Insecticida Axiendo
Compo en pistola 750 ml

10,99 €
Adob de ferro líquid
Compo, en envàs de 500 ml

Oli Jardinarium
antimosquits
per a torxes d’1l

7,25 €

4,95 €

LES TEVES
FLORS VOLEN
MÉS QUE AMOR
Hi ha qui diu que les flors en tenen
prou amb una mica d’amor, però
per ajudar-les a donar alegria als
nostres patis, jardins i terrasses, haurem de tenir-les ben
alimentades. I per això existeixen
els adobs per a plantes en flor.
Però no totes les flors necessiten el
mateix. Algunes volen més fòsfor,
unes altres necessiten més potassi,
i d’altres més nitrògen. Pregunta’ns,
i et direm què els va millor a les
teves flors.
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Torxa de bambú
de 150 cm d’altura

3,50 €

PROTEGEIX
LES PLANTES
I GAUDEIX DE
L’AIRE LLIURE

PATROCINAT PER:

Per protegir les teves plantes
i gaudir-ne més, el millor que pots
fer és prevenir. Elimina la brossa
al seu voltant i acostuma’t a no
reutilitzar substrats vells, ja que
poden contenir algunes malalties.
Recorda que et lliuraràs de la
majoria de fongs i plagues que
afecten a les teves plantes si
mantens el seu entorn net i cuidat.
I al primer símptoma d’aparició
de problemes, actua
ràpidament!

B

Adob líquid
Massó de plantes
en flor d’1 l

5,95 €

750 ml

Insecticida Triple
acció Flower de
750 ml en pistola

