
Aangesloten bij:

Tuinkruiden mix, 
diverse soorten
Smaakmakers voor in de 
keuken, direct te gebruiken! 
Diverse soorten, waaronder 
bbq, pizza/pasta en 
Provençaals, in een mooie 
decopot. Ø 24 cm.

Smaak 
makers

klaar voor 
gebruik!

11,99

7,99

Deze salie heeft een uitbundige bloei 
met prachtige blauwpaarse bloemen 
van juni tot september. Wordt graag 

bezocht door bijen en vlinders! Ø 19 cm.

Salie 
(Salvia nemorosa Sensation®)

Compacte lavendelsoort met uitbundig 
bloeiende paarsblauwe bloemen. Heerlijk 
geurend en geeft de tuin of het terras een 
mediterrane uitstraling! Ø 19 cm.

Lavendel
(Lavandula angustifolia ‘Hidcote’)

6,99

4,99

6,99

4,99

Hangpetunia
(Petunia / Surfinia)
Sieraad voor de tuin in de zomer! Overweldigende bloei 
gedurende de hele zomer. Diverse kleuren. Ø 25 cm.

Extra 
grote 

hangpot!

15,99

9,99

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn 
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Op naar de zomer!



De minipetunia zorgt voor 
een waar kleurenfeest op 

balkon, terras of in de border. 
Makkelijk in onderhoud: 

uitgebloeide bloemetjes vallen 
vanzelf  van de plant. Ø 12 cm. 

Klimplant met mooie 
trompetvormige bloemen. 

Het hele seizoen bloeiplezier. 
Diverse soorten. Ø 19 cm. 

Mandevilla
(Dipladenia sundavilla, mix)

De ideale manier om ook 
in kleine tuinen fruit te 

telen, geschikt voor tuin en 
terras! Ø 23 cm.

Patiofruit,  
diverse soorten

Exotische 
uitstraling!

18,99

12,99

Minipetunia
(Calibrachoa ‘Trixie’)

Kleuren
feest!

2,99

2 + 1 
gratis

17,99

11,99

Makkelijke hortensia die bloeit 
op nieuw hout. De stevige takken 
zorgen ervoor dat deze hortensia 
ook na een regenbui nog mooi 
rechtop staat! Ø 19 cm.

Pluimhortensia  
(Hydrangea paniculata ‘Limelight’®)

Opvallende plant door de violetblauwe 
bloempluimen met daar tussenin witte 
bloempjes. Ook zeer geschikt voor 
tuinen in de kuststreek. Ø 19 cm.

Zeelavendel/lamsoor 
(Limonium vulgaris ‘Salt Lake’)

14,49

9,99

Sterke en 
makkelijke 
hortensia!

9,99

6,99

Openingstijden: 

Maandag
Dinsdag

09:00 - 18:00
09:00 - 18:00

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00

Zaterdag
Zondag

09:00 - 17:00
GESLOTEN
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