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MAGNOLIE – Po zimowych mrozach z utęsknieniem czekamy na pierwszy 
powiew wiosny. Niestety rośliny budzą się bardzo powoli i niespecjalnie lubią, 

wczesno wiosenną aurę, wyjątek stanowi MAGNOLIA, która rozkwita niespodzie-
wanie i bardzo obficie często przed rozwojem liści. Kochamy ją za spektakularne 
kwitnienie, egzotyczny wdzięk i bajecznie kolorowe kwiaty w kształcie kielichów 

tulipana. Ta królewska roślina będzie się prezentowała doskonale zarówno  
na eksponowanym stanowisku jak i na drugim planie. 

DRZEWA W POJEMNIKACH
2

DRZEWIASTE – wysmukła, elegancka korona w połączeniu z zachwycającymi 
kolorami kwiatów to niezaprzeczalne atuty tych odmian. Przygotuj dla nich 

dobrze wyeksponowane stanowisko i stań się posiadaczem unikatowych roślin.

– pierwsza na świecie odmiana 
o niebieskich opalizujących kwiatach – kwitnie 10 tygodni – duże żółte kwiaty

Genie Sunsation
Blue OpalBlue Opal

Genie Sunsation

240 zł

240 zł 120 zł

                    V-VI               20-30 cm               10-15 m                                     od IV               50-70 cm                 3 m                 
                           

                 V                40-60 cm               5-8 m                 

Brookliƒska Yellow Bird 
– o piramidalnym pokroju i zwartej koronie

Brookliƒska Yellow Bird 

                    V-VI               80-130 cm               4 m                 

– idealna do małych ogrodów 

                    IV-V               140-160 cm               4-5 m                 

– przepiękne ciemnoburgundowe kwiaty

                    III-IV               60-70 cm               4-5 m                 

DaphneDaphneBlack TulipBlack Tulip

150 zł 135 zł150 zł

Wiosna – 2018

Wiosna – 2018
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                 V                40-60 cm               5-8 m                 

POŚREDNIE – na początku mają postać silnie rozgałęzionego krzewu z rozłożystą koroną. 
Po dłuższym czasie mogą nam sprawić miłą niespodziankę przeistaczając się w drzewo. 

Lennei

Lennei Alba

– kwiaty w kształcie kielichów

– kwitnie obficie przed rozwojem liści

33 zł 33 zł

Lennei

Lennei Alba
                    IV-V               30-40 cm               5-10 m                 

                   I V-VI              40-50 cm               5-10 m                 

– czysto różowe, pachnące kwiaty o średnicy 12 cm

                   V                     70-100 cm                 4-5 m                 
– kwitnąca latem

                   VI-VIII              50-70 cm               2-4 m                 

– rubinowoczerwone, pachnące kwiaty

                   V-VIII                70-100 cm               2-3 m                 

– idealna do małych ogrodów 

                    IV-V               140-160 cm               4-5 m                 

NigraNigra

SieboldaSiebolda Heaven ScentHeaven Scent

35 zł

47 zł

35 zł
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                    VII-IX            15-20 cm           1,2 m                 

JUDASZOWIEC – kwitnie niezwykle obficie, od podstawy pnia aż po końcówki gałązek pokrywając się 
pęczkami różowo-purpurowych, miododajnych kwiatów. 

Chiƒski Avondale Kanadyjski 

Wierzba japoƒska na pniu
–  niezaprzeczalnym jej walorem jest barwne ulistnienie i atrakcyjna 

kulista korona.  Można ją uprawiać również w pojemnikach 
wprowadzając na taras lub balkon powiew egzotyki.

Ablicja jedwabista
– chińskie drzewo szczęścia, cenione za oryginalne liście przypominające 

wachlarze oraz bardzo wonne, pomponowe kwiaty 

–  stożkowy wzrost, grube,  niekłujące, srebrzysto niebieskie igły oraz 
wykształcane już przez młode rośliny gigantyczne 25 cm różowe szyszki, 

to tylko niektóre walory tego szalenie atrakcyjnego drzewa.

Jodła szlachetna Glauca

Paulownia puszystaPaulownia puszysta
–  wspaniałe, aromatyczne kwiaty zebrane w 30 cm wiechy, 
ogromne 40 cm  liście  to tylko niektóre walory dekoracyjne 

cesarskiego drzewa szczęścia

Ablicja jedwabista

Chiƒski Avondale

50 zł 24 zł

55 zł

25 zł

39,90 zł

35 zł

Kanadyjski 

Jodła szlachetna Glauca

Wierzba japoƒska na pniu

                    V                    20-30 cm               3-4 m                                     IV-V               20-40 cm               4-5 m                 

                                          50-70 cm               5-10 m                 

                    V                    10-30 cm               5-10 m                                     III-IV                    120 cm                   1,5 m                 

                    V-VIII                    15-30 cm               3-5 m                 

Wiosna – 2018

Wiosna – 2018
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RÓŻANECZNIK – zimozielone krzewy są atrakcyjne przez cały rok, pełnie świetności osiągają jednak 
w momencie kwitnienia. Ich piękne, duże i wielobarwne kwiaty pojawiają się wiosną i pozostają na pędach do początków 

lata. Dzięki niewiarygodnej obfitości kwiatów są z powodzeniem zaliczane do ogrodowej arystokracji. 

KaliKali Hachmann s CharmantHachmann s Charmant RasputinRasputin
                    V-VI                20-30 cm              1 m                                     V-VI                20-30 cm                1 m                                     V-VI                20-30 cm           1,2 m                 

HORTENSJA BUKIETOWA – śmiało można ją nazwać roślinnym kameleonem - zaskakuje przy każdym kwitnieniu, 
płynnie zmieniając kolor kwiatów. Jest rośliną na 4 pory roku, wiosną krzewy zatopione są w morzu liści, 

latem i jesienią czarują nas pięknymi kwiatami, zimą podziwiamy ich oszronione kwiatostany. 

Little LimeLittle Lime

36 zł

Diamant RougeDiamant Rouge

27 zł

Vanille FraiseVanille Fraise

38 zł

Wim’s RedWim’s Red

30 zł

                    VII-IX            15-20 cm           1,2 m                                     VII-IX            15-20 cm               1,2 m                                     VII-X            50-70 cm            1,5 m                                     VII-IX         15-20 cm          2 m                 

Orlice

KLON PALMOWY – malownicze drzewko o parasolowatym pokroju, delikatnych różnokolorowych liściach, 
które w zależności od odmiany mogą przybierać barwę od różowej, czerwonej, po purpurową, od kremowej,  

złocistej po ogniście pomarańczową lub czerwono-zieloną. Zafunduj sobie powiew orientalnej egzotyki.

GarnetGarnet Orange Dream Orange Dream Little PrincessLittle Princess

29 zł40 zł 26 zł

                            20-30 cm              2-3 m                                             20-30 cm              3-5 m                                             20-30 cm              1,5 m                 

Wiosna – 2018

KRZEWY W POJEMNIKACH

29 zł35 zł 29 zł

Wiosna – 2018
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HORTENSJA OGRODOWA – latem krzew zatopiony jest w kaskadzie kolorowych kwiatów tworząc pięknie 
pachnącą kompozycję. Feerią barw ozdobnych, kulistych kwiatostanów możemy się cieszyć aż do jesieni, 

warto więc zaprosić tego azjatyckiego gościa do swojego ogrodu.

27 zł

Baby BlueBaby Blue CamillaCamilla

35 zł 33 zł

D´bolistna BurgundyD´bolistna Burgundy

34 zł

Red Beauty LilaRed Beauty Lila 

35 zł

Red Beauty Red Beauty  

35 zł

BavariaBavaria

29 zł

PeppermintPeppermint

                    VI-IX                15-20 cm              1 m                                     VII-IX                    15-20 cm               1 m                 

                    VI-IX                    15-20 cm               1 m                                     VI-IX                    15-20 cm               1 m                 

                    VII-IX              15-20 cm              1-2 m                                     VI-IX               15-20 cm               1 m                                     VI-IX               20-30 cm               1 m                 

Wiosna – 2018

Wiosna – 2018
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LAGERSTREMIA INDYJSKA – zwana bzem południa uważana jest za  jedną z najpiękniejszych ozdobnych 
roślin drzewiastych świata. Potwierdzeniem tego jest jej malowniczy pokrój, trójbarwna, łuszcząca się kora, 

okazałe, barwne, wiechowate kwiatostany i przebarwiające się w odcienie żółci i czerwieni liście. 
Prawdziwy rarytas dla miłośników długo kwitnących krzewów, w ciepłe lato może kwitnąć nawet 120 dni. 32 zł

SeaburnSeaburnPetite OrchidPetite Orchid
                    VII-X              20-40 cm                 2 m                                     VII-X             10-15 cm            3 m                 

AZALIA JAPOŃSKA – prawdziwa gratka dla poszukujących karłowych i zwartych zimozielonych krzewów
 ozdobnych, gwarantujących obfite kwitnienie. Doskonałe do stworzenia kwietnego dywanu bądź 

oryginalnego kolorystycznego akcentu w ogrodzie. 

MaruschkaMaruschkaGeisha FumikoGeisha Fumiko

18,50 zł

OrliceOrlice Rose BudRose Bud
                    V                  10-20 cm           40 cm                                     V-VI         10-20 cm          30-40 cm                                     V            10-20 cm           50 cm                                     V            10-20 cm           40 cm                 

26 zł

AZALIA WIELOKWIATOWA – aktorki barwnego widowiska. W trakcie kwitnienia zaskakują głębokimi, 
intensywnymi kolorami, a tuż przed zrzuceniem liści zmieniają ich barwę na żółtą, 

pomarańczową, czerwoną lub purpurową.

GibraltarGibraltar GoldtopasGoldtopas HomebushHomebush
                    V                20-30 cm              1,5 m                                     V-VI                20-30 cm              1,5 m                                     V-VI                10-30 cm                1-2 m                 

Wiosna – 2018
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KAMELIA – efektowny zimozielony krzew o dużych, pełnych i bardzo atrakcyjnych kwiatach, które doskonale 
kontrastują z błyszczącymi, ciemnozielonymi liśćmi. Jeżeli marzysz o ogrodzie w stylu japońskim, wzbudzającej 

zachwyt roślinie doniczkowej, śmiało postaw na tą roślinę. 

ŻARNOWIEC – prawdziwa kaskada różnobarwnych dekoracyjnych kwiatów, doskonała do zamaskowania mało 
atrakcyjnych części ogrodu np. ścian, altanek śmietnikowych. Idealnie wkomponuje się w klimat działki leśnej  lub 

ogrodu naturalistycznego. Sprawdzi się również jako wzmocnienie skarp lub luźny rozłożysty żywopłot.

DebbieDebbie Blood of ChinaBlood of China Brushfield YellowBrushfield Yellow Margaret DavisMargaret Davis

LenaLena Miotlasty VanesseMiotlasty Vanesse Boskop RubyBoskop Ruby

19 zł

BUDLEJA DAWIDA – dzięki niej stworzysz bajkową scenerię w swoim ogrodzie. Nie dość, że wzbogacisz się 
o efektowną, cudownie pachnącą roślinę, to w pakiecie otrzymasz całe roje kolorowych motyli. Przepiękna woń 

kwitnących kwiatów ściągnie do ogrodu motyle z całej okolicy, a Ty zrelaksujesz się obserwując ich pląsy. 

Black KnightBlack Knight Pink DelightPink Delight

15 zł

                    II-V         20-40 cm         1,5 m                                     II-V         20-40 cm         1,5 m                                     II-V         20-40 cm         1,5 m                 

                    V-VI             20-40 cm            1- 1,5m                                     V-VI             20-40 cm            1- 1,5 m                                     V-VI             20-40 cm            1- 1,5 m                 

                    VI-X                 15-30 cm                2-3 m                                     VI-X                 15-30 cm                2-3 m                 

                    II-V         20-40 cm         1,5 m                 

                                15-25 cm                 50-100 cm                 

26 zł
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ŚWIERK POSPOLITY NIDIFORMIS
– dla tego uroczego, karłowego krzewu 

trzeba przygotować  eksponowane 
stanowisko, na którym będzie mógł 

bez przeszkód rozbudowywać 
swoją półkulistą bryłę.

SOSNA KOSODRZEWINA OPHIR 
– (na pniu) śmiało można uznać, że jest 

jedną z najpiękniejszych odmian. 
Żółto zielona latem, jesienią przybiera 

intensywnie żółtą barwę, którą utrzymuje 
przez całą zimę.

ZIMOKWIAT WCZESNY
– może już w lutym ozdobić nasz 
ogród żółtopurpurowymi kwiata-
mi, których bardzo silny zapach 

wyczuwalny jest nawet z odległości 
kilkudziesięciu metrów.  

22 zł 55 zł 35 zł

LAUROWIŚNIA WSCHODNIA OTTO LUYKEN 
– zimozielony gęsty krzew o intrygujących, bardzo 

dekoracyjnych liściach i białych kwiatach, zebranych 
w pionowe grona. Kwitnie od maja do czerwca, roztaczając 

przyjemny zapach.

OSTROKRZEW MESERVEAE
HECKENFEE – wspomnienie lata 

w zimowym ogrodzie. Jego największym 
atutem są zachwycające, liczne, czerwone 

owoce, które zdobią krzew przez całą zimę.

25 zł

OCZAR POŚREDNI BARMSTEDT’S GOLD
 – kwiaty w kolorze złotożółtym pojawiają się  

od grudniu do końca lutego. Nie straszne im mrozy nawet 
do -10.  Jesienią liście krzewu spektakularnie się przebar-

wiają,  stopniowo zmieniając kolor.

26 zł 20,50 zł

RÓŻA POMARSZCZONA
– dzięki niej możesz stworzyć 
pięknie pachnący żywopłot 

lub zyskać roślinę do 
naturalistycznego ogrodu.

23 zł 70 zł

DEREŃ KANADYJSKI – recepta na niezago-
spodarowane, zacienione obszary w ogrodzie 
lub miejsca  pod koronami drzew i krzewów. 

Pod koniec maja i w czerwcu roślina obsypuje 
się  ślicznymi, miododajnymi kwiatami.  

                                15-25 cm                 50-100 cm                                         60-100 cm                 1-2 m                                     II-IV             10-30 cm            1-2 m                 

                                          15-20 cm            50-100 cm                                     I-III               30-60 cm            3 m                 

                    V                  15-20 cm            2-3 m                                              15-20 cm            10-20 cm                                     VI-VIII             20-40 cm            1-2 m                 
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Orlice

DEREŃ KWIECISTY– niewysoki, 
rozłożysty, całkowicie mrozoodporny krzew 

osiągający 3-4 m wysokości. 
Uwielbiany za efektowne, różowe kwiaty 

i  pięknie przebarwiające się na kolor 
czerwono-purpurowy liście. 

KUFLIK LEAVIS – wiecznie zielona, 
wieloletnia roślina kwitnąca 

od V-IX. Jej czerwone 
kwiaty mają bardzo oryginalny 

wygląd i stanowią nietuzinkową 
ozdobę.  

KIELICHOWIEC WONNY
– jest bardzo atrakcyjny z uwagi na 

oryginalne, brunatno-czerwone kwia-
ty o zapachu dojrzałych truskawek. 

Niesamowite jest to, że pachnie cała 
roślina, korzenie, kora i liście.

60 zł 20,50 zł 28 zł

KOLKWICJA CHIŃSKA PINK CLOUD – prawdziwy 
rarytas o różowo-białych kwiatach, które całkowicie 

zasłaniają krzew przesłaniając nawet liście. Warto posadzić 
ją na eksponowanym stanowisku ponieważ wygląda jak 

olbrzymi bukiet kwiatów. 
23 zł

MIGDAŁEK TRÓJKLAPOWY 
ROSENMUND – ceniony za małe 

wymagania uprawowe, odporny na mróz 
i susze, a w dodatku bardzo dekoracyjny. 

Jego jasno różowe kwiaty wydzielają słodki, 
migdałowy zapach.

32 zł

KALINA BURKWOODII ANNE RUSSELL 
– ma bardzo atrakcyjny pokrój, silnie i przyjemnie 

pachnące kwiaty osadzone w kulistych 
kwiatostanach.

26,50 zł

45 zł 27 zł

TRZMIELINA OSKRZYDLONA
– często nazywana płonącym krzewem, 

z uwagi na barwę liści mieniących się 
wszystkimi odcieniami czerwieni. 

Dodatkową ozdobą rośliny są pędy 
pokryte listewkami korkowymi.

ENKIANT– bardzo dekoracyjny 
krzew o zwisających 

konwaliowych kwiatach 
i przebarwiających się  jesienią 
na czerwono i pomarańczowo 

liściach.

                    V -VI                40-60 cm                                                V-IX             10-20 cm           2-3 m                                     VI-VII             20-40 cm           1-2 m                 

                     V-VI             10-30 cm             1,5-2 m                                     V                    20-40 cm             1,5-2 m                 

                    IV-V             20-30 cm                 1 m                                     V                 50-70 cm           1-2 m                                     I-III             15-40 cm                50-100 cm                 

Wiosna – 2018 Wiosna – 2018
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BERBERYS – atrakcyjne rośliny o wielu zastosowaniach. Z wysokich odmian z powodzeniem stworzymy oryginalny 

żywopłot, który dzięki kolczastym pędom skutecznie nas ochroni przed nieproszonymi gośćmi. 
Niższe doskonale sprawdzą się w kompozycjach z innym roślinami, a te najniższe mogą stać się ciekawymi ozdobami 

skalniaków lub zagościć w pojemnikach lub donicach.

JAŚMINOWIEC – subtelny niewysoki krzew, który w okresie kwitnienia obsypuje się intensywnie pachnącymi 
białymi kwiatami. Można z niego stworzyć wonny żywopłot lub obsadzić miejsce wypoczynku i relaksować się 

w towarzystwie jego wyrazistego i pięknego zapachu. Jest całkowicie mrozoodporny, preferuje 
stanowiska słoneczne/półcieniste.

GoldalitaGoldalitaBagatelleBagatelle

17,90 zł

Green CarpetGreen Carpet Orange TowerOrange Tower

23 zł

TAMARYSZEK – masz do zagospodarowania piaszczyste i słoneczne stanowisko, a zamarzył Ci się uroczy zakątek? 
Rozwiązaniem jest tamaryszek, który charakteryzuje się wysokimi właściwościami przystosowawczymi. 

Nie boi się żadnych trudnych warunków począwszy od zasolenia gleby po zanieczyszczenia powietrza, a ponadto jest 
bardzo dekoracyjny gdy w okresie kwitnienia (VII-VIII) obsypuje się tysiącami kwiatów. Dorasta do 300 cm,

jest całkowicie mrozoodporny. Wysokość sadzonki 10-30 cm.

Pink CascadePink Cascade RubraRubra

29 zł

Dame blancheDame blancheBelle etoileBelle etoile Manteau d HermineManteau d Hermine

                    V             10-20 cm           20-50 cm                                     V             10-20 cm           50-100 cm                                     V             10-20 cm           1 m                                     V             10-20 cm           1-1,5 m                 

                    VI-VII             20-40 cm            1,5 m                                     V-VI                20-40 cm           150 cm                                     VI-VII             20-40 cm            50-100 cm                 

Wiosna – 2018
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Orlice

LAWENDA – bardzo dekoracyjna krzewinka, kwitnąca od czerwca do października. Jest wielozadaniowa, w ogrodzie 
można z niej tworzyć obwódki ścieżek lub kompozycje rabatowe albo uprawiać w pojemnikach na tarasach 

i balkonach. Jej charakterystyczny  zapach wabi owady pożyteczne i odstrasza komary i mszyce. 9 zł

MĘCZENNICA – wzbudza zachwyt nawet wśród doświadczonych ogrodników. Jest idealna dla osób poszukujących 
egzotyki i oryginalności. Wspaniałe kwiaty tego zimozielonego pnącza staną się doskonałą ozdobą balkonu lub tarasu 

zaaranżowanego w stylu śródziemnomorskim.

Hidcote - fioletowaHidcote - fioletowa Munstead - niebieskaMunstead - niebieska

34 zł

Purple HazePurple Haze Bł´kitnaBł´kitna jadalna Marakujajadalna Marakuja

Silly CowSilly Cow VictoriaVictoriaLavender LadyLavender Lady

                                             5-10 cm                    40 cm                                                            5-10 cm                40 cm                 

                   V-IX             5-15 cm              3 m                                    V-IX                5-15 cm              3 m                                    V-IX                5-15 cm              3 m                 

                   V-IX                5-15 cm              3 m                                    V-IX                5-15 cm              3 m                                    V-IX                5-15 cm              3 m                 

BYLINY I PNÑCZA W POJEMNIKACH
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                   V-IX                5-15 cm              3 m                 

CIEMIERNIK WSCHODNI – atrakcyjna długoletnia bylina, o zaskakującym terminie kwitnienia. Podczas 
łagodniejszych zim, gdy pokrywa śniegu jest cienka  jego pierwsze kwiaty możemy zobaczyć już w styczniu 

i cieszyć się nimi aż do maja. Roślina osiąga 40 cm wysokości, jest całkowicie mrozoodporna, 
preferuje stanowiska półcieniste. Wysokość sadzonki: 15-25 cm 29,90 zł

Double Ellen PurpleDouble Ellen Purple Double Ellen PicoteeDouble Ellen Picotee Double Ellen Pink

Pink SwirlPink SwirlLuna RedLuna Red

Luna WhiteLuna WhiteLuna RosaLuna Rosa

HIBISKUS BAGIENNY XXL – roślina łącząca najbardziej pożądane cechy: 
obfite kwitnienie, wspaniały kolor, oryginalny kształt, przyjemny zapach. 

Jej dodatkowym atutem jest olbrzymi rozmiar kwiatów, ich średnica
 dochodzi do 30 cm. Dorasta do 100-150 cm, kwitnie od lipca do października, 

preferuje stanowiska słoneczne/półcieniste, zimą wymaga okrycia. 
Wysokość sadzonki: 5-15 cm

 TRAWA IMPERATA 
CYLINDRYCZNA RED BARON
– wieloletnia, niezwykle efektowna 

mrozoodporna trawa, która zachwyca 
purpurowym wybarwieniem źdźbeł.

22 zł

17,50 zł

                   VIII-IX                10-20 cm              do 50 cm                 

Double Ellen Pink
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ROÂLINY WODNE W POJEMNIKACH
– pi´kne i po˝yteczne

Są najważniejszym elementem oczka wodnego, dzięki nim możemy nadać odpo-
wiedni charakter każdemu zbiornikowi. Walory dekoracyjne to jednak nie 

wszystko, rośliny są ważnym elementem w równowadze biologicznej zbiornika, 
a odpowiednia ich ilość wpływa na czystość wody i ograniczenie rozwoju glonów. 
Rośliny wodne możemy sadzić na głębokości od 40-120 cm, preferują stanowiska 

słoneczne, kwitną od czerwca do września.

Jedna z największych i najbardziej niezawodnych 
czerwonych odmian lilii wodnych

Głębokość: 50-100 cm Głębokość: 30-60 cm

Głębokość: 30-60 cm Głębokość: 30-90 cm

Attraction (karminoczerwona)Attraction (karminoczerwona) Conqueror (czerwona)Conqueror (czerwona)

Candida (biała)Candida (biała) Marliacea Chromatella (˝ółta)Marliacea Chromatella (˝ółta)

LILIE WODNE – najbardziej efektownymi roślinami ozdabiającymi zbiornik wodny. 
Kwiaty tych roślin delikatnie pachną i w większości są zapylane przez owady.  35 zł
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Fabiola (intensywny ró˝owy)Fabiola (intensywny ró˝owy) Soiux (łososiowa)Soiux (łososiowa) Candidissima (jasno ró˝owa)Candidissima (jasno ró˝owa)
Głębokość: 30-90 cm Głębokość: 30-60 cm Głębokość: 30-60 cm

HIACYNT WODNY – ma piękne, 
niezwykle dekoracyjne, ciemnozielone 

liście, bujnie kwitną fioletowymi 
kwiatami zebranymi w 20 cm kłos. 

BOBREK TRÓJLISTNY 
– jest najbardziej 

dekoracyjny w okresie kwitnienia. Jego 
biało-różowe, gwiaździste kwiaty są 
pokryte soczystymi włoskami, które 

nadają im wrażenie puszystości.

9,90 zł

8,50 zł

CZERWIEŃ BŁOTNA – pełne 
uroku, sercowate i błyszczące liście 

upodabniają ją do roślin tropikalnych. 
Wspaniałe kwiatostany przypominające 

anturium  pojawiają się już w maju.

TATARAK PIASKOWY 
– jego liście w dekoracyjne,  kremowe 

i zielone pasy  doskonale 
urozmaicą  jednolitą roślinność 

okalającą sadzawkę.  

IRYS ŻÓŁTY – niezwykła 
szlachetność postaci i okazałość  

jasnożółtych kwiatów. Doskonale 
oczyszcza wodę. Jest całkowicie 

mrozoodporny. 
13,50 zł 8,50 zł 8,50 zł

                   VI-VIII                    do 150 cm   

                   VI-VIII                    do 1,5 m                      VI-VIII                    do 1,5 m   

                   VI-VIII                                       VI-VIII                    
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RÓ˚E  W POJEMNIKACH 
– kolorowa, pachnàca arystokracja

PARKOWE – to bardzo zróżnicowana grupa, którą cechuje silny wzrost, obfite kwitnienie, niewielkie wymagania 
glebowe  oraz wyższa odporność na choroby, szkodniki i mróz. Warto wybrać róże z tej grupy z uwagi na ich 

długowieczność, łatwość uprawy i fakt, że nie wymagają prawie żadnej pielęgnacji. 

25 zł

25 zł

Rugelda®Rugelda® Zaide®Zaide®

MINIATUROWE – wspaniale, małe, kompaktowe krzewy, 
doskonałe do obsadzania pojemników i doniczek. 
Dzięki swym niewielkim rozmiarom sprawdzą się 

w niewielkich ogrodach. Urzekają delikatnością i obfitością  
barwnych, dekoracyjnych kwiatów. 

                    2 m                             Ø 9 cm                                     1,2 m                         Ø 10 cm                 

LambadaLambada®

                    1,2 m                        Ø 8-10 cm                 

Summer Memories®Summer Memories®

                    1,2 m                        Ø 10 cm                 

Cinderella®Cinderella®

                    1,5 m                        Ø 10 cm                 

La Villa Cotta®La Villa Cotta®

                    1,2 m                        Ø 7-8 cm                 

25 zł 30 zł 35 zł

30 zł30 zł

Sonnenröschen®Sonnenröschen®

                    30 cm                       Ø 3 cm                 

ÙÙÙÙÙÙ

ÙÙÙ ÙÙÙ ÙÙÙ

ÙÙÙÙÙÙ
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RABATOWE – obficie kwitnące, o niskim wzroście i zwartym pokroju. Doskonale urozmaicą 

ogrodowe rabaty lub  pojemniki kwitnąc od czerwca do października. 
Cenimy je  przede wszystkim za oszałamiającą liczbę kwiatów.

25 zł

                    1,5 m                        Ø 10 cm                 

Rosengräfin Marie Henriette® 

                    80 cm                     Ø 8-10 cm                 

Constanze Mozart®Constanze Mozart®

                   80 cm                     Ø 8 cm                                     70 cm                     Ø 4-5 cm                 

Rosengräfin Marie Henriette® 
(Parfuma)(Parfuma)

(Parfuma)(Parfuma)
Herzogin Christiana®Herzogin Christiana®

(Parfuma)(Parfuma)

Bengali®Bengali®
                    1 m                             Ø 8 cm                 

Rotkäppchen®Rotkäppchen®

                    70 cm                     Ø 7 cm                 

Sangerhäuser Jubiläumsrose®Sangerhäuser Jubiläumsrose®

                    70 cm                     Ø 7 cm                 

Kosmos®Kosmos®

                    80 cm                     Ø 8 cm                 

Neon®Neon®

                    60 cm                     Ø 6 cm                 

45 zł 45 zł 45 zł

30 zł25 zł

30 zł 30 zł 30 zł

ÙÙÙ ÙÙÙ ÙÙÙ

ÙÙÙÙÙÙ

ÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙ
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PNĄCE – charakteryzują się długimi obsypanymi 
mnogością kwiatów pędami. Choć są silnie rosnące, 

wystarczy im mały skrawek terenu, pod warunkiem, że 
pozwolimy im piąć się w górę. Wystarczy trwała podpora, 

czy stabilna pergola, by otulić ścianę domu, wejście na 
posesję w pięknie pachnący kwietny płaszcz. 

WIELOKWIATOWE – ma bardzo kształtne, wysmukłe pąki i duże, pełne, dekoracyjne kwiaty. Doskonale 
nadają się na kwiat cięty, gdyż powtarzają kwitnienie. Najwspanialsza ozdoba każdej ogrodowej rabaty.

OKRYWOWE – tworzą nad ziemią barwne dywany, 
obsypane różnokolorowymi kwiatami. Doskonale  

się krzewią, dlatego szybko pokrywają grunt 
pokładającymi się pędami, dodatkowo utrudniając wzrost 

chwastów. Nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, 
są odporne na mróz i choroby.

50 zł

                    80 cm                     Ø 8 cm                 

Speelwark®Speelwark®

                    80 cm                     Ø 7 cm                 

Blue River®Blue River®

                    80 cm                     Ø 7 cm                 

Madame Anisette® Madame Anisette® 
(Parfuma)(Parfuma)

Gräfin Diana® (Parfuma)Gräfin Diana® (Parfuma)
                    100 cm                     Ø 8 cm                 

Diamant®Diamant®

                    50 cm                     Ø 4 cm                 

Aloha®Aloha®

                    2,5 m                       Ø 8 cm                 

Alaska®/Future®Alaska®/Future®

                    2 m                         Ø 8 cm                 

45 zł 25 zł 25 zł

25 zł

25 zł 25 zł

ÙÙÙÙÙÙ

ÙÙÙ

ÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙ

ÙÙÙ

LEGENDA: wysokość sadzonkikwitnienie wysokość docelowa

średnica kwiatu stanowisko słoneczne, półcieniste, cień zapach

mrozoodporność całkowitazalecane okrywanie



CZEREÂNIE KARŁOWE W POJEMNIKACH
Czereśnia karłowa na licencjonowanej podkładce PHL-A!

Udane i obfite zbiory bez używania drabiny. Wysokość dorosłych okazów nie 
przekracza 2,5 metra wysokości. To wspaniała alternatywa dla osób, które zrezygnowały 

z posiadania tak wspaniałych drzewek z uwagi na uciążliwość zbierania owoców. 

•  owocuje już w drugim roku po posadzeniu
•  osiąga 30–50% mniejsze rozmiary niż czereśnie   
 na tradycyjnych podkładkach
•  wymaga mniejszej rozstawy sadzenia
•  tworzy kształtne, łatwe do formowania korony
•  łatwo i obficie zawiązuje pąki kwiatowe

Dostępne odmiany: cena 42 zł 
• Kordia (owocowanie VII) zapylacz Regina
• Regina (owocowanie VII) zapylacz Kordia
• Summit (owocowanie VI) zapylacz Lapins
• Lapins (owocowanie VII) samopłodna
• Vanda (owocowanie VII) zapylacz Techlovan
• Sweetheart (owocowanie VII) samopłodna
• Techlovan (owocowanie VI/VII) zapylacz Regina
• Staccato (owocowanie VIII) samopłodna

Dzięki tej rewelacyjnej podkładce czereśnia:

SweetheartSweetheart

SummitSummit

LapinsLapins

KordiaKordia
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3-letni sad

25 zł

25 zł

25 zł

mrozoodporność całkowita



MINI KOLUMNOWE DRZEWKA OWOCOWE
– dekoracja o pełnowymiarowych owocach

Niewielkie rozmiary tych bardzo dekoracyjnych drzewek ucieszą zarówno właścicieli 
miniogródków, jak i posiadaczy niewielkich balkonów i tarasów. 

Teraz na niewielkim skrawku powierzchni można stworzyć prawdziwy sad i zbierać 
owoce o doskonałych walorach smakowych.

20

KOLUMNOWE  – są dekoracyjne zarówno w okresie kwitnienia jak i owocowania. Ich kolumnowy wzrost i 
zwarty pokrój dodaje im atrakcyjności. Doskonale owocują prowadzone 

w donicach jak i w gruncie, charakteryzują się dużą odpornością. Dzięki 80 cm średnicy można je sadzić 
w odległości 1 m. W zależności od odmiany drzewka osiągają 2-3 m wysokości. 

         Odmiana                 Ochrona            Termin Owocowania                              Owoce                    Cena

                                                                                              CZEREŚNIA  
 Oueen Marry  duża  połowa lipca  duże czerwone 39 zł
 Silva duża koniec czerwca jasno-czerwone, duże, słodkie 39 zł

                      JABŁOŃ  
 Flamenco średnia początek września ciemnoczerwone,  45 zł
    soczyste i słodkie
 Polka średnia połowa września żółto-czerwone, nadają się 45 zł
    przechowywania
 Walz średnia początek września ciemno-czerwone,  45 zł
    odmiana typowo deserowa

                                                          GRUSZA  
 Decora średnia II połowa października owoce słodkie czerwone 29 zł 
    z rumieńcem
 Saphira średnia wrzesień-październik owoce zielonkawe słodkie 39 zł

                                                                                                  ŚLIWA
 Fruca duża koniec lipca ciemno-granatowe, miąższ 39 zł
    żółty dobrze odchodzi od pestki
 Imperial duża początek sierpnia  f ioletowe, miąższ żółty,  39 zł 
    aromatyczne, łatwo 
    oddzielają się od pestki.  
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W sezonie wiosennym (marzec-kwiecień), jesiennym (październik- listopad) sadzonki wysyłane 
są z gołym korzeniem (balot). W pozostałych miesiącach wysyłane są w doniczkach. 

MINI – ich największą zaletą są niewielkie rozmiary i fakt, że owocują dużo 
wcześniej niż tradycyjne i często mają obfitsze plony. Są łatwiejsze w pielęgnacji i łatwiej je chronić 

przed szkodnikami. Charakteryzują się średnią odpornością na mróz, dlatego wymagają okrycia.  Docelowo 
drzewo osiąga wysokość 1,5 m, dlatego zbieranie owoców jest mniej uciążliwe, a ich smak nie odbiega 

od smaku owoców zbieranych z drzewa o normalnej wielkości.

   Nazwa               Ochrona      Termin Owocowania                               Owoce                                    Cena

Drzewka mini i kolumnowe nie wymagają zapylaczy.

                                                                                              CZEREŚNIA  
 Oueen Marry  duża  połowa lipca  duże czerwone 39 zł
 Silva duża koniec czerwca jasno-czerwone, duże, słodkie 39 zł

                      JABŁOŃ  
 Flamenco średnia początek września ciemnoczerwone,  45 zł
    soczyste i słodkie
 Polka średnia połowa września żółto-czerwone, nadają się 45 zł
    przechowywania
 Walz średnia początek września ciemno-czerwone,  45 zł
    odmiana typowo deserowa

                                                          GRUSZA  
 Decora średnia II połowa października owoce słodkie czerwone 29 zł 
    z rumieńcem
 Saphira średnia wrzesień-październik owoce zielonkawe słodkie 39 zł

                                                                                                  ŚLIWA
 Fruca duża koniec lipca ciemno-granatowe, miąższ 39 zł
    żółty dobrze odchodzi od pestki
 Imperial duża początek sierpnia  f ioletowe, miąższ żółty,  39 zł 
    aromatyczne, łatwo 
    oddzielają się od pestki.  
  

                                             CZEREŚNIA  
 Honey Gold  średnia  sierpień-wrzesień  smaczne czerwono-żółte 41 zł
 Honey Red średnia  połowa sierpnia duże żółte z rumieńcem 41zł

                                                                                                 JABŁOŃ 

 Garden Deliclous średnia koniec września duże, smaczne zielono-żółte  45 zł
 Delegrina duża początek września  duże czerwone  48 zł
     z żółtym rumieńcem
 Croquella duża koniec września pokryte rumieńcem soczyste o słodkim smaku 41 zł

                   NEKTARYNA
 Rubis duża  sierpień żółto-czerwone o doskonałych walorach 41 zł 
    smakowych

                                                                               WIŚNIA
 Piemont duża  lipiec  owoce smaczne ciemno-czerwone  41 zł

                                                                                ŚLIWA
 Mariposa duża wrzesień  średnie, czerwone 41 zł
 Robusto duża pod koniec lipca ciemno-czerwone, smaczne, dekoracyjne 41 zł 
 Buhler duża połowa września  średnie niebieskie, nadaje się do bezpośred- 41 zł 
    niego spożycia i na przetwory domowe
 GoldDust duża koniec lipca żółte, słodkie, nadają się na przetwory i ciasta 41 zł 

                        GRUSZA
 Garden Pearl  średnia II połowa duże, żółte mają aromatyczny słodki i klejący 32 zł 
   października się miąższ, wcześniej twarde z wyczuwaną 
    kamionką
 Garden Red  średnia początek września duże, czerwone, słodkie 36 zł 
    



SADZONKI DRZEWEK CYTRUSOWYCH
W POJEMNIKACH
do domu i na taras

Goszcząc w egotycznych krajach często zachwycamy się obsypanymi kwiatami 
i owocami gajami cytrusowymi. Ich zniewalający zapach wywołuje tęsknotę 

po powrocie do domu. Nic nie stoi na przeszkodzie by na naszym parapecie, balkonie, 
tarasie rozkwitł taki sam gaj. Drzewka cytrusowe staną się atrakcyjną, 

stylową i pięknie pachnącą ozdobą od kwietnia aż do października,  wówczas 
naprzemiennie kwitną i owocują. 

Oferujemy 70 cm sadzonki drzewek cytrusowych w doniczkach, które przy troskliwej 
pielęgnacji osiągają wysokość 100-200 cm. 

 – bardzo efektowna roślina  o fiołkowo- purpurowej 
barwie pąków i różowo-biało-fioletowych kwiatach 

oraz soczystych żółtych owocach

–  długo owocująca, o wspaniałych walorach 
zapachowych i smakowych

 – odmiana najczęściej spotykana w uprawie domowej. 
Owoce bardzo długo utrzymują się na roślinie, 

dlatego przez cały czas można je wykorzystywać 
do aromatyzowania napojów orzeźwiających, 

a nawet do kandyzowania

Dowiedz si´ jak uprawiaç: 
     – ksià˝ka „Cytrusy” cena 12 z∏
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Pomaraƒcza cytrusPomaraƒcza cytrus

Cytryna LunarioCytryna Lunario

Pomaraƒcza Sycylijska ChinottoPomaraƒcza Sycylijska Chinotto

149 zł



 – tajska odmiana limonki o wspaniałym aromacie 
trawy cytrynowej, jego liście są cenną przyprawą 

w kuchni nie tylko azjatyckiej

 – jej słodkie i soczyste owoce pozostają 
na drzewie przez cały rok, a różowo-białe kwiaty wydzielają 

bardzo silny i aromatyczny zapach

– mandarynka i cytryna w jednym. Wiecznie zielone 
i bardzo żywotne drzewko o fioletowych pąkach 

   – bezcierniowe drzewko 
o soczystym pozbawionym pestek miąższu

– należy do grupy słodkich limetek, ma mocno 
aromatyczne, biało fioletowe kwiaty. 

Kwitnie obficie, nieprzerwanie od kwietnia do 
listopada, nawet podczas owocowania

– połączenie kwaśnej mandarynki 
z kumkwatem japońskim. Okrywa się białymi 

kwiatami, które nie 
opadają nawet podczas owocowania
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Limetta PusshaLimetta Pussha Kalamondyna cytrusKalamondyna cytrus

Limetta RangpurLimetta Rangpur Mandarynka SatsumaMandarynka Satsuma

MandarynkaMandarynka Kafir Lime CytrusKafir Lime Cytrus
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PAKIET projekt rabaty +zestaw roÊlin

Aranżacja na stanowisko słoneczne lub półcieniste. Ogród skalny o orientalnym charakterze. 
Czas kwitnienia od V- VI. Gleba kwaśna, przepuszczalna i wilgotna.  Powierzchnia 8 m2

OGRÓD SKALNY

KOMPOZYCJA Z MAGNOLIÑ 

Atrakcyjna kompozycja na stanowisko słoneczne lub półcieniste, o przepuszczalnej, żyznej 
i lekko kwaśnej glebie. Czas kwitnienia od V- IX. Powierzchnia 15 m2

Któż nie chciałby mieć pięknych, atrakcyjnych, całorocznych rabat w ogrodzie. 
Jednak samodzielne zaprojektowanie rabaty uwzględniające właściwy dobór roślin  

i ich kwitnienie, aby były dekoracyjne jak najdłużej, jest bardzo trudne. 
 Dlatego postanowiliśmy Ci pomóc. Nasi projektanci przygotowali 

dla Ciebie projekty rabat na różne stanowiska o długim okresie kwitnienia. W opisie każdego  
z zamieszczonych projektów znajdują się wymagania, jakie powinno spełniać stanowisko 
dla rabaty, jej powierzchnia i termin kwitnienia. Jedyne co musisz zrobić to wybrać rabatę, 

która ci się najbardziej podoba, złożyć zamówienie i posadzić otrzymane rośliny.
Pakiet zawiera: projekt i opis rabaty, rzut z góry rabaty, spis roślin, rośliny do wykonania rabaty 

– wysyłamy w pojemnikach, starannie wyselekcjonowany materiał szkółkarski z najlepszych polskich szkółek, 
w ilościach wynikających z projektu.

9 roÊlin

7 roÊlin

252,80 zł

272 zł
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Kolorowa rabata o wystawie słonecznej lub półcienistej, osłoniętej od wiatrów. Gleba  
przepuszczalna, wilgotna i lekko kwaśna. Czas kwitnienia od V- IX. Powierzchnia 25 m2

PRZY ÂCIE˚CE 28 roÊlin

738,30 zł

Aranżacja wokół małego zbiornika wodnego na stanowisko słoneczne lub półcieniste,  
o przepuszczalnej, żyznej, wilgotnej glebie. Czas kwitnienia od IV- IX. 

NAD OCZKIEM WODNYM 

22 roÊliny

607,50 zł
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PRZY FURTCE 

Reprezentatywna kompozycja w przed ogródku w miejscu słonecznym, osłoniętym i zacisznym. 
Gleba, żyzna, przepuszczalna i wilgotna. Czas kwitnienia od V- X. Powierzchnia 20 m2

Rabata przeznaczona na stanowisko słoneczne lub półcieniste, o przepuszczalnej, żyznej i stale 
 umiarkowanie wilgotnej glebie. Czas kwitnienia od IV- IX. Powierzchnia 35 m2

 BIAŁO-RÓ˚ÓWA ROMANTYCZNA  

16 roÊlin

30 roÊlin

607,30 zł

757,40 zł
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ORAN˚ERIA 

Ogród może pachnieć cytrusami.  Oranżeria powinna mieć wystawę w pojemnikach słoneczną lub 
półcienistą, osłoniętą. Czas kwitnienia od II- X. 

Owoce zdrowe i własne – to marzenie wielu. Oto patio na stanowisku słonecznym lub półcie-
nistym, o przepuszczalnej, żyznej glebie. Czas owocowania od VI – X.   Powierzchnia 100 m2

OWOCOWE PATIO  BIAŁO-RÓ˚ÓWA ROMANTYCZNA  9 roÊlin

13 roÊlin

576 zł

899,10 zł
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ARCHITEKTURA ogrodowa
 Sprawia, że ogród nabiera własnej osobowości  i specyficznego klimatu.  

Dzięki  niej  można stworzyć wspaniałe miejsce relaksu lub wygodne 
i atrakcyjne miejsca uprawy warzyw lub rabat kwiatowych.

Oferowane przez nas produkty poddawane są bardzo starannej selekcji pod względem jakości wykonania, 
zastosowanych materiałów i estetyki.  Spełniają najwyższe kryteria stawiane produktom narażonym na ciągłe 

działanie czynników atmosferycznych – promieniowania UV, czy wahaniom temperatury i wilgoci. 

TUNELE foliowe

Uwaga! Indywidualny koszt dostawy wyceniany po kodzie pocztowym. Zamówienia wysyłane po przedpłacie. 

h 220 x 138 x 63 cm 

h 220 x 158 x 77 cm 

h 240 x 150 x 70 cm 

h 249 x 180 x 70 cm h 238 x 210 x 103 

h 205 x109 x154 cm h 207 x119 x 85 cm h 249 x 180 x 70 cm 

h 220 x 138 x 63 cm 

h 237 x 205 x 85 cm 

WinchesterWinchester

473 zł

387 zł 376 zł 131 zł

AscezaAsceza

Flat TopFlat Top

Pergole

287 zł

OlimpiaOlimpia

294 zł

131 zł 269 zł

DoverDover

OxfordOxford

 431 zł

Naro˝naNaro˝na Z ∏awkàZ ∏awkà

¸ukowa¸ukowa

SiamSiam

526 zł
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TUNELE foliowe
Szybki i nieskomplikowany montaż umożliwia ustawienie tunelu foliowego w bardzo 

krótkim czasie. Wzmocniona konstrukcja z PVC nie ulega korozji i jest odporna 
na wysokie i niskie temperatury. Trójwarstwowa folia ogrodnicza „AGROERG UV” 

spełnia wysokie wymagania jakościowe. Warstwa wewnętrzna zapewnia zwiększone 
właściwości termoizolacyjne, powodując zatrzymanie większej ilości promieniowania 
cieplnego wewnątrz tunelu. Warstwy zewnętrzne zapewniają: właściwą elastyczność, 

zwiększoną wytrzymałość i odporność na uszkodzenia oraz doskonałą 
przepuszczalność światła. Konstrukcja bez folii może pozostać w ogrodzie przez  

całą zimę. Niewielka waga tunelu umożliwia jego swobodne przenoszenie. 

Komplet zawiera:
 • rury i kształtki (trójniki, czwórniki, kolana, zawiasy, spinki do folii), metalowe szpilki montażowe, 
  trójwarstwową folię UV-4 z wgrzanymi sznurkami, prostą i przejrzystą instrukcję montażu
  GWARANCJA 24 miesiące

Koszt dostawy tuneli, folii: pobranie – 30 zł, przedpłata na konto 0 zł. 

Tunel foliowy rozsuwany: 
 *Bv4* 4,0 x 2,2 x 1,9m - 399 zł
 *Bv3* 3,0 x 2,2 x 1,9m - 349 zł
 *Bv2* 2,0 x 2,2 x 1,9m -  299 zł 

h 238 x 210 x 103 

h 249 x 180 x 70 cm 

Tunel foliowy z drzwiami: 
*B3* 3,0 x 2,2 x 1,9 m - 549 zł
*B4* 4,0 x 2,2 x 1,9 m - 599 zł
*A3* 3,6 x 3,0 x 1,9 m - 699 zł
*A4* 4,8 x 3,0 x 1,9 m - 749 zł
*A6* 6,0 x 3,0 x 1,9 m - 779 zł
*As10* 10,0 x 3,0 x 1,9 m - 1699 zł
*B6* 6,0 x 2,2 x 1,9m - 729 zł
*B5* 5,0 x 2,2 x 1,9m - 675 zł
*Aw8* 8,4 x 3,0 x 1,9 - 1419 zł
*B2* 2,0 x 2,2 x 1,9 m z folią 4-UV – 475 zł

Tunel foliowy MINI: 
*C6* 6,0 x 1,2 x 0,6 m - 159 zł
*C3* 3,0 x 1,2 x 0,6 m - 89 zł

Zapasowa folia ogrodnicza 
– do tuneli w różnych rozmiarach

131 zł

Asceza

269 zł



KOMPOSTOWNIKI
To trwałe, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego ogrodu. 
Nie tylko pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, ale przede wszystkim 

są doskonałym sposobem na uzyskanie najlepszego jakościowo naturalnego nawozu. 
Dzięki oferowanym przez nas ładnym, funkcjonalnym  i wygodnym w obsłudze 

kompostownikom zadbasz o wysokie walory estetyczne swojego ogrodu. 
Różne kształty i wielkości pozwalają wybrać model o optymalnej wydajności, który 

idealnie będzie się komponował z aranżacją. 
Wysoka jakość wykonania gwarantuje ich długie i bezawaryjne użytkowanie. 
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Kompostownik THERMOQUICK EXPRESS 
– wykonane z materiału HDPE + PP + stabilizatory UV, 36 miesięczna gwarancja producenta.

Nawóz kompostujący 
przyspieszający 

fermentację kompostu 
i wzbogacający go 

o magnez oraz 
mikroelementy. 

Likwiduje nieprzyjemny 
zapach. Można 

stosować 
przez cały rok.

•   Wys.1050 mm, szer. 840 mm,  
 dł. 840 mm
•   Pojemność: 600 litrów

•   Wys.970 mm, szer.1080 mm, •   
 dł. 1224 mm
•   Pojemność:  800 litrów

Ekokompostowniki – wykonane z polietylenu wysokiej gęstości 
– HDPE. Objęte 5-letnią gwarancją producenta.

•   Wys.1000 mm, szer. 1230 mm, dł. 1065 mm
•   Pojemność: 1100 litrów

•   Wys. 730 mm, szer. 640 mm, 
 dł. 640 mm
•   Pojemność: 290 litrów

•   Wys. 1200 mm, szer. 940 mm,  
 dł. 940 mm
•   Pojemność:  700 litrów

•   Wys. 720 mm, szer. 1230 mm, dł. 1065 mm
•   Pojemność:  700 litrów 

•   Wys. 1100 mm, szer. 660 mm,  
 dł. 660 mm
•   Pojemność:  400 litrów

•   Wys. 820 mm, szer. 820 mm, 
 dł. 820 mm
•   Pojemność:  410 litrów

•   Wys. 740 mm, szer. 810 mm, 
 dł. 810 mm
•   Pojemność: 350 litrów

Komposter do 
kompostowania 

z GUANO

Dostępne opakowania: 
4 kg - 20 zł, 

1,5 kg - 12,40 zł

 275 zł  389 zł  245 zł 309 zł

Termo 410 l.Termo 410 l. Termo 700 l.Termo 700 l. Termo 400 l.Termo 400 l.

Termo 290 l.Termo 290 l. Termo 800 l.Termo 800 l. Termo 350 l.Termo 350 l.

 449 zł 179 zł  195 zł Termo 600 l.Termo 600 l.

Maxisilo 700 l.Maxisilo 700 l.

 189 zł  225 zł

Maxisilo 1100 l.Maxisilo 1100 l.
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NARZ¢DZIA R¢CZNE do ci´cia

Narzędzia znanej i cenionej marki, dzięki ergonomicznej konstrukcji są komfortowe 
i łatwe w użyciu. Ich rączki wykonano z niezwykle wytrzymałego poliamidu 

wzmocnionego włóknem szklanym. Ostrza ze stali nierdzewnej są chronione 
bezpiecznym zamknięciem w czasie przechowywania i transportu. Tymi skutecznymi 

i lekkimi narzędziami będziesz się cieszył długie lata.

Kto nie zna problemów z wiecznie tępymi, psującymi się sekatorami, 
które zamiast pomóc przeciągały prace w nieskończoność.  

Postaw na niezawodność!

Sekatory jednoręczne

profesjonalny do suchych 
i twardych gałęzi o średnicy 
26 mm 

nożycowy Fingerloop do 
świeżych gałęzi o średnicy 
20 mm 

kowadełkowy Fingerloop 
do suchych i twardych 
gałęzi o średnicy 20 mm 

kowadełkowy  PowerStep 
do suchych gałęzi o śred-
nicy 26 mm 

Sekatory dwuręczne – nożycowe

PowerGear (S) do grubych, suchych gałęzi o średnicy 38 mm 

hook (S) PowerGear do świeżych gałęzi  
o średnicy 38 mm 

hook (L) PowerGear do grubych, świeżych  
gałęzi o średnicy 50 mm 

PowerStep do suchych, twardych gałęzi o średnicy 40 mm 

dźwigniowy (L) PowerGear do świeżych  
gałęzi o średnicy 55 mm 

Nożyce do przycinania trawy, żywopłotu i małych krzaczków

do trawy, długie
Servo-System* 

do żywopłotu PowerGear 

dźwigniowe 
do żywopłotu 

dźwigniowe do trawy  
i żywopłotu 

do trawy Servo-System* 

 145,50 zł
 68,90 zł  68,90 zł  145,50 zł

 148 zł

 155,90 zł

 222.20 zł

 270 zł 222,60 zł

 87,90 zł  249 zł 155,10 zł  158 zł

 158,30 zł

kowadełkowe

* obrót głowicy 3600
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CIE¡ za wszelkà cen´
Ciepłe, słoneczne wiosenne i letnie dni sprawiają, że stajemy się bardziej towarzyscy 

niż w innych porach roku. Czas spędzamy  głównie w ogrodach, na działkach, 
tarasach  lub balkonach. Cieszymy się pogodą, przyjemnymi 

promieniami słońca, ale…

Choć wiosną trudno uwierzyć w nadmiar słońca, bo gdzieś w myślach nadal towarzyszy nam wspomnie-
nie minionej zimy, to jednak zbyt długi, uciążliwy upał może męczyć. Źle znoszą go kobiety w ciąży, osoby 
z chorobami serca oraz małe dzieci. Cień staje się wówczas przestrzenią, której szukamy, której pożądamy 
za wszelką „cenę”. No właśnie ile byśmy dali za trochę cienia?

Podpowiemy Ci wygodne i ekonomiczne rozwiàzanie

Żagle przeciwsłoneczne:
Właściwości:
•  90% ochrony przed szkodliwym promieniwaniem UV
•  wodoodporny
•  materiał przepuszczający powietrze
•  zaprojektowany z lekkim łukiem do środka, aby 
 kontrolować napięcie tkaniny
•  w każdym rogu ocynkowany pierścień w kształcie litery D
•  można prać w pralce
•  Można je zamontować na kilka sposobów: horyzontalnie „
 na płasko”  wertykalnie „na stojąco”, część wierzchołków 
 może znajdować się niżej, część wyżej.
 Dane techniczne:
 •  tkanina: polyester 160 gr/sqm z powłoką PA
 

Dostępne w ofercie:
•  Trójkątny:
 – 5 m x 5 m x 5 m w kolorach: kremowy, 
 brązowoszary, Cena 169 zł
– 3.6 m x 3.6 m x 3.6 m w kolorach: kremowy,  
 brązowoszary, Cena 109 zł

•  Kwadratowy:
–  5 m x 5 m w kolorach: kremowy, szampan,  
 brązowoszary, Cena 290 zł
–  3.6 m x 3.6 m w kolorach: kremowy, 
 brązowoszary, Cena 179 zł

Zestaw montażowy haki zawiera:
 - 2 x: śruba rzymska (Ø8 x 200 mm)
 - 2 x: śruba z uchwytem (Ø8 x 130 mm)
 - 2 x: oczko (Ø8 x 50 mm)
 - 2 x: karabińczyk (Ø8 x40 mm)
 - 1 x: linka nylonowa (Ø6 mm x 5 m)
Cena 84,90 zł

Zestaw montażowy tyczka zawiera:
 - 1 x: 50 cm górna końcówka z metalową 
   końcówką szpilkową
 - 3 x: 50 cm środkowe tyczki
 - 1 x: 50 cm dolna metalowa tyczka 
   z plastikową końcówką
 - 1 x: linka (4 m)
 - 1 x: hak/szpilka
Cena 47,90 zł
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EKOHOTELE
– chroƒ swój ogród NATURALNIE

Zaproś pożyteczne owady do swego ogrodu, stwórz im dogodne warunki 
rozwoju i korzystaj z ich dobrodziejstw: 

Hotel dla owadów FOLK – 69 zł
Hotel dla owadów – 59 zł
Wymiary:
• długość: 24 cm
• szerokość: 12 cm
• wysokość: 50 cm

•  dzikie pszczoły samotnice (np. murarki), trzmiele i motyle to owady zapylające, dzięki nim   
 kwiaty rozkwitną feerią barw, a drzewa w sadach ugną się pod ciężarem owoców.
•  biedronki, złotooki, dobroczynki są owadami drapieżnymi, które skutecznie obronią nasze  
 uprawy przed szkodnikami, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia populacji m.in. mszyc.
•  pasożytnicze błonkówki i muchówki całkowicie zniszczą wszelkie szkodliwe owady. 

Domek dla biedronek FOLK – 35 zł
Domek dla biedronek  –25 zł
Wymiary:
• długość: 12 cm
• szerokość: 8 cm
• wysokość: 12 cm

Domek dla samotnych pszczół FOLK – 35 zł
Domek dla samotnych pszczół – 25 zł
Wymiary:
• długość: 16 cm
• szerokość: 10 cm
• wysokość: 10 cm

Domek dla motyli FOLK – 35 zł
Domek dla motyli – 25 zł
Wymiary:
• długość: 10 cm
• szerokość: 10 cm
• wysokość: 21 cm

Domek dla owadów – 20 zł
Wymiary:
• długość: 12 cm
• szerokość: 8 cm
• wysokość: 12 cm

Domek dla jeża – 65 zł
Wymiary:
• długość: 40 cm
• szerokość: 40 cm
• wysokość: 30 cm

Domek dla trzmieli – 50 zł
Wymiary:
• długość: 25 cm
• szerokość: 23,5 cm
• wysokość: 22 cm

Żagle przeciwsłoneczne:
Właściwości:
•  90% ochrony przed szkodliwym promieniwaniem UV
•  wodoodporny
•  materiał przepuszczający powietrze
•  zaprojektowany z lekkim łukiem do środka, aby 
 kontrolować napięcie tkaniny
•  w każdym rogu ocynkowany pierścień w kształcie litery D
•  można prać w pralce
•  Można je zamontować na kilka sposobów: horyzontalnie „
 na płasko”  wertykalnie „na stojąco”, część wierzchołków 
 może znajdować się niżej, część wyżej.
 Dane techniczne:
 •  tkanina: polyester 160 gr/sqm z powłoką PA
 

Zestaw montażowy haki zawiera:
 - 2 x: śruba rzymska (Ø8 x 200 mm)
 - 2 x: śruba z uchwytem (Ø8 x 130 mm)
 - 2 x: oczko (Ø8 x 50 mm)
 - 2 x: karabińczyk (Ø8 x40 mm)
 - 1 x: linka nylonowa (Ø6 mm x 5 m)
Cena 84,90 zł
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LITERATURA OGRODNICZA, prenumerata
Książki o tematyce ogrodniczej to sprawdzone źródło informacji dla pasjonatów 

oraz olbrzymia pomoc dla rozpoczynających przygodę z ogrodnictwem. 
Wysoki poziom merytoryczny oferowanych książek gwarantują ich autorzy 

– autorytety nauki ogrodniczej w praktyce testujący swoją wiedzę. 

To vademecum naturalnej, zgodnej z rytmem przyrody uprawy roślin, która 
prowadzi do wysokiej jakości plonów. 
Znajdziesz w nim:
 •  prace do wykonania w każdym miesiącu
 •  biodynamiczne metody uprawy gleby
 •  naturalne organiczne nawożenie
 •  płodozmian i uprawa współrzędna
 •  ekologiczne metody ochrony
 •  kalendarium z oznaczeniem dni korzystnych i niekorzystnych

Najlepszy na rynku Kalendarz biodynamiczny 2018 - 8,90 zł – 26 edycja!

Doskonałe połączenie najważniejszych wytycznych, 
metody biodynamicznej uprawy roślin oraz 

wspaniałych fotografii ogrodu. 

Kalendarz biodynamiczny 2018 ścienny  - 15,90 zł

W pakiecie taniej: oba kalendarze za jedyne 19 zł

Praktyczne wskazówki 
dotyczące wykonania 
zobrazowane wieloma 
szczegółowymi 
technicznymi rysunkami, 
które w jasny i przejrzysty 
sposób objaśniają 
kolejność prac.

Ścieżki, schody, podesty 
– dr inż. A. Gawłowska 11,90 zł

Ślimaki – prof. S. Ignatowicz 7 zł
Śliwy – G. Hodun 12,60 zł

Z książki dowiesz się 
wszystkiego o biologii, 
rozwoju, trybie życia, 
szkodliwości i zwalczaniu 
wybranych gatunków 
ślimaków w ogrodzie.

Dowiedz się jak wybrać  
odmiany mało wrażliwe 
na choroby, o owocach za-
równo deserowych, jak 
i przetwórczych, dojrzewają-
cych w różnych terminach.

Ciąć czy nie ciąć? Jeżeli 
ciąć to kiedy 
i jak? Kompendium 
wiedzy o metodach 
cięcia roślin 
sadowniczych. 

Porady praktyczne – Sztuka cięcia drzew 
i krzewów owocowych – prof. A. Mika 12,60 zł
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LITERATURA OGRODNICZA, prenumerata

Najlepsza na rynku 
kompleksowa publikacja na 
temat ochrony roślin na 
działkach i w ogrodach 
przydomowych. Zawiera 
najaktualniejsze zalecenia 
dotyczące profilaktyki oraz 
zwalczania chorób 
i szkodników roślin.

Ochrona roślin – dr H. Legutowska 29,50 zł

STAŃ SIĘ PRENUMERATOREM bezkonkurencyjnych miesięczników o tematyce ogrodniczej.
   –  profesjonalne pismo dla amatorów, w przystępny sposób łączy praktykę 
   działkową z nowoczesnymi osiągnięciami i trendami w ogrodnictwie.

  –  dla wszystkich, którzy pragną realizować swoje pasje poza miejskim zgiełkiem 
   i wybierają życie w zgodzie z naturą. Inspiracje, ciekawostki, nowinki, tajniki  
   upraw, pielęgnacji i ochrony roślin, odpowiedzi na łatwiejsze i trudniejsze 
   pytania, a wszystko  wsparte ekspercką wiedzą. 

Tajniki amatorskiej upra-
wy aktinidii, aronii, ałyczy, 
cytryńca chińskiego, derenia 
jadalnego, pigwy, rokitnika, 
jagody kamczackiej, borówki 
brusznicy, żurawiny, świdośli-
wy i jarzębiny słodkiej… 

Książka zawiera wiedzę na 
temat cennych odmian 
(europejskich i azjatyckich) ich 
uprawy i pielęgnacji, ochrony 
przed chorobami i szkodnika-
mi, przechowywania owoców, 
a także praktyczne porady i 
wskazówki. 

Owocowe rarytasy - dr Z. Gruca 13 zł Grusze – dr D. Kruczyńska 12 zł

Cytrusy – mgr K. Goller 12 zł

Termin ten obejmuje nie tylko 
popularne cytryny, pomarań-
cze, mandarynki i grejpfruty, ale 
także mniej znane rośliny takie 
jak: pompela, cytron, kumkwat, 
lima, kalamondyna czy muraja. 
Wszystkie te egzotyczne rośliny 
doskonale nadają się do 
uprawy w mieszkaniach.

Śliwy – G. Hodun 12,60 zł

Porady praktyczne – Sztuka cięcia drzew 
i krzewów owocowych – prof. A. Mika 12,60 zł

Naszym prenumeratorom gwarantujemy:
•   stałą cenę przez cały okres trwania prenumeraty
•   bezpłatną dostawę bezpośrednio do domu
•   pewność otrzymania każdego numeru
•   zakup pakietu czasopism z 10 % rabatem
•   specjalny kod na zakup roślin w naszym sklepie internetowym upoważniający 
 do zakupu roślin  5 % rabatem  

12x                                           = 42 zł  = 39,90 zł                                12x                                         = 65,40 zł  = 62 zł    

PAKIET = 107,40 zł  = 95 zł     



Wszystkie wysyłane przez nas rośliny są oznaczone nazwą gatunku i odmiany i staranne za-
bezpieczone. Pakowane są w dostosowane wielkością pudełka kartonowe. Przygotowana 
paczka zostaje oznaczona specjalnymi znakami informującymi o delikatnej zawartości karto-
nu i posiadają naklejkę góra, dół.

Rośliny wysyłamy w dni robocze z wyłączeniem piątków i 2 dni poprzedzających święta i dłu-
gie weekendy, wyłącznie za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej GLS. Gwarantuje 
to dostawę towaru w ciągu 24 godzin od nadania przesyłki. O terminie dostarczenia informu-
jemy sms-em wysłanym pod numer podany w zamówieniu pod warunkiem podania numeru 
komórkowego. Status przesyłki można śledzić na stronie firmy kurierskiej: https://gls-group.
eu/PL/pl/sledzenie-paczek, podając numer przesyłki (numer przesyłki znajduje się w emailu 
i sms informującymo terminie wysyłki – nie udzielamy informacji o numerze przesyłki przez 
telefon). Kurier przed doręczeniem paczki będzie się z Państwem kontaktował indywidualnie.

www.dzialkowiecsklep.pl
Wysyłkowy sklep ogrodniczy gwarancjà 

bezpiecznych i szybkich zakupów
Atrakcyjne rabaty dla posiadaczy Karty Stałego Klienta  

(szczegóły na www.dzialkowiecsklep.pl)
Specjalny sposób pakowania roÊlin jest gwarancjà, 

˝e dotrà nieuszkodzone i gotowe do sadzenia.

Koszty wysyłki:
a.  Wpłata na konto (77 1050 1025 1000 0023 6147 8544) – 16 zł
b.  Płatność przy odbiorze paczki – 18 zł
c.  Produkty z działu architektura wyceniamy indywidulanie, 
 realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przedpłaty. 
d.  Tunele foliowe: przedpłata na konto 0 zł; pobranie 30 zł
e.  wysyłka czasopism, książek i prenumeraty: pobranie 18 zł (przesyłka kurierska); 
 przelew na konto (przedpłata) 0 zł (list zwykły poczta polska)

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu wysyłkowego.
Regulamin dostępny na www.dzialkowiecsklep.pl

Poleç nas i zyskaj 20,00 zł na kolejne zakupy – szczegóły na www.dzialkowiecsklep.pl

Pełna oferta na www.dzialkowiecsklep.pl
Właścicielem sklepu jest Wydawnictwo „działkowiec” Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 1, 
00-728 Warszawa, tel. 22 101 34 34, KRS 0000010992 – wydawca miesięczników ogrodniczych 

www.facebook.com/dzialkowiecsklep

Fotografie: Shutterstock.com/photowind x 2, Eleanor J Upson, Rogatnykh, Monika Pa, JazzaInDigi, Kuzmenko Viktoria photografer x 2, Robert 
Biedermann, Tillottama, Bobkeenan Photography, Pi-Lens, marina kuchenbecker, akekalak phatchaitong, Svetlanko, Dariia Pavlova, AlessandraRC, 
Pixel B, valleyboi63 , RukiMedia, Vladimir Lazarev, MegSopki , Martin Fowler, Daniel Prudek x 2, Alex Staroseltsev, Super Prin, DioGen, Samo Trebizan, 
AleksandarMilutinovic, yuris, 1986OmegaTribe, DFabri, smileimage9, Zhao jian kang, Naaman Abreu, Anne Kitzman, Charles Curtis, HolyStashOfPho-
tos, Ollga P, traction, TonyNg, Heller Joachim, Morten Normann Almeland, guentermanaus, Cezary Wojtkowski, Sarah Spira, S1001, Aniana, Monika 
Sakowska, Greenseas, ChWeiss, BestPhotoStudio, FADEDinkDesigns, STEVENSON, CHANG JO-YI, atiger, High Mountain, Keikon, Nina Kesarev, Photo-
site, sad444, John A. Anderson, kuzina, tomtsya, IanRedding, alybaba x 3, vvvita. JSOBHATIS16899, Alexandra Giese, EQRoy, Wiert nieuman x 5, FMB, 
Bildagentur Zoonar GmbH, g0d4ather, Ineke de Lange, Peter Turner Photography x 2, EQRoy, Irina Borsuchenko, Katherine Bennett uk, TMsara, Anna 
Gratys x 2, Ian Grainger, Dipali S, Zakrevsky Andrey, Saroj Khuendee, tosamanoi, KPG Payless2, Iakov Filimonov, relish5. george photo cm. Pilialoha, 
Warisa K, ingehogenbijl, Dmitry Trubitsyn, Lamberrto, Trofimenko Sergei, Brian A Smith, lcrms, Ole Schoener, Daina Varpina, Phattara Away,  
Teri Virbickis, Oleksandr Dyl, Jelena Voronova, Kathryn Roach, YanoStocks, divgradcurl, CTatiana, Starover Sibiriak, jocic , Kavran, Likar


