
del 8 al 24 de març de 2013

 • Planta d’interior i d’exterior 
 • Adobs i fitosanitaris 
 • Terres i substrats 
 • Llavors
 • Testos i jardineres 
 • Eines
 • Reg
 • Barbacoes i productes d’encesa 
 • Fusta per a exterior

Petúnia
Surfínia

La Surfínia és ideal per a testos 

penjants. És la reina de les plantes 

penjants de temporada.

   Test de 19 cm amb penjador.

5,50€

Vine a Catalunya Plants i omple de primavera la teva llar!



El nostre 
Consell
Plantes sanes 
• Plantar en l’època correcta  
i utilitzar un bon substrat de  
plantació a base de torba de 
qualitat. 

• Netejar regularment les plantes. 

• Utilitzar els adobs de forma 
racional i que estiguin adaptats als 
nostres conreus. 

• Escollir les plantes en funció del 
clima de la nostra zona, el tipus 
de sòl, etc.

• Regar evitant mullar 
les fulles, sobretot 
a l’estiu.

Anthirrinum Majus
Planta herbàcia, amb alegres i acolorides flors. 

Viu fàcilment en tota mena de sòls i floreix 
durant tot l’estiu i bona part de la tardor. 

En test de 11 cm. 

      0’90€ 

Begònia 
Semperflorens
Flor ornamental que destaca per la bellesa de les  
seves flors i per la varietat de colors. En test d’11 cm.

0’90€ 

Compo Sana 
Universal
40+10L 
Substrat de màxima qualitat  
idoni per interior i exterior.  
Conté Agrosil per estimular  
les arrels i Perlita per a una  
perfecta ventilació del substrat.

9’95€ (0,20€/l.)

Súpe
r

Oferta

Compo Axoris
Insecticida-acaricida líquid preparat per 
a l’ús per ser administrat. Conté adob 
que afavoreix la curació. Efectiu, ràpid i 
durador. 750 ml. 

9’65€ (12,86€/l.)

Test Standard 
Test de fang 35 cm.

4’50€

Dahlia  
Royal
Planta amb una 
flor molt bonica i 
resistent, disponi-
ble en una àmplia 
gamma de colors. 
En test de 13 cm. 

3’50€ 

Dianthus
Mondrian
Flor de forta fragància 
i de floració de gairebé 
tot l’any. 
En test de 13 cm. 

2’40€ 



Fuchsia Hybrida
S’adapta gairebé a totes les 
zones climàtiques i és ideal 
per conrear directament a terra. 
En test de 13 cm.

3’20€ 

Osteospermum  
Ecklonis
Planta vivaç amb grans 
flors en colors blanc, 
groc, taronja, 
rosa o violeta. 
En test de 13 cm.

2’50€ 

Compo Sana 
Universal
40+10L 
Substrat de màxima qualitat  
idoni per interior i exterior.  
Conté Agrosil per estimular  
les arrels i Perlita per a una  
perfecta ventilació del substrat.

9’95€ (0,20€/l.)

Test Samba
Test de plàstic d’injecció. Resistent al gel i als raigs UV. 
Amb forat pre-troquelat. Disponible en diversos colors i 
tamanys. Plat disponible. Mides: 30x30 cm.

8’25€

Compo Adob  
Blau Universal 
Novatec 5+1KG
Adob idoni per a tota mena de plantes 
ornamentals, plantes verdes, rosers, 
arbustos, tancaments, cítrics, etc.

11’55€ 
(1,93€/Kg.)

Súpe
r

Oferta

Súpe
r

Oferta

Lantana Camara
Té una floració groga-rosada. En test de 19 cm.

5’95€ 

Pelargonium Peltatum
De flors simples o dobles, amb pètals allargats. 
Floració ininterrompuda entre primavera i tardor. En test de 13 cm.

2’15€ 

Lampranthus
Planta suculenta, molt decorativa per les seves abundants flors de color 
rosa i violeta. En test de 13 cm.

2’40€ 



Compo Sana Universal lleugera 
Sac de 40 l de substrat d’alta qualitat a base de torba. 

50% més lleuger que un substrat de les mateixes característiques.

    10’95€ (0,27€/l.)

Roser Meilland
Roser rústic de grans flors. 

En test de 3 l. 

11’95€

Hibiscus Rosa Sinensis
El cardenal és un arbust perennifoli amb flors 
molt maques. Floreix repetidament durant tot  
l’any. En test de 19cm.

Gardènia 
Jasminoides
Arbust perenne amb flors oloroses color 
blanc-crema i fulles brillants de color verd 
fosc. En test de 12 cm.

9’50€ 

Compo 
Fertilizant 
Universal 
1L+30%

Formulació mineral universal idònia 
per a tota mena de plantes 

ornamentals, tant verdes com 
de flor, d’interior o terrassa.

5’95€ (4,57€/l.) 

Test Con 
Con de terracota, transpirable i resistent al gel. 

Amb forat. Disponible en diversos colors  
i tamanys. Mides: 36x33 cm. 

12’50€ 

Hydrangea Macrophylla
Arbust de fulla caduca, per a llocs amb molta llum o 
semi-ombra. En test de 3 L.

12€ 

El nostre 
Consell
• Plantar. El març és un 
mes ideal per plantar arbres i 
arbustos amb pa de terra, tan-
caments, vivaces, entapissants, 
aromàtiques, gramínies, anuals... 

• Adobar. Abans de plantar, 
aplica adob orgànic als parterres, 
les jardineres i els testos. 
Així milloraràs l’estructura 
del substrat. 

Més informació a:
www.verdesvida.es

11’50€

Súpe
r

Oferta

Regadora 
Albatros 
6 litres de capacitat.

5’95€

Mix 
triple acció total 

Insecticida, fungicida i acaricida contra  
tota mena de plagues i malalties. 
Acció ràpida, eficaç i completa.

7’95€

Súpe
r

Oferta



Rhyncospermum
Jasminoides
Planta enfiladissa de fulles verdes molt brillants i  
nombroses flors perfumades. En test de 3 l.

8’50€ 

Thuja 
Maragda
Conífera perenne de color 
verd intens amb forma de 
con punxegut. Pot arribar 
fins a 2,50 m d’altura. 
En test de 10 l.

18€ 

       Buxus 
     Microphylla    
  “Faulkner” Bola
Arbust de fulles senceres i oposades que 
s’adapta a tota mena de sòls. En test de 12 l.

39€ 

Escombra 
regulable

D’acer envernissat epoxi 
amb mànec de fusta
GUANTS DE REGAL!

12’95€ 

Fertilizant
líquid plantes
amb flor 500 ml.
Potencia la floració, intensifica els colors 
naturals de les flors i augmenta la seva 
esplendor i vivacitat.

4’50€ (9€/l.) 

Azalea
Arbust que destaca per l’espectacular colorit 
de les seves flors. Ideal per decorar una 
habitació. En test de 14 cm.

5’75€ 

Tisores de podar  D’alumini. 21,5 cm

7’95€ 

Test Naxos
Test de plàstic en color terracota/bronze/
antracita. Diàmetre: 35 cm.

3’10€ 

11’50€

Rega
l!

Jardinera Naxos
Jardinera de plàstic en color terracota/
bronze/antracita. Mides: 50x20x16 cm.

3’25€ 



Anthurium 
Andramianum
Planta herbàcia de fulla perenne que 
pot assolir fins a 60 cm d’altura. Fulles 
alternes, de vora sencera i en forma 
de cor. Floreix durant tot l’any. En test 
de 17 cm.

9’50€ 

Àloe Vera 
Planta perenne, amb fulles suculentes 

espesses i disposades en rosetes. 
En test de 12 cm.

4’90€ 
Cactus/Crasses Mix. Safata 20 uts.  
Mix de cactus i plantes crasses servides en safates. En test de 5,5 cm. 

9’95€ (safata)

Test Living
Cobretest de colors variats. Diàmetre: 15 cm.

Súpe
r

Oferta

2 ,50€ unitat

Kalanchoe 
Planta del grup de les suculentes, molt 
fàcil de conrear i de bona floració. Gran 
varietat de colors. En test de 10,5 cm.

1’20€ 

Phalaenopsis 2 vares Grandiflora
L’orquídia papallona és originària dels boscos tropicals humits, on creix 
a la copa dels arbres. Presenta flors de diferents colors. En test de 12 cm.

9’95€   

Súpe
r

Oferta

El nostre
Consell

Plantes d’interior 

• Ha arribat el moment de tornar  
a administrar-los fertilitzant. 

• El març i l’abril són els 
mesos apropiats per renovar 
el substrat i trasplantar-les.

Más información en:
www.verdesvida.es



Fertilizant líquid
universal Humus 500 ml
Especialment indicat per al cultiu d’horta ecològica. 
Millora l’estructura del sòl, la infiltració i la retenció d’aigua.

4’95€ (9,90€/l.)

Thymus Vulgaris
La farigola és un arbust molt apreciat 
per la seva agradable aroma i per les 
seves propie¬tats culinàries. Floreix a la 
primavera. Resistent al fred, a la calor i a 
la sequera.En test d’11 cm.

          1
€
   

Triple acció
ecològic 750 ml

Producte formulat a base  
d’extractes vegetals, amb eficàcia 

insecticida i fungicida que corregeix 
les mancances de les plantes.

9’90€  
(13,20€/l.)

Llavors ecològiques 
Gran varietat de llavors hortícoles, aromàtiques i culinàries.

1’45€ (sobre)

Rosmarinus 
Officinalis
El romaní és un arbust 

llenyós i aromàtic de fulles  
perennes. En test d’11 cm.

1€
   

Hort urbà 
Martina

De fusta tractada, 80/60x40x¬H.78,5/90cm, 
lona geotèxtil interior, 4 separacions i rodes. 

Capacitat: 45 l.

69€

Súpe
r

Oferta

Lavàndula  
Angustifòlia
Planta amb flors agrupades en 
espigues blavoses i fulles de color 
gris que es van tornant verdes. 
En test de 13cm.

2’20€ 

Súpe
r

Oferta



Barbacoa 
Classy 
55x38 cm.
Barbacoa fogar esmaltat,  
amb safates de fusta, suport  
per a ampolles i suport per  
a accessoris. Gran superfície 
de cocció: 55x38 cm.

109€

Trampa 
antiformigues
Insecticida en forma d’esquer-gel,  
atraient i d’alta apetència per a tota 
classe de formigues, preparat per ser 
administrat i amb efecte durador. 

5’80€ (3 unitats de 5 g)

Netejador  
desgreixant 
barbacoa LU 750 ml
Netejador en esprai ideal per a la neteja 
i el desgreixatge de barbacoes. 
Apte per a inox.       5’95€

Springfluid 15 m.
Mànega estirable de 15 m. 
Equipada amb llança i kit d’accessoris.

19’95€

Rajola Salomè 
Rajola de fusta tractada. 
Mides: 50x50 cm, 28 mm de gruix.

1’95€

Gespa repobladora 
Mescla de gespa amb fertilitzant d’alliberació 
controlada per a la recuperació de zones 
malmeses de gespa en un temps mínim.  
En envàs d’1 kg.   

           7
’25€

Kit d’encesa 
Per a una encesa ràpida, neta i segura de 
barbacoes, estufes i xemeneies.

8’50€  

Tel. 93 656 24 18
info@catalunyaplants.com
www.catalunyaplants.com

Carretera BV-2002, Km. 1,8
SANT VICENÇ DELS HORTS

APARCAMENT GRATUÏT
HORARI: 

De dilluns a dissabte de 9:00 a 20:00 hores • Diumenges i festius de 10:00 a 14:30 hores

Súpe
r

Oferta
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(7,93€/l.)


