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Garanție 90 de zile pentru 
materialul săditor viu;

Ambalare specială pentru
protejarea materialului 
săditor;

Livrare rapidă și sigură prin 
FAN Courier, pe tot teritoriul 
României;

Reduceri și promoții zilnice, 
săptămânale sau de sezon;

Consultanță online, în timp real;

Modalități de plată convenabile:

- Plată online prin card bancar;
- Numerar la livrare.

www.gradinamax.ro

0359 801 300

S.C. Grădinamax TOP S.R.L. 
Oradea 1 –

C.P. 126, Loc.
Oradea, Jud. Bihor

S.C. Grădinamax TOP S.R.L. 
Oradea 1 – C.P. 126, Loc.

Oradea, Jud. Bihor

Comanzi online, în webshop-ul
GrădinaMax şi benefi ciezi de:

Pentru a benefi cia de puncte
bonus și reduceri considerabile, plasează 
cel puțin o comandă pe site-ul
www.gradinamax.ro și vei intra automat 
în Programul de loialitate.

Programul
de loialitate

Ce este «Programul de loialitate» și care sunt avantajele acestuia?
Primești puncte bonus pentru fi ecare comandă;
Îți vom returna 10% din valoarea comenzii, sub formă de puncte bonus; 
Punctele bonus vor fi  acordate după achitarea comenzii și se pot folosi la 
următoarea comandă. 1 punct bonus = 1 leu; cumperi mai mult, primești mai 
multe puncte;
Pentru a primi și folosi punctele bonus este necesar să te înregistrezi și să 
plasezi cel puțin o comandă pe site-ul nostru.

Dragi prieteni, acum ne puteți găsi și pe rețelele sociale
Acum este mult mai ușor să fi i permanent 
informat și la curent cu noutățile, ofer-
tele și promoțiile noastre; de asemenea, 
îți vom trimite în mod regulat informații 
noi și articole interesante despre 

Suntem bucuroși să vă prezentăm noul catalog de
Primăvară 2019.

În paginile sale vei găsi, așa cum spune și motto-ul 
nostru - Tot ce e mai bun pentru tine!

Magazinul online GrădinaMax te întâmpină cu un sor-
timent bogat de semințe și material săditor de cea mai 
bună calitate, de la pepiniere europene consacrate.

În oferta noastră vei găsi peste 2500 de produse de top, 
la un excelent raport calitate-preț!

Obiectivul nostru principal este satisfacția clientului, prin 
urmare, din magazinul nostru vei putea achiziționa tot 
materialul săditor de care ai nevoie, de la semințe, până 
la plante vii. 

Așadar, te invităm să răsfoiești catalogul nostru, fi e în 
confortul casei tale, fi e la locul de muncă, alături de 
colegi, sau la o cafea cu prietenii și te asigurăm că vei 
găsi – Tot ce e mai bun pentru tine!

Întregul sortiment prezentat, atât în catalog cât și în webshop, este DIS-
PONIBIL în stoc și este păstrat în depozitul propriu, în condiții optime. 
Vom trimite produsele a doua zi după plasarea comenzii, însă doar cu 
respectarea termenului și a condițiilor meteorologice optime de expedi-
ere și plantare, precum și a preferințelor tale cu privire la acest aspect.
Program de lucru: magazinul nostru este deschis pe tot parcursul anului, 
pentru ca tu să poți obține oricând, semințele sau miceliul de care ai 
nevoie.
Comenzi online: NON-STOP! Comenzile online pot fi  plasate la orice oră 
și în orice zi a săptămânii!
Comenzi telefonice și consultanță: 0359 801 300 (tarif normal)
Luni-vineri, 08:00-18:00, sâmbătă, 08:00-16:00.

• În magazinul online:

• Prin telefon:

(tarif normal)

• Prin scrisoare:

majuscule talonul de la pagina 77 și
expediază-l la următoarea adresă:

Un pachet de îngrășământ, CA-
DOU, la orice comandă de minim 
300 lei, care conține trandafi ri, 
viță de vie sau pomi fructiferi;

Reputația unui magazin de 
încredere;

Peste 16 ani de experiență în 
comercializarea semințelor și 
a materialului săditor;

Broșură gratuită cu instrucți-
uni de plantare și ingrijire a 
produselor comandate;

produsele tale preferate și grădinărit. 
Abonează-te acum la paginile noastre 
de Facebook, Instagram, Pinterest și 
canalul de Youtube, unde ți-am pregă-
tit numeroase surprize.

Comenzile sunt procesate și expediate conform tabelului 
«Termenele de expediere a produselor»:

Cum expediem comanda ta:Cum expediem comanda ta:

Modalități de plată:

Livrare și plată:Livrare și plată:

Te rugăm să completezi cu atenție 
codurile produselor și cantitatea 
dorită din fi ecare, urmate de numele 
tău complet, adresa exactă de 
livrare și numărul de telefon mobil. 
Dacă nu ai la îndemână talonul, poți 
completa datele și pe o coală albă 
de hârtie. Expediază apoi comanda, 
gratuit, prin poștă, folosind plicul 
autoadresat, atașat acestui catalog.

Categorie de produse Termenul de expediere

Semințe și miceliu de ciuperci Pe tot parcursul anului

Stoloni de căpșuni Din martie până în noiembrie

Plante ornamentale Din martie până în mai;
Din septembrie până în noiembrie

Butași de trandafi ri Din martie până în mai;
Din septembrie până în noiembrie

Arbori și arbuști fructiferi Din martie până în mai;
Din septembrie până în noiembrie

Bulbi de fl ori de primăvară,
sămânță de cartofi Din martie până în mai

Semințe __________________ 4
Miceliu de ciuperci  ______ 14
Arbuști fructiferi  ________ 16
Grădină și sănătate ______ 24
Pomi fructiferi  __________ 30
Pomi columnari __________ 34
Butași de viță de vie _____ 38
Stoloni de căpșuni _______ 40
Cartofi  de sămânță ______ 46
Bulbi de fl ori ____________ 48
Butași de trandafi ri ______ 56
Plante ornamentale______ 64
Talon pentru comandă ___ 77

Ai la îndemână informații 
complete despre toate 
produsele noastre

Cum poți comanda:

Completează citeț și cu

Dragi prieteni!

Comanzi de la GrădinaMax şi benefi ciezi de:

Cuprins:



 



Toate comenzile se vor expedia prin 
Serviciul de curierat rapid FAN Courier!
Avantajele expedierii prin curier: 
- cel mai rapid mod de a intra în posesia 
produselor tale;
- livrare pe tot teritoriul României, în
orice localitate, fără costuri suplimen-
tare;
- termenul de livrare este de 24 de ore 
de la expedierea coletului;
- informare prin SMS cu privire la ziua și 
intervalul orar de livrare;
- contactare telefonică în vederea 
livrării;
- stabilește de comun acord cu agentul, 
data sau ora de livrare preferată; 

- livrare direct la ușa casei tale, fără 
drumuri suplimentare din partea ta;
- taxa de livrare este fi xă, indiferent 
de destinație sau de mărimea 
comenzii;
- poți opta pentru ridicarea coletului 
din sediul FAN Courier!;
- poți opta pentru livrarea la o altă 
adresă, specifi cată în comandă;
- poți urmări stadiul livrării pe baza 
numărului AWB, aferent coletului tău;
- plătești rapid și sigur, ramburs sau 
prin card, direct la curier;
- taxa de livrare nu este inclusă în 
prețul produselor și este în cuantum 
de 21 de lei.

1. Plata la livrare
Această variantă presupune achitarea 
contravalorii produselor și a taxei de 
livrare (dacă este cazul), la agentul 
Fan Courier desemnat pentru livrarea 
coletului/coletelor. Plata în sistem 
ramburs se poate efectua în numerar 
sau prin card bancar.

2. Plata online
Pentru a plăti produsele online, îna-
inte de plasarea comenzii, selectează 
opțiunea „Plata online”. După confi r-
marea comenzii, vei fi  redirecționat(ă) 
către pagina securizată de plăți, unde 
vei completa detaliile cardului tău. 
Toate comenzile achitate online vor 
avea prioritate la expediere.

Adresa juridică:
S.C. Grădinamax TOP S.R.L.,
410542, Oradea, jud. Bihor,

Str. Atelierelor nr. 16А.
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Busuioc Patio, 
amestec

Leuștean

Castraveți 
Dar

Crăițe Bonanza series, 
mix multicolor

Morcovi 
Touchon

Oregano

Mentă 
rotundă

Rozmarin

Arpagic 
Broad Leaf

Cimbru 
Sweetheart

Zinnia Pepito, 
mix multicolor

Ștevie

Ardei iute 
pitic, amestec

Mărar 
Compact

Pătrunjel de 
frunze, amestec Rucola RocketRoșie Tumbling 

Tom
Mazăre dulce 

Knee-Hi
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Este o plantă perenă, care aparține 
familiei Labiatae, recunoscută și apre-
ciată pentru mirosul său inconfundabil, 
dar și pentru aroma specială oferită.

Cod - 69641      0,5 g. - 6,90 lei

Semințele de leuștean, uscate și măcina-
te se folosesc cu succes în condimenta-
rea cărnii de pui, vită sau porc, sau chiar 
a preparatelor de patiserie făcute în casă.

Cod - 69644      0,5 g. - 6,90 lei

Este o plantă destinată cultivatorilor 
care nu dețin spații mari pentru plan-
tare.

Cod - 69647      5 g. - 9,90 lei

Soi cu dezvoltare puternică, viguros, 
care va lumina orice spațiu, fi e el interi-
or sau exterior.

Cod - 69658      0,5 g. - 6,90 lei

Аcest soi de morcovi face parte din 
categoria morcovilor de Nantes și este 
cel mai apreciat din punct de vedere al 
procesului de maturare.

Cod - 69645      5 g. - 6,90 lei

Face parte din familia plantelor perene 
aromatice, apreciat în special pentru 
gustul unic pe care îl oferă preparatelor 
culinare.

Cod - 69648      0,1 g. - 6,90 lei

Cultivarea semințelor se poate face 
începând cu luna martie, atunci când 
suntem siguri că pericolul înghețului a 
trecut.

Cod - 69646      0,1 g. - 6,90 lei

Semințele de rozmarin se plantează 
atât în grădini cât și în ghivece, în spații 
mai restrânse, la maturitate ajungând la 
o înălțime de maxim 50-70 cm.

Cod - 69653      0,1 g. - 6,90 lei

Bulbii de ceapă dulce sunt de dimensi-
uni mici, cu un diametru de circa 1 – 1,5 
cm, acoperiți cu 2-3 straturi de teacă de 
culoare maro spre gri.

Cod - 69656      2 g. - 6,90 lei

Semințele de cimbru se cultivă în teren 
deschis, primăvara devreme, la începu-
tul lunii martie sau toamna, începând cu 
luna noiembrie.

Cod - 69657      0,3 g.- 6,90 lei

Zinnia Pepito mix este un soi care cu-
prinde semințe ale mai multor specii de 
Zinnia, oferind un adevărat spectacol de 
culori obținut dintr-un singur pachet.

Cod - 69659      0,5 g. - 6,90 lei

În ceea ce privește solul, acesta trebuie 
să fi e ușor acid, fertil, care să asigure 
un grad de umiditate constant, dar to-
tuși apa să nu fi e în exces.
Cod - 69655   0,008 g. - 14,90 lei

Este una dintre legumele preferate ale 
zilelor noastre, folosite în special pentru 
condimentarea preparatelor culinare, 
dar și în scopuri medicinale și cosmetice.

Cod - 69649      0,5 g. - 9,90 lei

Frunzele de mărar, dar și semințele 
conțin uleiuri esențiale, sunt bogate în 
vitamine și substanțe minerale, fi ind in-
dicate în tratamentul afecțiunilor.

Cod - 69643      5 g. - 5,90 lei

Pătrunjelul este o sursă bogată de pro-
teine, substanțe minerale precum fi erul, 
sodiul, magneziul sau calciul, cât și de 
uleiuri volatile.

Cod - 69650      5 g. - 6,90 lei

Este unul dintre cele mai apreciate so-
iuri de rucola, adaptabilă oricărui tip de 
climat. Gustul frunzelor este rafi nat, iar 
textura neobișnuită.

Cod - 69652      0,5 g. - 6,90 lei

Este un soi special de roșii pentru că se 
pretează foarte bine plantării în spații 
închise, în ghivece, pe terase sau bal-
coane.

Cod - 69651      0,2 g. - 9,90 lei

Un soi cu adevărat special datorită as-
pectului decorativ, dar și a proprietăților 
culinare. Chiar și tulpina poate fi  consu-
mată în combinație cu diverse preparate.

Cod - 69642      5 g. - 6,90 lei
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Sfeclă 
Cylindra

Sfeclă 
Glob Roșu

Ceapă 
Wolska

Ceapă Ailsa 
Craig

Varză 
Kamienna Glowa

Varză 
Fantasia F1

Conopidă 
Igloo

Ridiche de 18 
zile

Ridiche 
Krakowianka

Morcovi 
Flakkese 2

Morcovi 
Nantes 3

Ridiche 
Saxa 2

Busuioc, amestec
 de soiuri

Salată May 
King

Morcovi multicolori, 
amestec de soiuri

Varză chinezească 
Bilko F1
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Semințele de sfeclă roșie Cylindra se 
pot planta pe toată perioada primăve-
rii, începând cu luna martie, când tem-
peratura solului ajunge la 6°C.
Cod - 69420    100 sem. - 4,90 lei

Este un soi a cărui denumire face refe-
rire la forma rotundă a fructului, foarte 
apreciat de către cultivatori datorită 
texturii crocante a pulpei.
Cod - 69421    100 sem. - 4,90 lei

O condiție importantă care infl uențea-
ză în mare parte randamentele soiului, 
este plantarea într-un sol bine drenat, 
fertil și bogat în substanțe nutritive.
Cod - 69424    200 sem. - 4,90 lei

Locurile indicate pentru plantare sunt 
cele cu expunere îndelungată la soare, 
foarte bine luminate, această condiție 
contribuind la obținerea unui gust dulce.
Cod - 69423    200 sem. - 4,90 lei

Este unul dintre cele mai populare soiuri 
din familia verzei, de origine mediterane-
ană, apreciat datorită valorii mari nutriti-
ve ce o caracterizează și a gustului unic.
Cod - 69428    100 sem. - 4,90 lei

Este un soi hibrid, creat de către grădinarii 
profesioniști care au căutat să obțină un 
tip de varză albă care să ofere rezultate 
excelente an de an, fi ind o plantă perenă.
Cod - 69427    100 sem. - 4,90 lei

Cu toții știm despre conopidă că este 
un produs indispensabil în alimentație 
aducând un aport mare de proteine și 
vitamine, benefi ce organismului uman.
Cod - 69425    50 sem. - 4,90 lei

Este unul dintre cele mai comerciali-
zate soiuri de ridichi datorită gradului 
ultratimpuriu, acesta ajungând la ma-
turitate tehnică în 18-25 de zile.
Cod - 69440    300 sem. - 4,90 lei

Roadele rotunde ale acestui soi cu matu-
rare târzie, au un gust special, ușor picant. 
Bicolore, albe la bază și roșii pe restul su-
prafeței, cu un diametru de circa 2-3 cm.
Cod - 69441    300 sem. - 4,90 lei

Soiul târziu, foarte fertil și potrivit pen-
tru conservare, formează rădăcini lungi 
de circa 30 cm, foarte rezistente. Foarte 
util pentru sănătatea ta.
Cod - 69431    400 sem. - 4,90 lei

Este apreciat pentru textura delicată a 
pulpei, gustul dulce-aromat al acesteia, 
cât și pentru intensitatea culorii sale, ce 
indică un conținut ridicat de beta-caroten.
Cod - 69430    400 sem. - 4,90 lei

Soiul timpuriu dezvoltă plante viguroa-
se, alcătuite din rădăcini rotunde, mici, 
a căror coajă netedă și roșie, învelește 
perfect miezul alb, foarte crocant.
Cod - 69442    300 sem. - 4,90 lei

Reprezintă o combinație deosebită 
de soiuri, oferind bucuria de a avea la 
dispoziție frunze de busuioc verde și 
busuioc mov. 
Cod - 69445    50 sem. - 4,90 lei

Soiul de top, produce salată verde cu 
un conținut slab în calorii, dar bogat 
în vitamina C, fi er și iod, care ajută la 
accelerarea metabolismului.
Cod - 69444    250 sem. - 4,90 lei

Amestecul este destinat atât pentru obți-
nerea unui aspect atractiv și îmbietor al 
preparatelor culinare, cât și pentru adău-
garea unui plus de savoare și prospețime.
Cod - 69432    400 sem. - 4,90 lei

Este un soi hibrid, de origine asiatică, 
care se caracterizează prin gustul unic, 
acesta fi ind o combinație unică între 
spanac și varză ușoară.
Cod - 69429    50 sem. - 4,90 lei

Sfeclă, amestec 
de soiuri

Ridiche, amestec 
de soiuri

3 18

Semințele pot fi  semănate primăvara, 
într-o zonă cu mult soare, favorizând 
formarea unui gust dulce și aromat. 
Cod - 69422      100 sem. - 4,90 lei

Fiind un soi ce iubește lumina, locul ideal 
pentru semănare este unul luminos, cu ex-
punere la soare în cea mai mare parte a zilei.
Cod - 69443      300 sem. - 4,90 lei
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Castraveți 
Krak F1

Castraveți 
Sremski F1

Castraveți 
Partner F1

Castraveți 
Polan F1

1

3

42

Este unul dintre soiurile de castraveți cu 
cele mai mari randamente, apreciat de 
către consumatori pentru capacitatea 
lor de a fi  conservați timp îndelungat.
Cod - 69435    50 sem. - 4,90 lei

Soiul timpuriu produce recolte bogate 
de castraveți de formă cilindrică, înveliți 
într-o coajă verde, brăzdată de numeroși 
negi și dungi fi ne.
Cod - 69434    50 sem. - 4,90 lei

Plantarea semințelor de castraveți Part-
ner poate avea loc începând cu luna 
mai, când temperatura solului este de 
cel puțin 16°C.
Cod - 69433    50 sem. - 4,90 lei

Este apreciat pentru proprietățile unice
de conservare, castraveții păstrându-și
textura fermă.
Cod - 69436    50 sem. - 4,90 lei

Roșie 
Alka

Roșie 
Mascota

Castravete amar 
(Bitter Melon)

5

6

7

Este un soi timpuriu, foarte productiv, 
care se pretează foarte bine plantării atât 
în teren deschis, cât și în sere, solarii sau 
în ghivece, pentru spații mai restrânse.
Cod - 69438    100 sem. - 4,90 lei

Răsadurile de roșie pitică Mascota se ob-
țin prin plantarea semințelor în pământ 
la o adâncime de circa 0,5 cm, în spații 
însorite.
Cod - 69439    100 sem. - 4,90 lei

Plantarea semințelor de Bitter Melon se 
poate face de primăvara devreme, înce-
pând cu luna martie și până în luna iunie 
inclusiv.

Cod - 69449    2 g. - 5,90 lei

Morcovi Deep 
Purple F1

Varză 
Hilton

Ardei dulce, 
amestec de soiuri

Vânătă Black 
Beauty

Varză Kamienna 
Glowa 2

Conopidă 
Romanesco

Morcovi Prima 
recoltă

Morcovi 
Amsterdam 2
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12

1310
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Locurile preferate pentru dezvoltare sunt 
cele foarte bine luminate, unde soarele 
este prezent în mare parte a zilei, perioa-
da de vegetație fi ind de 100-110 zile.

Cod - 69489    0,5 g. - 9,90 lei

Cultivarea semințelor are loc pe perioada 
verii, fi ind un soi iubitor al căldurii și al 
unui sol fertil și permeabil. Evitați terenu-
rile cu umiditate excesivă și curenți reci. 

Cod - 69483    0,5 g. - 4,90 lei

Fructele reprezintă o sursă importantă de 
vitamine și substanțe benefi ce organis-
mului uman, acestea putând fi  utilizate 
integral prin consumul în stare proaspătă.

Cod - 69508    0,5 g. - 8,90 lei

Este un soi mediu-timpuriu, originar din In-
dia, foarte apreciat pentru producția ridica-
tă oferită și pentru fructele de dimensiuni 
mari, cărnoase, cu un gust plăcut și aromat.

Cod - 69497    1 g. - 4,90 lei

Produce capete mari, rigide, compacte, cu o 
masă de 3,5 - 4 kg. Este un soi excelent, ex-
trem de apreciat de către cultivatori, dato-
rită proprietăților sale, extrem de benefi ce.

Cod - 69481    2 g. - 4,90 lei

Soiul se deosebește prin buchetele de 
culoare verde, ce au o textură moale și 
cremoasă și un gust plin de prospețime 
chiar și după prepararea termică.

Cod - 69477    1 g. - 5,90 lei

Este cel mai bun din punct de vedere al 
procesului de maturare, dar și din punct 
de vedere al consumului în stare proas-
pătă.

Cod - 69492    5 g. - 4,90 lei

Recoltarea se poate face pe parcursul 
lunilor iunie-octombrie, când rădăcinile 
sunt formate și au o lungime de aproxi-
mativ 13-15 cm.

Cod - 69490    5 g. - 4,90 lei

Pepene
 Junior F1

16

Soi foarte timpuriu, potrivit atât pentru 
cultivarea în sol, în aer liber, cât și în 
solarii. 

Cod - 69494      1 g. - 9,90 lei
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Castravați 
Anulka F1

Castraveți 
Cezar F1

Ceapă 
Agostana

Castraveți 
Paris F1

Castraveți 
Chinese Slangen

Dovlecel zucchini, 
amestec de soiuri

Dovleac Muscade 
de Provence

Fasole
 chinezească

Gulie 
Gigant 2

Pepene 
Rosario F1 Rucola

Kiwano

Spanac 
Winter Giant

Fasole Purple 
Teepee

Conopidă di 
Sicilia Violetto

Dovleac gigant 
Atlantic Giant1

2 5 8

96

7 10

11

12 15

14

17

13

164

Este unul dintre cele mai apreciate și 
căutate soiuri de castraveți medii-tim-
purii, în special pentru recoltele bogate 
pe care le oferă.

Cod - 69501    3 g. - 8,90 lei

Este un soi timpuriu-mediu, apreciat de 
către cultivatori în special datorită produc-
țiilor bogate, folosit atât în stare proaspătă 
cât și preparat termic sau conservat.

Cod - 69499    5 g. - 6,90 lei

Plantarea semințelor se face direct în sol, în 
martie-aprilie, în rânduri distanțate la 25- 
35 cm. Straturile prea dese se răresc, lăsând 
plantele la o distanță de 5-8 cm între ele.

Cod - 69454    5 g. - 6,90 lei

Este un soi hibrid universal, foarte apre-
ciat datorită unicității sale și a faptului 
că oferă recolte bogate cu fructe deli-
cioase.

Cod - 69500    2 g. - 6,90 lei

Este o specie de castraveți ușor de plan-
tat și întreținut, semințele sale putând 
fi  cultivate atât în teren deschis cât și 
în sere.

Cod - 69503   5 g. - 6,90 lei

Cultivând semințele în aprilie-mai, ale-
gând locuri calde, cu sol fertil și umi-
ditate moderată, se pot obține recolte 
bogate. 

Cod - 69465    2 g. - 5,90 lei

Pulpa portocalie, suculentă și cărnoasă, 
are un gust dulce, intens aromat, fi ind 
utilizată în prepararea sucurilor natura-
le, a deserturilor sau dulcețurilor. 

Cod - 69463    3 g. - 6,90 lei

Soi rar întâlnit, cu un aspect decorativ 
unic. Păstăile foarte lungi (până la 1 m), 
au formă tubulară, subțire, de culoare 
verde, ce ascund boabe albe, delicioase.

Cod - 69471    5 g. - 5,90 lei

Este un soi de gulie cu maturare târzie, 
apreciat de către consumatori datorită 
aportului bogat de proteine, fi bre, vi-
tamine, grăsimi benefi ce organismului.

Cod - 69478    2 g. - 4,90 lei

Reprezintă primul soi hibrid de origine 
poloneză, cu un grad de producție ul-
tra-rapid, apreciat de către cultivatori da-
torită gustului foarte dulce al miezului.

Cod - 69448    1 g. - 8,90 lei

Este o plantă perenă, comestibilă, care 
provine din zona mediteraneană și care 
în ultimii ani a câștigat teren în întrea-
ga lume.

Cod - 69533    0,5 g. - 4,90 lei

O plantă anuală, cu ramifi cații lungi, 
cățărătoare. Pulpa fructului este com-
pactă și consistentă, de culoare ver-
de-galben.

Cod - 69484    0,2 g. - 16,90 lei

Este recomandat a se utiliza în stare 
proaspătă, pentru că doar așa puteți 
benefi cia 100% de proprietățile sale 
benefi ce.

Cod - 69546    5 g. - 4,90 lei

Un soi de fasole pitică, ale cărei păstăi sunt 
de culoare mov-intens, foarte apreciat atât 
pentru gradul timpuriu de producție cât și 
pentru aspectul frumos, decorativ.

Cod - 69468    30 g. - 5,90 lei

Produce capete de culoare mov, volu-
minoase si foarte gustoase. După ce 
capul este tăiat, va continua să producă 
lăstari laterali.

Cod - 69476    1 g. - 5,90 lei

Semințele de dovleac gigant Atlantic 
aparțin unui soi timpuriu, plantarea lor 
putând fi  făcută în lunile aprilie-mai. Aces-
ta poate crește până la 1,5 m în diametru.

Cod - 69460    3 g. - 6,90 lei

Salată, 
amestec de soiuri

Castraveți 
Cornichon de Paris

18

3

Este un amestec atractiv care cuprinde 
diferite soiuri de salate cu frunze crețe, 
netede.

Cod - 69543      1 g. - 5,90 lei

Acest soi hibrid, are o perioadă de ma-
turare care durează aproximativ 35-45 
de zile. 

Cod - 69502      5 g. - 6,90 lei

Castraveți 
Anulka F1

1
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Pepene 
Crimson Sweet

Fenicul Mammouth 
perfection

Roșie
Black Cherry

Roșie 
Red Pear

Roșie Raspberry 
Gigant

Roșie 
Tigerella

Pătrunjel 
Gigante d’Italia

Salată Paris 
Island cos

Roșie Yellow 
Pearshaped

Ardei dulce 
Sweet Chocolate

Varză Kale 
Scarlet

Fasole oloagă 
galbenă Titania

Mazăre de 6 
săptămâni

Mazăre 
Telephone

Roșie White 
Beauty 2

Roșie Noire 
de Crimee

1

2 5

6

8

9

4 7 10

11 14 17

12 15

13

16

Este un soi hibrid de pepene verde, cre-
at de către cultivatorii profesioniști din 
Olanda, apreciat în special pentru coaja 
subțire pe care o are fructul.

Cod - 69447    1 g. - 6,90 lei

Este o plantă perenă ce provine din 
zona mediteraneană, apreciată datorită 
proprietăților benefi ce pe care le are 
asupra organismului.

Cod - 69485    1 g. - 4,90 lei

Este un soi special de roșii cherry, deo-
sebit datorită fructelor care sunt de cu-
loarea mahonului, spre negru și apreciat 
pentru gustul lor delicios.

Cod - 69520    0,2 g. - 6,90 lei

Este un soi hibrid, timpuriu, de roșii căr-
noase care oferă recolte bogate an de 
an pe toată perioada lunilor august-sep-
tembrie.

Cod - 69525    0,5 g. - 4,90 lei

Este un soi hibrid, târziu, ce ofertă re-
colte bogate cu fructe de dimensiuni 
mari, cărnoase, cu o culoare deosebită, 
asemănătoare zmeurei.

Cod - 69523    1 g. - 6,90 lei

Este unul dintre cele mai comercializa-
te soiuri hibrid, datorită aspectului său 
atractiv, dar și a gustului unic al toma-
telor.

Cod - 69526    0,2 g. - 4,90 lei

Este una dintre cele mai populare plan-
te aromatice, folosită pentru condimen-
tarea mai multor feluri de mâncare pre-
cum supe, salate, fripturi, sau garnituri. 

Cod - 69513    2 g. - 4,90 lei

Plantarea semințelor de salată poate 
avea loc încă de primăvara devreme, 
începând cu luna februarie și continuă 
până în august inclusiv.

Cod - 69542    1 g. - 4,90 lei

Soi hibrid, ideal pentru cei care nu dețin 
un spațiu extins de plantare, pretându-se 
perfect cultivării în ghivece pe terase, pe 
balcon sau pe pervazul ferestrelor.

Cod - 69527    0,2 g. - 4,90 lei

Soi cu fructe ciocolatii, care se prezintă 
sub forma specifi că a ardeilor grași și se 
deosebește prin culoarea inedită și gus-
tul plăcut, dulce.

Cod - 69509    0,5 g. - 8,90 lei

Frunzele de culoare mov-purpuriu, se 
dezvoltă asemeni buchetelor de brocco-
li, fi ind la fel de bogate în antioxidanți, 
fi er, calciu și vitamina K.

Cod - 69475    1 g. - 4,90 lei

Fasolea pitică se cultivă în scopuri ali-
mentare, fi ind o sursă importantă de cal-
ciu, magneziu, proteine, fi er, fosfor, zinc 
și potasiu.

Cod - 69467    40 g. - 5,90 lei

Este un soi hibrid, obținut de către cul-
tivatorii profesioniști în ideea de a avea 
un tip de mazăre cu perioadă de vegeta-
ție scurtă și cu o productivitate ridicată.

Cod - 69472    40 g. - 4,90 lei

Este unul dintre cele mai recente soiuri, 
cu maturare medie (circa 100 de zile). 
Mazărea se formează pe liane înalte de 
1,5-3 m, ce necesită suporturi.

Cod - 69473    40 g. - 5,90 lei

Semințele de roșii White Beauty se pot 
cultiva în perioada martie-aprilie, atunci 
când temperaturile încep să crească, iar 
înghețul nu mai reprezintă un pericol.

Cod - 69514    0,2 g. - 8,90 lei

Soi de top, ce oferă anual recolte extrem 
de bogate de roade cu un colorit unic, 
roșu-maroniu și o formă neregulată, 
apetisantă.

Cod - 69524    0,1 g. - 4,90 lei

Arpagic 
Medium Leaf

Broccoli 
Sebastian

3 18

Еste o plantă perenă apreciată de către 
cultivatori deoarece se pretează foarte 
ușor cultivării în ghivece.

Cod - 69545      2 g. - 4,90 lei

Soi foarte productiv, destinat culturilor 
de vară și toamnă, dezvoltă roade de 
forma unor buchețele verzi.

Cod - 69451      2 g. - 5,90 lei
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1. Champignon Alb1. Champignon Alb
Conținutul ridicat de proteine, vita-
mine și minerale fac ca aceste ciu-
perci să fi e foarte nutritive. Acestea, 
sunt des utilizate în bucătării pentru 
salate, supe de ciuperci, sosuri sau ca 
și garnitură pentru diferite cărnuri.

Cod - 9742    60 ml - 14,90 lei

2. Champignon Brun
Reprezintă unul dintre cele mai po-
pulare soiuri de ciuperci comestibile, 
preferate în domeniul culinar, dato-
rită proprietăților benefi ce asupra 
organismului uman, dar și datorită 
gustului delicios oferit preparatelor.

Cod - 9743    60 ml - 14,90 lei

3. Hrib (Mânătarcă)
Are un gust inegalabil și este una 
dintre cele mai căutate ciuperci atât 
de către cultivatori cât și de consu-
matori.

Cod - 9725    60 ml - 15,90 lei

4. Pitarcă aspră (Burete călugăresc)
Este un soi comestibil, care se face re-
marcat prin multe calități culinare pe 
care le deține, față de alte specii, dar și 
prin concentrația mai mare de apă.

Cod - 9739    60 ml - 15,90 lei
5. Hribă de plop
Denumirea acestui soi ne sugerează 
copacul ideal sub care acesta ar trebui 
plantat, dar dacă nu există posibilita-
tea de a avea un plop sau mesteacăn, 
important este ca hriba de plop să fi e 
plantată sub copaci de foioase.

Cod - 9740    60 ml - 15,90 lei
6. Pleurotus Brun
Piciorul ciupercii este de culoare albă, 
iar căciula este de culoare maro des-
chis.  Se cultivă pe bușteni de esență 
tare. Ciupercile Pleurotus Brun pot fi  
fi erte, prăjite, murate sau folosite în 
supe și plăcinte.

Cod - 9727    12 buc. - 14,90 lei

7. Pleurotus Indian
Soi comestibil, apreciat pentru gustul 
deosebit al ciupercilor și pentru pro-
ductivitatea bogată pe care o oferă 
cultura sa an de an, fără ca acesta să 
necesite condiții pretențioase de plan-
tare și îngrijire.

Cod - 9730    16 buc. - 14,90 lei
8. Pleurotus Regal (Păstrăvul scailor)
Conține toate substanțele necesare 
organismului uman (proteine, grăsimi, 
carbohidrați, vitamine, minerale), are 
un conținut caloric scăzut, dar consu-
mat chiar și într-o cantitate mică dă 
sentimentul de sațietate.

Cod - 9731    12 buc. - 14,90 lei
9. Gălbiori (Bureți galbeni)
Aceasta este o ciupercă foarte popula-
ră, cunoscută de toată lumea. Gălbiorii 
au o formă interesantă în formă de 
pâlnie și culoare galben închis.

Cod - 9733    60 ml - 15,90 lei

10. Gheba Ciobanilor
Gheba Ciobanilor este considerată de 
către experți una dintre cele mai de-
licioase ciuperci. Nu întâmplător și-a
câștigat acest nume, deoarece perioada 
sa de dezvoltare se suprapune foarte 
bine cu ieșirea oilor la pășunat, respec-
tiv cu întoarcerea acestora pentru iernat.

Cod - 9738    16 buc. - 14,90 lei
11. Turta vacii
Este o specie foarte populară în rândul 
iubitorilor de ciuperci, datorită calităților 
pe care le deține și a substanțelor hrăni-
toare. Prezintă o rezistență foarte ridicată 
la temperaturi scăzute de până la -22°C.

Cod - 9734    60 ml - 15,90 lei
12. Trufă neagră
Deși nu au un aspect spectaculos ele 
compensează prin faptul că, delectează 
papilele gustative chiar și a celor mai 
pretențioși gurmanzi.

Cod - 9741    60 ml - 15,90 lei

Champignon 
Alb

Pleurotus 
Brun

Pleurotus 
Indian

Pleurotus Regal 
(Păstrăvul scailor)

Gheba
Ciobanilor

Turta
vacii

Trufă 
neagră

Gălbiori
(Bureți galbeni)

Champignon 
Brun

Hrib 
(Mânătarcă)

Pitarcă aspră 
(Burete călugăresc)

Hribă
de plop

1 6

7

8

10 11

12

9

2

3

4 5

Cod - 9761
Champignon Brun +

Gheba Ciobanilor +

Champignon alb +

Pleurotus
(Păstrăv de fag) +

Pleurotus Brun. 

62,90 lei

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 11,60 LEI
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1. Zmeur remontant Polana
Acest soi reunește cele mai bune cali-
tăți ale arbuștilor de zmeur. Este unul 
dintre primele soiuri remontante, re-
cunoscute pentru productivitatea de-
osebită, de până la 4 kg de fructe/tufă.
Cod - 7544         2 buc. - 19,90 lei

2. Zmeur remontant Red Giant
Cod - 7536         2 buc. - 19,90 lei

3. Zmeur remontant Yellow Giant
Cod - 7535         2 buc. - 19,90 lei

4. Zmeur remontant Orange Giant
Cod - 7537         2 buc. - 19,90 lei

Fructele acestor varietăți sunt intens 
parfumate, mirosul lor îmbietor făcân-
du-se remarcat dintr-o multitudine de 
soiuri. Boabele de zmeură gigant ajung 
să cântărească aproximativ 12,5 g, re-
coltele fi ind foarte bogate.

5. Zmeur pe tulpină Gold
Fructele delicate și aromate se topesc, 
efectiv, în gură. Oferă randament con-
stant, indiferent de condițiile de mediu 
și de schimbările de temperatură.
Cod - 7556         2 buc. - 19,90 lei

6. Zmeur pe tulpină Red
Un arbust puternic, viguros, care poate 
crește până la 2 m în înălțime, pro-
ducând fructe de dimensiuni mari și 
foarte suculente. Greutatea unei boabe 
este de aproximativ 16 g!
Cod - 7557         2 buc. - 19,90 lei

7. Zmeur Purpuriu
Soi remontant! Renumit pentru un 
conținut bogat de acizi antrici, citrici, 
malici și salicilici, fructele sunt esenți-
ale pentru o bună funcționare a orga-
nismului uman. Au un gust caracteris-
tic și o aromă inconfundabilă.
Cod - 7547         2 buc. - 39,90 lei

Zmeur
remontant Polana

Zmeur remontant 
Red Giant

Zmeur remontant 
Yellow Giant

Zmeur pe 
tulpină Gold

Zmeur pe 
tulpină Red

Zmeur 
Purpuriu

Zmeur remontant 
Orange Giant

1

2

3

5

6

7

4

54,90  lei

36,90  lei

COD – 7582
Zmeuri
remontanți Trio:
Red Giant (2 buc.) +
Orange Giant (2 buc.) +
Yellow Giant (2 buc.).

COD – 7586
Zmeuri pe tulpină:
Gold (2 buc.) +
Red (2 buc.).

ECONOMISEȘTI - 4,80 LEI

ECONOMISEȘTI - 2,90 LEI

Super
ofertă!

Super
ofertă!
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1. Zmeur negru Black Jewel
În comparație cu soiurile de culoare ro-
șie, aceștia conțin mai mult acid benzoic 
și vitamina K, care au un efect antimi-
crobian asupra organismului uman.
Cod - 7549         2 buc. - 34,90 lei

2. Zmeur remontant Sugana
Soi excelent cu o producție de până la 
9 kg de fructe/tufă. Fructele de pădure 
sunt suculente, cărnoase și foarte par-
fumate, cu un aspect atrăgător datorită 
culorii intense a acestora.
Cod - 7539         2 buc. - 19,90 lei

3. Zmeur remontant Golden Queen
Unul dintre soiurile remarcabile, de 
grădină, ce se deosebește prin dimen-
siunile mari ale fructelor și prin randa-
mentul uriaș oferit an de an. Înălțimea 
arbustului este de 1,3-1,6 m.
Cod - 7608         2 buc. - 19,90 lei

4. Zmeur violet Glen Coe
Soi relativ nou, de calitate superioară, 
apreciat pentru recoltele bogate de fruc-
te dulci și intens parfumate, ce se utili-
zează în special în prepararea gemurilor.
Cod - 7548         2 buc. - 39,90 lei

5. Mur Gigant
Cultivând acest soi, vei avea recolte in-
credibile de fructe bogate în vitamine, 
fructoză și acizi organici, aceștia din 
urmă fi ind foarte benefi ci pentru func-
ționarea corectă a organismului uman.
Cod - 7506         2 buc. - 24,90 lei

6. Hibrid de mure și
    zmeură Loganberry
Cea mai productivă varietate cu fructe 
roșii, care oferă până la 10 kg/tufă, în 
fi ecare sezon. Roadele sale sunt dulci, 
plăcut aromate, cu un gust revigorant.
Cod - 7509         2 buc. - 29,90 lei

7. Hibrid de mure și
   zmeură Boysenberry
Un hibrid de zmeură și mure, care întru-
nește cele mai bune calități ale plan-
telor-mamă.
Cod - 7508         2 buc. - 29,90 lei

Zmeur negru
Black Jewel

Zmeur
remontant Sugana

Hibrid de mure și 
zmeură Loganberry

Hibrid de mure și 
zmeură Boysenberry

Zmeur remontant 
Golden Queen

Zmeur
violet Glen Coe

Mur Gigant

1 2

6

7

3

4

5
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4. Zmeur remontant Aroma Queen
Varietate foarte productivă, cu fruc-
te mari (până la 8 g, fi ecare), dulci și 
aromate, care se coc până în luna iulie, 
inclusiv. Tulpinile sale sunt lipsite de 
spini, prin urmare, recoltarea fructelor 
este extrem de facilă.
Cod - 7532        2 buc. - 19,90 lei

6. Agriș fără spini
Rezistă cu ușurință la temperaturi scă-
zute, chiar și la îngheț – până la -35°С.

Cod - 7515       1 buc. - 19,90 lei
7. Agriș fără spini roz
Cu acest soi te bucuri de o recoltă sta-
bilă și abundentă, timp de 25 de ani!

Cod - 7513       1 buc. - 19,90 lei

1. Zmeur remontant Cascade Delight
Poamele pot avea forme ușor diferte și 
o greutate de până la 7g. Randamentul 
unei tufe, într-un sezon, este de 7-8kg 
de fructe care pot fi  consumate proas-
pete, congelate sau preparate în gemuri.

Cod - 7530       2 buc. - 19,90 lei

8. Agriş fără spini Captivator
Tulpinile sunt foarte viguroase și sus-
țin cu fermitate fructele delicioase. 
Tufa este compactă, ajungând la o 
înălțime de 1,5 m și un diametru de 
1 m; productivitatea este constantă, în 
jur de 5-6 kg/arbust.
Cod - 7593     1 buc. - 19,90 lei

2. Zmeur remontant Early Sweet
Gust dulce, delicios și aromat, ce se 
păstrează timp îndelungat.

Cod - 7607       2 buc. - 19,90 lei
3. Zmeur remontant Polka
Factorii climatici nu infl uențează sta-
bilitatea recoltelor.

Cod - 7545       2 buc. - 19,90 lei

Zmeur
remontant Polka

Zmeur remontant
Aroma Queen

3 4

Zmeur remontant 
Cascade Delight

Zmeur remontant 
Early Sweet

1 2

Cod - 7611
Agriși fără spini:
Honey + fără spini + 
roz + Captivator

5. Agriș fără spini Honey
Soiul este de desert, dulce și aromat. 
Tufele nu au ghimpi, sunt încărcate 
des cu fructe. Greutatea unui fruct va-
riază de la 7,5 până la 8,5 grame. Coaja 
este subțire, nu este aspră. Suprafața 
este netedă, fără puf.

Cod - 7518       1 buc. - 19,90 lei

Agriș
fără spini

Agriş fără
spini Captivator

Agriș fără
spini roz

Agriș fără
spini Honey

6

87

5

74,90 lei
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ECONOMISEȘTI - 4,70 LEI

Super
ofertă!
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1. Coacăz roșu Rovada
Perioada optimă de recoltare, este la 
mijlocul lunii iulie, dar fructele pot 
rămâne neculese încă 1 lună și jumă-
tate fără a-și pierde calitățile. O plantă, 
poate produce într-un sezon de la 10 
la 14 kg de fructe.

Cod - 7570      2 buc. - 22,90 lei

7. Coacăz alb White Pearl
Acest soi rodește incredibil de abun-
dent (până la 10 kg de fructe/arbust). 
Ramurile sale sunt pur și simplu încăr-
cate de ciorchine de fructe alb-gălbui, 
aspectuoase și apetisante, în același 
timp.
Cod - 7564          1 buc. - 9,90 lei

2. Coacăz negru Big Ben
Fructele de coacăz sunt bace, au for-
mă rotundă de culoare neagră și cresc 
grupate în ciorchine. Gustul lor este 
specifi c, inconfundabil și se pot mânca 
atât în stare proaspătă cât și preparate 
ca gem, dulceață, siropuri etc.

Cod - 7575      2 buc. - 19,90 lei

5. Coacăz negru Titania
Coaja este subțire, iar pulpa este dulce 
și suculentă.  Fructele se coc în grupuri 
de 15-25 de boabe. De pe un hectar, se 
pot recolta până la 8-9 tone de fructe.

Cod - 7581      2 buc. - 19,90 lei

4. Coacăz roz Wonder
Ca formă, coacăzele sunt rotunde și au 
un gust extraordinar, după ce s-au copt 
2-3 săptămâni.

Cod - 7574      2 buc. - 22,90 lei

12. Coacăz roz Rose Pearl
Coacăzele roz sunt dulci-acrișoare, su-
culente, dând senzația de revigorare. 
Recoltele pot ajunge până la 7 kg/sezon.

Cod - 7573        2 buc. - 22,90 lei

10. Coacăz alb Victoria
Acest soi întrunește o mulțime de proprie-
tăți utile, fi ind popular atât pentru calitățile 
ornamentale pe care le posedă, cât și pen-
tru recoltele bogate de fructe delicioase. 

Cod - 7597        1 buc. - 9,90 lei

6. Coacăz alb Blanka
Se dezvoltă asemeni unui arbust de 
circa 1,5 m înălțime, cu o tufă densă, 
rotundă, formată din ramuri viguroase, 
foarte puternice. 

Cod - 7596        1 buc. - 9,90 lei

11. Coacăz negru Vernissage
Se caracterizează printr-un miros spe-
cifi c, plăcut, foarte persistent, fructele 
lăsând o impresie foarte bună și prin 
gustul dulce, intens aromat. 
Cod - 7578        2 buc. - 19,90 lei

8. Coacăz negru Ruben
Soi hibrid, foarte productiv, care nu ne-
cesită un spațiu mare pentru dezvoltare, 
înălțimea maximă fi ind de 2 m. Frunzele 
sale parfumate, acompaniază armoni-
os ciorchinii alcătuiți din bace rotunde, 
colorate într-o nuanță intensă de negru.

Cod - 7580      2 buc. - 19,90 lei

3. Coacăz roșu de Olanda
Fructele sub formă de bace sunt foarte 
atractive datorită culorii lor, acestea 
fi ind de un roșu foarte intens. Grupate 
sub forma unor ciorchini aspectuoși 
coacăzele sunt apreciate și pentru 
gustul dulce, nemaipomenit.

Cod - 7567      2 buc. - 22,90 lei

9. Coacăz alb Versailles
Frunzele au o bază trunchiată sau cor-
dată. Fructele de coacăz sunt bace de 
dimensiuni mici, 0,7-1,1 cm, au formă 
sferică, de culoare albă cu nuanțe găl-
bui. Ele sunt transparente, grupate în 
ciorchini lungi.

Cod - 7562        1 buc. - 9,90 lei
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1. Afi n XXL
Soi gigant, ale cărui fructe au forma 
unei boabe și un diametru de aproxi-
mativ 2 cm! Fructele sunt foarte bo-
gate în vitamine și minerale. Recol-
tele abundente vor apărea încă din 
primii ani de viață ai puieților, iar la 
maturitate, producția poate ajunge 
până la 40 kg de fructe/tufă.
Cod - 9211         1 buc. - 19,90 lei
2. Afi n Bluegold
Soi renumit pentru recoltele abun-
dente, de două ori mai mari decât ale 
celorlalte soiuri ce aparțin familiei de 
afi ni. Perioada de înfl orire poate dura 
chiar și mai mult de o lună. Fructele 
sunt rotunde, foarte dulci și au o gre-
utate individuală de 2 grame.
Cod - 9214         1 buc. - 19,90 lei
3. Afi n Big Blue
Arbust cu tufă puternică și viguroasă, 
ale cărui boabe se coc încă de la în-
ceputul lunii august. Recoltele sunt 
bogate, cu fructe mari, ce măsoară 
1,5-1,8 cm în diametru.
Cod - 9212         1 buc. - 19,90 lei
4. Afi n North Country
Boabele rotunde, de culoare albas-
tru închis sunt extrem de suculente, 
parfumate și au un gust delicios. Pro-
ductivitatea unei tufe poate ajunge 
până la 1,5-2,5 kg.
Cod - 9219         1 buc. - 19,90 lei

5. Afi n Bluejay
Acest soi hibrid este unul dintre cele 
mai apreciate, datorită faptului că 
arbustul nu va avea nevoie de un 
spațiu prea mare pentru dezvoltare.
Arbust cu tufă puternică și viguroa-
să, ale cărui boabe se coc încă de la 
începutul lunii august. Recoltele sunt 
bogate, cu fructe mari, ce măsoară 
1,5-1,8 cm în diametru. 
Cod - 9218         1 buc. - 19,90 lei

6. Afi n Nord Blue
Arbust scund, viguros. Fructele se 
maturizează la începutul lunii au-
gust. Recolta este foarte bună, re-
gulată. Fructele mari (15-18 mm în 
diametru), de culoare albastru închis, 
dense, cu tiv mic și un gust foarte 
bun. Se păstrează foarte bine.
Cod - 9215         1 buc. - 19,90 lei

7. Afi n Blueberry
Consumă afi ne dulci și suculente, din 
propria grădină! Caracteristicile vizu-
ale ale arbuștilor sunt asemănătoa-
re cu cele ale coacăzilor, iar gustul și 
textura cremoasă, ne duc cu gândul 
la boabele de struguri. Nu necesită 
condiții pretențioase de creștere, fi e-
care tufă producând până la 10 kg de 
fructe. Boabele mari și rotunde sunt 
ideale pentru congelare, dar și pentru 
prepararea sucurilor sau a gemurilor. 
Cod - 9213         1 buc. - 19,90 lei

O ofertă excelentă pentru iubitorii unui 
stil de viață sănătos! Consumând regulat 
aceste fructe, veți fi  întotdeauna sănătoși 

și plini de energie.

Afi n 
Blueberry

Afi n
Nord Blue

Afi n North 
Country

7

6

4
Afi n

Bluejay

5

Afi n
Big Blue

Afi n 
Bluegold

3

2

54,90 lei

COD - 9257
Afi ni Mega Crop:
Afi n XXL +
Afi n Big Blue +
Afi n BlueJay

Afi n XXL
1
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Afi n siberian 
Blue Velvet

Afi n
Patriot

Afi n
Duke

5

4

3

Afi n
Top Hat

6

Afi n siberian 
Blueberry

2

Afi n siberian 
Honey Blue

Afi n siberian 
Honey Berry

1

7

54,90 lei

COD - 9255
Arbuști fructiferi 
Fructele Pădurii:
Afi n Bluegold +
Afi n siberian Blue 
Velvet
Afi n Top Hat 

COD - 9258
Afi ni siberieni:
Blueberry +
Blue Velvet +
Honey Blue
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1. Afi n siberian
    Honey Blue
Acest tip de afi n poate fi  considerat 
un adevărat elixir al vieții, sursa ti-
nereții fără de bătrânețe. Fructele 
sale abundă în substanțe nutritive și 
vitamine esențiale unui stil de viață 
sănătos, fapt ce face din acest soi, 
unul indispensabil grădinii tale!
Cod - 9226         1 buc. - 19,90 lei

2. Afi n siberian
    Blueberry
Soi cunoscut și sub denumirea de 
„vindecătorul siberian”, ale cărui 
fructe au proprietăți curative extra-
ordinare.
Cod - 9223         1 buc. - 19,90 lei

3. Afi n Duke
Odată cu maturarea fructelor, plan-
ta își va recăpăta farmecul pierdut 
după înfl orire. Productivitatea este 
foarte ridicată, oferind recolte boga-
te de circa 6-8 kg de fructe cărnoase, 
sub forma unor bace de culoare al-
bastru-deschis.
Cod - 9216         1 buc. - 19,90 lei

4. Afi n Patriot
Arbust de dimensiuni mici, de până 
la 50 cm. Se plantează în zone cu 
semiumbră. Fructele sunt folosite 
în preparate culinare, iar frunzele, în 
scopuri medicinale.
Cod - 9244        1 buc. - 19,90 lei

5. Afi n siberian Blue Velvet
Soi apreciat datorită gradului tim-
puriu de maturare și a gustului dul-
ce-acrișor al fructelor, ce au o greu-
tate de circa 1-1,2 g. fi ecare.
Cod - 9224         1 buc. - 19,90 lei

6. Afi n Top Hat
Este un soi hibrid, foarte gustos, cu 
randament ridicat. Soiul se pretează 
pentru a fi  cultivat atât în aer liber, 
cât și în sere sau alte spații închise. 
Mulți grădinari își decorează balcoa-
nele sau verandele cu acești arbuști. 
Arbuștii, care cresc până la 30-40 cm, 
prezintă randament ridicat, cu recolte 
bogate de fructe dulci și delicioase.
Cod - 9243         1 buc. - 19,90 lei

7. Afi n siberian Honey Berry
Primele boabe apar în iulie. Fructele 
sunt alungite, cilindrice, cu o greuta-
te de 0,8-1,1 g. fi ecare. Pedunculul 
este lung, se separă cu ușurință de 
fructele coapte. Arbustul este de di-
mensiuni medii, el neavând nevoie 
de mult spațiu pentru dezvoltare.
Cod - 9225         1 buc. - 19,90 lei

Super
ofertă!

Super
ofertă!ECONOMISEȘTI - 4,80 LEI

ECONOMISEȘTI - 4,80 LEI

54,90 lei
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5. Dud Alb Honey
Fructele ovale, de circa 3,5 cm cu 
greutatea de 5-10 g, pot fi  culese în 
perioada iulie-august, când ele devin 
foarte cărnoase și suculente.
Cod - 9245        1 buc. - 19,90 lei

6. Dud Pink Princess
Coacerea fructelor începe în prima de-
cadă a lunii iulie. Acestea au dimensi-
uni relativ mari, gust dulce, culoare roz 
și pot fi  consumate fi e în stare proas-
pătă, fi e uscate sau fermentate, pentru 
prepararea vinurilor.
Cod - 9247        1 buc. - 19,90 lei

7. Dud negru Riviera
Un soi renumit pentru efectele bene-
fi ce aduse organismului prin consu-
mul regulat al fructelor sale. Produce 
recolte bogate de până la 100 kg, de 
fructe negre, cărnoase și suculente. 
Acestea sunt adorate pentru aroma 
intensă a pulpei și gustul dulce, foarte 
pronunțat.
Cod - 9246        1 buc. - 19,90 lei

8. Corn (Cornus Mas)
Poamele sunt de culoare roz-portoca-
lie, au o formă originală, ovală. Greu-
tatea medie a poamei atinge 5,8-6,0 
g, cea maximă - 6,5-6,8 g, lungimea de 
24-26 mm, lățimea - 20-22 mm.
Cod - 9233        1 buc. - 19,90 lei

1. Mini kiwi Issai
Soi foarte apreciat atât din punct de 
vedere al recoltelor bogate, cât și da-
torită fructelor dulci și suculente, care 
conțin o cantitate considerabilă de vi-
tamina C, având și efecte terapeutice 
în fața diverselor boli.
Cod - 9238         1 buc. - 19,90 lei

2. Mini kiwi Jenny
Specie exotică, care produce recolte 
bogate de fructe delicioase, fără a 
avea nevoie de condiții speciale de 
cultivare. Se pot recolta până la 20 kg 
de fructe ovale/plantă, a căror coajă 
prezintă o textură netedă și catifelată.
Cod - 9239       1 buc. - 19,90 lei

3. Merișor Red Pearl
Acest soi va da 2 valuri de fructe pe 
sezon, primul val de fructe începe la 
sfârșitul lunii iulie, iar al-2-lea la sfâr-
șitul lunii septembrie. Fructele au un 
gust pur și simplu superb. Gustul lor 
este dulce-acrișor, cu o ușoară tentă 
de amărui, specifi că afi nelor.
Cod - 9206       1 buc. - 29,90 lei

4. Castan comestibil
Are un aspect decorativ deosebit în 
timpul înfl oririi, iar fructele sale au 
un gust picant și conțin o mulțime de 
fi bre și substanțe necesare organis-
mului nostru.
Сod - 9232        1 buc. - 19,90 lei

COD- 9260
Duzi Trio:
Dud alb Honey (1) +
Dud negru Riviera (1) +
Dud Pink Princess (1)

34,90 lei

54,90 leiCOD - 9250
Mini kiwi Duo: 
Jenny (1) + Issai (1)
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Pomii fructiferi sunt fundamen-
tul oricărei grădinii. Fie că e 

vorba de meri, peri, piersici, cireși 
sau caiși, acum poți achiziționa 

varietățile tale favorite, cu 
livrare direct la ușa casei tale.

Este imposibil să ne imaginăm o 
grădină fără pomi fructiferi. Ei ne 
oferă un peisaj de basm în timpul 
înfl oririi și apoi ne răsfață cu fruc-
te sănătoase și pline de vitamine. 
Datorită multitudinii de soiuri de 
pomi fructiferi și a spațiului limitat 
din grădină, este imposibil să plan-
tezi toate soiurile de pomi fructiferi. 
De aceea, este necesar să selectezi cu 
atenție și să iei în considerare toate 
particularitățile soiurilor pe care 
dorești să le plantezi în grădina ta.

1. Cais Big Bomba
Soi excelent, cu recolte bogate de fructe 
mari, rotunde, cu o greutate medie de 
circa 40-50 g. Un pom ajunge să producă 
până la 85 kg de caise/sezon.

Cod - 7480        1 buc. - 39,00 lei
2. Piersic Saturn
Gustul aromat al fructelor este princi-
pala atracție în rândul consumatorilor, 
acesta fi ind plăcut, dulce , o combinație 
perfectă între smochine și piersici.

Cod - 7439         1 buc. - 39,00 lei

3. Prun Honey
Un soi cu fructe dulci ca mierea, cu coajă 
groasă, ceea ce permite ca aceste fructe 
să fi e transportate și depozitate pe o pe-
rioadă lungă de timp, fără ca aspectul și 
proprietățile lor să fi e afectate.

Cod - 7447          1 buc. - 39,00 lei

4. Prun Bluefree
Se pretează pentru orice grădină, sau 
livadă deoarece are o dezvoltare unifor-
mă, care nu necesită foarte mult spațiu. 
Ca și gust și randament, nu diferă față 
de soiurile obișnuite, iar în unele aspec-
te este superior.

Cod - 7442         1 buc. - 39,00 lei

5. Măr Golden Delicios
Fructele mari de circa 200-300 g fi ecare, 
sunt rotunde, uniforme, având o suprafa-
ță netedă de culoare galben-aprins. Coa-
ja crocantă și suculentă, acoperă pulpa 
zemoasă, delicată, de culoare albă, ce 
abundă în dulceață.

Cod - 7486         1 buc. - 39,00 lei

6. Smochin Brown Turkey
Fructele sunt de dimensiuni considera-
bile, au formă de pară, iar culoarea lor 
este roșie-maronie când sunt coapte. 
Fructele prind culoare în funcție de
lumină. 

Cod - 9229         1 buc. - 49,90 lei

7. Păr Honey
Este un soi cu coacere târzie. Chiar și 
toamna târziu, fructele atârnă de ramuri, 
astfel că ele pot fi  culese cu ușurință. 
Coaja este de culoare galben-verzui, 
cu o strălucire chihlimbarie. Pulpa este 
foarte suculentă, uleioasă și foarte dul-
ce. Fructele sunt de dimensiuni mari, 
ajungând până la 400g.
Cod - 7421          1 buc. - 39,00 lei
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6
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4
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Cod - 7476
Nucifere:
Nuc +
Migdal Desert +
Alun comun.

Nuc 
1

1. Nuc
Se evidențiază printr-o rezistență exce-
lentă la frig extrem, dezvoltare rapidă și 
productivitate ridicată. Fructul copt are 
o greutate de 30-35 grame, iar coaja 
este extrem de subțire (1-1,5 mm).
Cod - 7432           1 buc. - 29,00 lei

2. Alun comun
Varietate viguroasă care atinge până la 
5 metri înălțime, la maturitate. Roadele 
sale cântăresc aproximativ 2,2 grame 
fi ecare și sunt grupate în mănunchiuri 
de câte 3-8 bucăți.
Cod - 7449          1 buc. - 29,00 lei

3. Migdal Desert
Soi nepretențios, rezistent la frig ex-
trem. Oferă o productivitate ridicată, 
de până la 15 kg de fructe pe sezon, la 
maturitate. Dimensiunea fructului este 
de aproximativ 35х23х16,5 mm.
Cod - 7426           1 buc. - 49,00 lei

4. Kaki (Curmal japonez)
Soi exotic, cu fructe portocalii și o pul-
pă maronie, extrem de dulce. Rezistă la 
temperaturi negative de până la -28°C.
Cod - 7453         1 buc. - 39,00 lei

5. Cireș Kordia
Fructele sunt de dimensiuni considera-
bile, de culoare roșu închis spre negru, 
au pulpa suculentă și un gust nemai-
pomenit de dulce. Fructele sunt mari, 
de circa 9-10 g, au formă de inimă și 
sunt colorate în nuanțe de la roșu-în-
chis până la negru strălucitor.
Cod - 7483           1 buc. - 39,00 lei

6. Cireș Carmen
Pom cu fructe mari, de până la 9 gra-
me fi ecare, de culoare interesantă, 
roz. Spre deosebire de soiurile clasice, 
fructele acestuia conțin mai mulți pig-
menți naturali.
Cod - 7482           1 buc. - 39,00 lei

7. Cireș Napoleon
Acest soi, are fructele de dimensiuni 
mari, cu o greutate de 9-10g. Cireșele 
sunt de culoare roz, ”pătate” cu nuanțe 
de galben. Pulpa lor este fermă și su-
culentă, de culoare roșie. Fiind foarte 
dulci, ele sunt perfecte pentru a fi  folo-
site la prepararea deserturilor (tarte cu 
fructe sau salată de fructe).
Cod - 7457         1 buc. - 39,00 lei

Migdal
Desert

3

Alun
comun

2

Kaki
(Curmal japonez)

4

99,00 lei

99,00 lei

Cod - 7494
Cireși Trio:
Cireș Napoleon +
Cireș Kordia +
Cireș Carmen.

Cireș
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5

Cireș 
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7

Cireș
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6
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Piersic
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Nectarin 
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timpuriu

Prun columnar 
Imperial

Cais columnar 
Asian Pearl
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Cireș columnar 

Victoria

1

3. Prun columnar Imperial
Recoltele bogate de prune rotunde, su-
culente și dulci, fac ca acest soi să fi e 
unul dintre preferatele celor care-și do-
resc realizarea unei mici livezi. 
Cod - 1917         1 buc. - 69,00 lei

4. Piersic columnar Honey
Fructele au o pulpă cărnoasă, foarte aro-
mată, care se desprinde ușor de sâmbure. 
Cod - 1913         1 buc. - 69,00 lei

2. Cais columnar
    Asian Pearl
Pom scund, de până la 2,5 metri. 
Pedunculul fructelor se formează 
direct pe tulpina principală. Primele 
fructe pot fi  culese la 2-3 ani de la 
plantare și se remarcă printr-un gust 
incredibil de dulce și o pulpă foarte 
suculentă.
Cod - 1939      1 buc. - 69,00 lei

1. Cireș columnar Victoria
Cireșele mari, închise la culoare, aproape 
negre, au un gust incredibil de dulce. Pul-
pa cărnoasă, compactă și suculentă, de 
culoare roșie-purpurie, este adesea folo-
sită pentru obținerea unui vin dulceag, cu 
o aromă excelentă. Pomul columnar nu 
crește mai multe de 2,5 m, în înălțime.

Cod - 1923      1 buc. - 69,00 lei

6. Cais columnar Prince Mart
Soi cu o înălțime de maxim 2,5 m, care 
intră pe rod la 2-3 ani de la plantare. 
Este preferat atât pentru fructele sale, 
considerate ca fi ind reale delicatese, cât 
și pentru ușurința cu care acesta poate 
fi  cultivat și îngrijit. Fructele încep să se 
coacă de la mijlocul lunii august, având 
o perioadă lungă de recoltare.
Cod - 1901        1 buc. - 69,00 lei

5. Nectarin columnar Fantasy
Soi excelent, cu maturare timpurie, 
cu fructe dulci și parfumate. Pulpa 
este de culoare galbenă și se des-
prinde foarte ușor de sâmbure. Fruc-
tifi că după 2-3 ani de la plantare și 
nu depășește înălțimea de 2 m. Se 
remarcă printr-o rezistență excelen-
tă la boli și dăunători.
Cod - 1910       1 buc. - 69,00 lei

7. Păr columnar timpuriu
Acesta oferă mai multe fructe galben-ro-
șii, suculente, cu miezul alb-crem.

Cod - 1904        1 buc. - 69,00 lei
8. Măr columnar timpuriu
Rodește din toți mugurii și oferă o recol-
tă de 8-10 kg de fructe zemoase, dulci și 
parfumate.

Cod - 1932         1 buc. - 69,00 lei

Cod – 1953
Cireș columnar 
Queen Marry +
Prun columnar 
Imperial

34 350359 801 300 www.gradinamax.ro

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 9,00 LEI

129,00 lei



36 37

3. Piersic columnar Aida
Înălțimea medie a acestui soi vari-
ază între 180 și 220 cm, iar frun-
zișul des dezvoltă un diametru de 
aproximativ 50 cm. Se poate planta 
cu succes atât în grădină, direct în 
sol, cât și în ghivece sau alte reci-
piente cu un volum de cel puțin 10 
litri.

Cod - 1944     1 buc. - 69,00 lei

2. Măr columnar Polka
Este un copac cu creștere verticală, 
viguroasă, a cărui tulpină ajunge la 
o înălțime de 2 – 3 m. Fructele cresc 
direct pe trunchiul principal, sunt 
dese, cu o formă sferică de dimensi-
uni mari; sunt viu colorate în diferite 
nuanțe calde de galben, portocaliu și 
roșu, asemeni fl ăcărilor.
Cod - 1950     1 buc. - 69,00 lei

4. Nectarin columnar Saturn
Fructele sunt incredibil de dulci și 
suculente, pulpa delicată desprin-
zându-se perfect de sâmburele ce 
cântărește doar 3-4 g. Cultura se 
dezvoltă cel mai bine în regiunile 
calde ale țării noastre, oferind recol-
te bogate de fructe cu o greutate de 
circa 150-200 g.
Cod - 1943       1 buc. - 69,00 lei

6. Păr columnar Decora
Fructele perilor columnari sunt mari, cu 
o greutate de circa 250 g, fi ecare, de for-
mă ovală și culoare roșie, strălucitoare. 
Pulpa albă și suculentă, are o textură 
foarte delicată, cu un gust dulce, par-
fumat. Este unul dintre cele mai rezis-
tente soiuri în ceea ce privește bolile și 
temperaturile scăzute ale iernii.
Cod - 1905         1 buc. - 69,00 lei

5. Măr columnar Bolero
La maturitate poate atinge înălțimea 
maximă de 2,5 m. Sistemul radicular 
este puternic și viguros, bine ramifi cat, 
dezvoltând o bună rezistență a pomu-
lui la condițiile de secetă sau în cazul 
transplantării. Ramifi cațiile secundare 
măsoară circa 20- 25 cm și susțin foarte 
bine fructele mari.
Cod - 1949          1 buc. - 69,00 lei

1. Cireș columnar Queen Marry
Ești de părere cumva, că pomii co-
lumnari au fructe mici? Acest soi de-
monstrează contrariul! În plus, tulpina 
crește 40-60 cm pe an, ajungând la 
maturitate la 2-2,5 m. Fructele rezistă 
perfect în fața ploilor torențiale și a al-
tor condiții meteorologice nefavorabile.

Cod - 1921        1 buc. - 69,00 lei

Piersic
columnar Aida

Nectarin
columnar Saturn

Măr columnar 
Bolero

Păr columnar 
Decora

3 4 5 6
Cireș columnar 
Queen Marry

Măr columnar 
Polka

1 2

Cod - 1952
Păr columnar
Decora +
Măr columnar 
timpuriu
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Cod - 7345
Moldavski (1) +
Kismis roz (1) +
Kismis galben (1)

Cod - 7332
Maxi White (2) +
Maxi Black (2)

Viță de vie 
Maxi White

Viță de vie 
Maxi Black

87

Viță de vie fără
sâmburi, set de 3 soiuri

1

Viță de vie 
Suvenir

9

Viță de vie 
Lakemont

Viță de vie
Cabernet Sauvignon

Viță de vie 
Ametyst

1110 12

Viță de vie 
Sauvignon Blanc

Viță de vie 
Victoria

2 3

Viță de vie
Kismis roz

Viță de vie
Kismis galben

Viță de vie
Kodrianka

4

5

6

1. Super ofertă!
Viță de vie fără  sâmburi,
set de 3 soiuri
O selecție excelentă de trei soiuri de 
viță de vie cu struguri fără sâmburi, 
care vă vor încânta cu gustul minunat 
și aroma deosebită.
Cod - 7345          3 buc. - 54,90 lei

4. Viță de vie Kismis rozViță de vie Kismis roz
Boabele uriașe de struguri, care cân-
tăresc 4-5 g. fi ecare, clasează acest soi 
printre preferatele viticultorilor.
Cod - 7338       2 buc. - 39,90 lei.

12. Viță de vie AmetystViță de vie Ametyst
Ramurile viței de vie se arcuiesc, sunt 
solide și pregătite pentru susținerea 
unei mari producții de struguri.

Cod - 7301       2 buc. - 39,90 lei

7. Viță de vie Maxi BlackViță de vie Maxi Black
Boabele sale albastre sunt o sursă 
foarte prețioasă de substanțe folosi-
toare rare și au proprietăți antispastice, 
antiinfl amatorii și antioxidante. 80 de 
grame de boabe negre și dulci conțin 
15% din norma zilnică de vitamina C.

Cod - 7321       2 buc. - 39,90 lei

2. Viță de vie Sauvignon BlancSauvignon Blanc
Boabele sunt mici, rotunde, cu pieliță 
subțire, de culoare galben-verzui, une-
ori galben-auriu. Pulpa suculentă are o 
aromă discretă, caracteristică soiului. 
Maturarea are loc la aproximativ 165-
175 de zile de la plantare.

Cod - 7343       2 buc. - 39,90 lei

3. Viță de vie Victoria
Ideală pentru cultivarea în zonele cu tem-
peraturi scăzute, datorită rezistenței mari 
în condiții climaterice neprielnice. Prezintă 
o dezvoltare viguroasă și puternică, liane-
le abundând în boabe mari, de culoare roz 
dispuse sub forma unor ciorchini uriași.

Cod - 7309       2 buc. - 39,90 lei

5. Viță de vie Kismis galbenViță de vie Kismis galben
Soi a cărui fructe au un conținut ridicat 
de zahăr, ceea ce le recomandă în pre-
pararea deserturilor. Sâmburii din pulpa 
suculentă sunt aproape inexistenți.

Cod - 7312       2 buc. - 39,90 lei

8. Viță de vie Maxi WhiteViță de vie Maxi White
Boabele sunt foarte gustoase datorită 
prezenței razelor de soare, acestea fă-
cându-le să fi e mai delicate și zemoa-
se, ca un suc dulce. Boabele sunt foarte 
mari, fi ecare atingând circa 5 centime-
tri în lungime. 

Cod - 7320       2 buc. - 39,90 lei

6. Viță de vie KodriankaViță de vie Kodrianka
Este un soi special creat pe tărâm 
moldovenesc, prin încrucișarea a două 
tipuri atent selecționate: Marszalskij și 
Moldova.

Cod - 7339       2 buc. - 39,90 lei

11. Viță de vie LakemontViță de vie Lakemont
Un soi nou, ce produce ciorchini mari 
alcătuiți din boabe crocante de stru-
guri, perfect rotunde, de culoare ver-
de-galben. 

Cod - 7344       2 buc. - 39,90 lei

10. Viță de vie Cabernet SauvignonViță de vie Cabernet Sauvignon
Tulpinile puternice dezvoltă liane 
încărcate de frunze verzi și fructe ce 
formează ciorchini de circa 100-125 g. 
Rezistă la îngheț, până la -22°C.

Cod - 7336       2 buc. - 39,90 lei

9. Viță de vie SuvenirViță de vie Suvenir
Forma exotică a fructelor reprezin-
tă o reală atracție. Coaja neagră este 
acoperită cu polei de ceară, prin care 
strălucește pulpa suculentă și cărnoa-
să. Toate acestea arată extraordinar, 
exotic și deosebit de atrăgător pe viță.

Cod - 7325       2 buc. - 39,90 lei
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Căpşuni
Ampelnaya

1

Căpşuni 
Atârnătoare

2

1. Căpşuni Ampelnaya
Soi remontant, popular datorită pro-
ductivității ridicate, care poate fi  culti-
vat pe tot parcursul anului, chiar și în 
ghivece, pe pervazul ferestrei.
Cod - 9823           5 buc. - 29,90 lei
                           10 buc. - 49,90 lei

2. Căpşuni Atârnătoare
Soi remontant care începe să înfl oreas-
că și să dea roade, încă din primul an 
de la plantare, iar lăstarii lungi ai tufei 
sunt acoperiți de fructe gustoase, pe 
toată perioada verii.
Cod - 9817         5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei

3. Căpșuni Fortuna
Tufele dense sunt alcătuite din lăstari 
lungi și puternici, care pot fi  orientați și 
ancorați pe diverse suporturi sau garduri, 
atingând o înălțime de până la 1,5 m. 
Cod - 9836         5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei

4. Căpșuni Camarosa
Se adaptează ușor la condițiile de me-
diu, rezistând și la temperaturi scăzute 
de până la -17°C.
Cod - 9832         5 buc. - 19,90 lei
                          10 buc. - 36,90 lei

5. Căpşuni Urcătoare
Soi urcător, cățărător, remontant, care 
oferă mai multe recolte pe sezon.
Cod - 9811         5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei

6. Căpșuni Queen Elisa
Bucură-te de fructe mari, de până la 
100 g. fi ecare, oferite de un soi remon-
tant cu productivitate ridicată. 
Cod - 9815          5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei

7. Căpşuni Gigantella
Drajonii puternici susțin cu ușurință 
greutatea recoltelor uriașe de fructe, 
care pot ajunge la o greutate de până 
la 100 g., fi ecare. 

Cod - 9812       5 buc. - 19,90 lei
                        10 buc. - 36,90 lei

69,90 lei

Cod - 9827
Albion (5) +
Gigantella (5) +
Urcătoare (5).

15 buc. –

Căpşuni 
Urcătoare

5

Căpşuni 
Gigantella

7Căpșuni
Fortuna

3

Căpșuni 
Camarosa

4

Căpșuni
Queen Elisa

6
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Căpşuni 
Albion

1 Căpşuni
San Andreas

4

79,90 lei

Cod - 9825
Albion (5) +
Monterey (5) +
San Andreas (5).

15 buc. –

1. Căpşuni Albion
Soi excelent din punct de vedere al 
productivității, oferind recolte deose-
bite, de până la 4 ori pe sezon. Căpșu-
nile de culoare roșu-aprins, ating o 
greutate individuală de până la 70 g.
Cod - 9801         5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei
2. Căpşuni Monterey
O nouă varietate de căpșuni originară 
din California, având fructul în formă 
conică, suculent și dulce. Rodește de 
două ori mai mult decât soiurile co-
mune de căpșuni.
Cod - 9816         5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei
3. Căpşuni Portola 
Căpșunile acestui soi sunt mari, ze-
moase, în formă conică, strălucitoare și 
cu pulpă densă.

Cod - 9818       5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei
4. Căpşuni San Andreas
Unul dintre cele mai bune soiuri de 
căpșuni, care produce recolte bogate, 
de până la 7 ori pe an. Primele fructe 
apar încă de la începutul primăverii, 
planta continuând să ofere căpșuni aro-
mate, până la primul îngheț. Producția 
fi ecărei tufe poate ajunge până la 3 kg.
Cod - 9819         5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei

Căpşuni 
Monterey

2

Căpşuni 
Portola

3

Căpşuni 
Honey

6

5. Căpşuni Ostara
Este un soi cu plante perene, fl orile 
și fructele sale fac parte din familia 
Rosaceae. Este un soi foarte bun, de 
masă, cu o recoltă foarte bogată atât 
pe perioada verii cât și pe perioada 
toamnei.
Cod - 9831         5 buc. - 29,90 lei
                          10 buc. - 49,90 lei
6. Căpşuni Honey
Ceea ce recomandă acest soi, este gus-
tul nemaipomenit de delicios, căruia 
îți este imposibil să-i reziști. La ma-
turitate, planta atinge o înălțime de 
până la 20-23 cm, având o vigurozitate 
aparte. Recoltarea fructelor are loc în 
perioada lunilor mai-iunie.
Cod - 9822         5 buc. - 19,90 lei
                          10 buc. - 36,90 lei

Căpşuni
Ostara

5
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6. Fragi Baron von Solemacher
Fructele de circa 3-5 g, pot fi  cule-
se din martie până în iulie, acestea 
fi ind uimitoare prin gustul delicios, 
foarte dulce.
Cod - 9604     1 buc. - 9,90 lei

7. Fragi Yellow Wonder
Calități excelente ale gustului, aro-
mei și a densității pulpei. Simplita-
te în cultivare, rezistând la boli și 
dăunători.
Cod - 9605      1 buc. - 9,90 lei

8. Fragi Regina
Fructe dulci, suculente, rezistente 
la manipulare și transport.
Cod - 9606     1 buc. - 9,90 lei

9. Căpșuni Pineberry
Tufele dezvoltate ajung la o înălți-
me de 20-25 de cm, cu frunze de 
culoare verde-închis, ușor încrețite, 
iar fructele sunt de dimensiuni mici, 
pulpa lor este cărnoasă, cu un gust 
deosebit, asemănător ananasului.
Cod - 9600     1 buc. - 16,90 lei
10. Căpșuni Framberry
Căpșunile de circa 20-25 g, sunt 
foarte aspectuoase, ele fi ind in-
tens colorate într-o nuanță de 
roșu-aprins, care împreună cu ver-
dele frunzelor creează un contrast 
deosebit de atractiv.
Cod - 9601    1 buc. - 16,90 lei

1. Căpşuni Kimberly
Acesta e foarte solicitat de cultiva-
torii de căpșuni, fi ind cel mai reco-
mandat pentru cultura de vară.

Cod - 9805      5 buc. - 19,90 lei
                      10 buc. - 36,90 lei

2. Căpşuni Senga Sengana
Acesta este un brand de renume 
foarte recunoscut la nivel mondial, 
fi ind cultivat de peste 50 de ani! 
Este apreciat datorită aromei unice 
a fructelor. Se pretează în special 
culturilor de grădină, intensive.

Cod - 9809      5 buc. - 19,90 lei
                      10 buc. - 36,90 lei

3. Căpșuni Clery
Soi extrem de apreciat în întreaga 
lume, datorită recoltelor de excep-
ție, din fi ecare an de fructifi care.
Cod - 9833      5 buc. - 19,90 lei
                      10 buc. - 36,90 lei
4. Căpşuni Alba
Soi timpuriu, ale cărui fructe se pot 
recolta încă din luna mai.
Cod - 9800      5 buc. - 19,90 lei
                      10 buc. - 36,90 lei
5. Căpşuni Garda
Soi cu fructe foarte rezistente la 
manipulare și transport.
Cod - 9834      5 buc. - 19,90 lei
                      10 buc. - 36,90 lei

Fragi Baron
von Solemacher

Căpşuni
Kimberly

Căpşuni
Clery

Căpşuni
Alba

Căpşuni
Garda

Căpşuni
Senga Sengana

Fragi
Yellow Wonder

61

3

4

5

2 7

Căpșuni 
Pineberry

Fragi
Regina

9

8

Căpșuni 
Framberry

10
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6. Impala
Cartofi i Impala se dezvoltă frumos, 
planta crește până la 80-90 de cm 
înălțime și se desfășoară pe 4-5 ra-
muri drepte cu muguri albi.

Cod - 7802        2 kg - 19,90 lei

7. Salad Blue
Impresionează prin aspectul tuber-
culilor ce au coaja de culoare albas-
tru-violet și pulpa mov, acestea ră-
mânând la fel de nuanțate și în urma 
preparării termice.

Cod - 7829        1 kg - 19,90 lei

8. Mozart
Este un soi semi-târziu ce dezvoltă o 
plantă viguroasă, cu frunze ondulate 
la capete, de culoare verde-închis. 
Tuberculii de dimensiune medie au 
pulpa cărnoasă de culoare alb-gal-
ben și coaja netedă, de culoare că-
rămizie.

Cod - 7853         2 kg - 19,90 lei

9. Roko
Soi târziu, cu randament ridicat, pro-
duce tuberculi ovali, voluminoși, a 
căror coajă roșie și netedă, protejează 
miezul de culoare crem.

Cod - 7817        2 kg - 19,90 lei

10. Ametist
Soi mediu-timpuriu, ce produce cartofi  
de culoare mov și formă alungită, re-
comandați, în special, datorită aportu-
lui proteic ridicat.

Cod - 7862        1 kg - 19,90 lei

1. Fleur Bleue
Soi inedit, rar întâlnit, adorat pentru 
culoarea neobișnuită a tuberculilor și 
anume albastru-violet, foarte intens. 
Soiul semi-târziu produce până la 40 
t/ha, de cartofi  al căror miez violet în-
cântă prin gust și aromă.

Cod - 7856        1 kg - 19,90 lei
2. Red Magic
Maturare după 80-90 de zile. Oferă re-
colte bogate de tuberculi roșii, cu miez 
galben, compact și foarte suculent.

Cod - 7854       2 kg - 19,90 lei
3. Desiree
Un soi excelent, cu o producție incre-
dibilă de tuberculi mari și ovali, cu 
coaja de culoare albă și pulpa galbenă. 

Cod - 7851       2 kg - 19,90 lei
4. Laura
Soi de cartofi  mediu-timpuriu (60-70 
zile), apreciat pentru gustul și propri-
etățile culinare deosebite, dar și pen-
tru productivitatea ridicată. Coaja este 
lucioasă, netedă, de culoare roșie și 
miezul galben. Se pretează foarte bine 
depozitării pe timpul iernii, păstrân-
du-și fermitatea și gustul.

Cod - 7852       2 kg - 19,90 lei
5. Red Scarlet
Soiul produce tuberculi excelenți, cu 
o greutate cuprinsă între 80 și 150 de 
grame, chiar și în perioadele secetoa-
se, maturarea fi ind timpurie, între 70 
și 75 de zile.

Cod - 7806       2 kg - 19,90 lei

Fleur
Bleue Impala

Red 
Magic Desiree

Salad
Blue Mozart

AmetistRokoRed
Scarlet

Laura

1 6

2 3 7 8

10954

49,90 lei

Cod - 7857
Cartofi  de sămânța:
Laura (2 kg) +
Red Scarlet( 2 kg) +
Impala (2 kg).
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Gladiole ondulate 
mix multicolor

Gladiole 
grandifl ora Passos Gladiole grandifl ora 

Black Sea

Gladiole ondulate 
Green Star

Gladiole Parrot
mix multicolor

Gladiole grandifl ora 
Red BaronGladiole grandifl ora

mix multicolor

1
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1. Gladiole ondulate mix multicolor
Un amestec fascinant de fl ori încântătoare!

Cod - 67015        10 buc. - 14,90 lei
2. Gladiole ondulate Green Star
Soi cu fl ori spectaculoase ce se remarcă 
prin coloritul verde, unic.
Cod - 68270         10 buc. - 14,90 lei

3. Gladiole grandifl ora Passos
Soi de o frumusețe rară, capabil să creeze 
un decor de vis.
Cod - 67055         10 buc. - 19,90 lei

4. Gladiole grandifl ora Black Sea
Flori luxuriante, elegante și rafi nate.
Cod - 67013          10 buc. - 12,90 lei

5. Gladiole Parrot mix multicolor
Un amestec splendid, alcătuit din fl ori mari, 
cu un aspect decorativ foarte atrăgător.
Cod - 67012            10 buc. - 14,90 lei  
6. Gladiole grandifl ora mix multicolor
O combinație de gladiole cu fl ori mari, superbe.
Cod - 67014         10 buc. - 14,90 lei               

7. Gladiole grandifl ora Red Baron
Flori pictate în culori intense și strălucitoare.
Cod - 67011          10 buc. - 14,90 lei
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1. Crin uriaș Pretty Woman
Planta înaltă, care se întinde până la 
2,5 m, abundă în infl orescențe mari, 
deosebit de atrăgătoare.
Cod - 68320         2 buc. - 19,90 lei

2. Super ofertă! Crini uriași
    Gigant, set de 3 bulbi
Înălțimea acestor soiuri de crin poate 
atinge chiar și 2 m. Sunt varietăți exo-
tice, foarte rare, care cuceresc inimile 
grădinarilor.
Cod - 67043         3 buc. - 39,90 lei

3. Eukomis bicolor
Florile robuste, pictate în nuanțe lumi-
noase, oferă un plus decorativ grădini-
lor de fl ori; se pot planta fi e individual, 
fi e grupat, aspectul lor fi ind formidabil, 
în orice variantă.
Cod - 67044         3 buc. - 19,90 lei

4. Crin uriaș Purple Prince
La maturitate, planta ajunge la apro-
ximativ 180 cm înălțime. Datorită ro-
busteții și înălțimii sale, Crinul Purple 
Prince se face remarcat din orice colț 
al grădinii.
Cod - 67023         2 buc. - 19,90 lei

5. Super ofertă!
    Crini orientali Double Mix
Plantele depășesc înălțimea de 200 
cm, înfățișând simultan până la 30 de 
culori magnifi ce!
Cod - 68390        5 buc. - 79,90 lei

6. Crin oriental Double Broken Heart
Cod - 67019        2 buc. - 29,90 lei

7. Crin oriental Double Polar Star
Cod - 67022        2 buc. - 29,90 lei

8. Crin oriental Double Magic Star
Cod - 67020       2 buc. - 29,90 lei

9. Super ofertă!
    Crini orientali, set de 5 bulbi
Crinii cresc până la 2,5 m înălțime și se 
remarcă prin infl orescențe surprinzător 
de frumoase și rezistente la intemperii.
Cod - 67191       5 buc. - 39,90 lei

Crin uriașCrin uriaș
Pretty WomanPretty Woman

Super ofertă! Super ofertă! Crini Crini 
orientali Double mixorientali Double mix

Super ofertă!Super ofertă! Crini  Crini 
orientali, set de 5 bulbiorientali, set de 5 bulbi

Crin oriental
Double Broken Heart

Crin oriental
Double Polar Star

Crin oriental 
Double Magic Star

Eukomis Eukomis 
bicolorbicolor

Crin uriașCrin uriaș
Purple PrincePurple Prince

Super ofertă!Super ofertă! Crini uriași  Crini uriași 
Gigant, set de 3 bulbiGigant, set de 3 bulbi

1

5

9

6

7

8
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Super
ofertă!
3 buc.

Super
ofertă!
5 buc.

Super
ofertă!
5 buc.

Din bulbii de crini se dezvoltă 
plante puternice și viguroase, care 

ajung la înălțimea de 1,2-1,8 m, iar 
în condiții favorabile, pot crește 

chiar și până la 2,5 m!
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Crin asiatic 
Apricot Fudge

Crin păianjen 
Festalis (Ismene)

Ismene
Sulphur Queen

Begonie
Fimbriata Mixed

Begonie Pendula 
mix multicolor

Begonie Double 
mix multicolor

Begonie
Golden Balcony
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2. Crin păianjen Festalis (Ismene)
Plante decorative magnifi ce, formate 
din infl orescențe mari, cu un diame-
tru de până la 15 cm, întrepătrunse 
de frunze de până la 50 cm lungime. 
Pedunculii au o înălțime de circa 80 
cm. Festalis au o creștere rapidă, cu 
tulpini erecte.
Cod - 67021       3 buc. - 19,90 lei

1. Dalie Gigant mix multicolor
Florile deosebit de mari ale acestui 
soi prezintă un amestec uluitor de cu-
lori: roșu, roz, alb, galben, portocaliu. 
Privindu-le parcă trăiești o stare de 
beatitudine.
Cod - 67001      3 buc. - 39,90 lei

3. Crin asiatic Apricot Fudge
Florile ce apar în vârful tulpinițelor 
lungi de 60 cm, au un aspect uimitor, 
datorat culorii strălucitoare a petalelor.
Cod - 67024        3 buc. - 29,90 lei
4. Ismene Sulphur Queen
Planta dezvoltă ramifi cații de 60 cm 
lungime.
Cod - 67018       1 buc. - 14,90 lei

Dalie Gigant 
mix multicolor

1

5. Begonie Double mix multicolor
Bulbii de begonie dublă, mix pot fi  
plantați în intervalul lunilor martie-iu-
nie, atât în teren deschis cât și în ghi-
vece, la o adâncime de aproximativ 5 
cm în sol, între plante fi ind necesară o 
distanță de 25 cm, pentru a-și dezvolta 
rădăcinile în mod corespunzător.
Cod - 67005     3 buc. - 19,90 lei

6. Begonie Golden Balcony
Soi spectaculos, de ghiveci, ca-
pabil să decoreze cu succes orice 
pervaz, balcon sau terasă. Este ca-
racterizat de o perioadă lungă de 
înfl orire, deoarece nu este vulne-
rabil în fața căldurii dogoritoare 
a verii.
Cod - 68219      3 buc. - 16,90 lei

7. Begonie Fimbriata Mixed
Infl orescențele bogate, formează tufe ce 
curg asemeni unei cascade viu colorate. 
Ele pot fi  plantate în ghivece suspendate.
Cod - 67004     3 buc. - 19,90 lei

8. Begonie Pendula mix multicolor
Înfl orește abundent, timp îndelungat.

Cod - 67293   3 buc. - 24,90 lei52 530359 801 300
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36,90 lei

Cod - 67046
Ixia mix (10 buc.) +
Frezie Double
mix (10 buc.)+
Ranunculus
mix (10 buc.) +
Anemone Double St. 
Brigid Mixed (10 buc.).

40 buc. –

26,90 lei

Cod - 67045
Ixia mix (10 buc.) +
Frezie Double
mix (10 buc.)+
Ranunculus
mix (10 buc.).

30 buc. –

Frezie Double 
mix multicolor

Ixia mix 
multicolor

Anemone Double 
St. Brigid Mixed

Ranunculus
mix multicolor

Iris olandezIris olandez
mix multicolormix multicolor

SparaxisSparaxis
mix multicolormix multicolor

TigridiaTigridia
mix multicolormix multicolor

BabianaBabiana
Stricta MixedStricta Mixed

1
2

3

4

5

6

7

8

5. Iris olandez mix multicolor5. Iris olandez mix multicolor
Este alcătuit dintr-un amestec de cu-
lori superbe.
Cod - 67017     20 buc. - 14,90 lei

6. Sparaxis mix multicolor
Florile strălucitoare , dau viață oricărui 
colț din grădină.

Cod - 67033     20 buc. - 9,90 lei

7. Tigridia mix multicolor
Florile asemănătoare unor orhidee de 
dimensiuni mari, creează un decor spe-
cial, grădinile devenind adevărate biju-
terii. Diametrul infl orescențelor este de 
circa 10-15 cm. Este alcătuit dintr-un 
amestec de culori superbe.

Cod - 67034      10 buc. - 9,90 lei

8. Babiana Stricta Mixed
Perioadele îndelungate de înfl orire, vor 
oferi grădinilor un aspect decorativ de 
invidiat. Cultivarea și îngrijirea acestui 
soi nu necesită o atenție deosebită. 
Dacă plantarea are loc în lunile apri-
lie-mai, primele infl orescențe vor apă-
rea încă din luna iulie.
Cod - 67003      10 buc. - 12,90 lei

Cod -  67047
Frezie Double
mix (10 buc.)+
Anemone Double St. 
Brigid Mixed (10 buc.) + 
Ranunculus mix
(10 buc.).

30 buc. –

1. Frezie Double mix multicolor
Soiul este potrivit atât pentru cultiva-
rea în teren deschis, cât și în ghivece, 
în decorarea balcoanelor sau a teraselor.
Cod - 67038         10 buc. - 9,90 lei

2. Ixia mix multicolor
Flori perene, elegante și delicate, într-o 
varietate încântătoare de culori.
Cod - 67016          10 buc. - 8,90 lei

3. Anemone Double St. Brigid Mixed
Un amestec de anemone elegante și rafi -
nate. Plantate lângă bulbi de soiuri diferi-
te, se vor întinde cu tulpini lungi, cu fl ori 
fermecătoare în partea de sus a tulpinii.

Cod - 67002        10 buc. - 9,90 lei
4. Ranunculus mix multicolor
Au un aspect inedit, completându-se în 
mod armonios, cu alte specii de fl ori. 
Cod - 67032        10 buc. - 12,90 lei54 550359 801 300 www.gradinamax.ro

Super
ofertă!

Super
ofertă!

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 4,70 LEI

ECONOMISEȘTI - 4,80 LEI

ECONOMISEȘTI - 5,80 LEI

26,90 lei
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Osiria

Black
Baccara

7

3

Blue
9

Green
6

Mister
Lincoln

Casanova

Eddy
Mitchell

Big Purple

Abracadabra

5

2

1

8

4

1. Eddy Mitchell
Florile roșii sunt compuse din petale 
fi ne, catifelate, care în timp, se închid la 
culoare, devenind aproape negre, iar pe 
partea inferioară, galben-aurii.

Cod - 2143     3 buc. - 69,90 lei

2. Casanova
Petalele trandafi rilor sunt delicate, 
dezvoltându-se în mod rafi nat din mu-
guri viguroși.

Cod - 2120     3 buc. - 69,90 lei

3. Black Baccara
Înălțimea tufei, care atinge aproxima-
tiv 80 cm, vă permite să realizați cu 
ușurință cele mai frumoase aranjamen-
te pentru propria gospodărie.

Cod - 2107     3 buc. - 69,90 lei

4. Abracadabra
Tufele pot ajunge până la înălțimea de 
2 m, acestea dezvoltând frunze cu un 
aspect mat, de culoare verde-închis, 
printre care se întrepătrund fl ori bico-
lore, frumos parfumate.

Cod - 2100     3 buc. - 69,90 lei

5. Mister Lincoln
Soi formidabil, cu un aspect atrăgător, 
datorat fl orilor bogate, formate din 
aproximativ 109 petale, suprapuse în 
straturi.

Cod - 2125     3 buc. - 69,90 lei

6. Green
Înălțimea tulpinii atinge, în medie, 
aproximativ 50-70 cm, iar fl orile au un 
miros caracteristic, foarte intens.

Cod - 2118     3 buc. - 69,90 lei

7. Osiria
Soi deosebit, cu proprietăți decorative 
excelente.

Cod - 2128     3 buc. - 69,90 lei

8. Big Purple
Unul dintre cele mai apreciate soiuri, fapt 
ce se datorează culorii mov a fl orilor, a că-
ror nuanță este cu adevărat unică. 

Cod - 2105     3 buc. - 69,90 lei

9. Blue
Infl orescențele albastre, superb nu-
anțate, de dimensiuni mari (până la 
10 cm în diametru), emit un parfum 
incredibil.

Cod - 2114     3 buc. - 69,90 lei

99,90 lei

Cod - 2147
Trandafi ri:
Black Baccara +
Osiria + Blue +
Eddy Mitchell +
Green.

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 16,60 LEI
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1. Red
Varietate de lux, cu fl ori catifelate, de 
culoare roșu-aprins, ce emit un parfum 
minunat. Arbustul prezintă o dezvoltare 
rapidă, oferind un efect decorativ mag-
nifi c, care va stârni invidia vecinilor.
Cod - 2167          3 buc. - 69,90 lei

2. Black Queen
Flori alcătuite din petale pictate în cele  
mai rare nuanțe, ce strălucesc în tonuri 
diferite de roșu-cărămiziu.
Cod - 2183         3 buc. - 69,90 lei

3. Blue
Soi fenomenal, cu infl orescențe de 
culoare albastră, ce creează un decor 
atractiv, cu iz exotic. Înfl orește încă din 
primul sezon.
Cod - 2158         3 buc. - 69,90 lei

4. Tricolor
Un set special de trandafi ri urcători 
format din 3 butași de nuanțe diferite. 
Efectele decorative obținute din com-
binarea acestora, îți vor crea imaginea 
unei lumi de basm.
Cod - 2185         3 buc. - 69,90 lei

5. Green
Un trandafi r deosebit, ale cărui petale 
înfățișează un joc formidabil de nuanțe 
de la verde-lime, la smarald.
Cod - 2162         3 buc. - 69,90 lei

6. Pierre de Ronsard
Trandafi r fermecător, dulce, aromat și 
rafi nat. Bobocii, de culoare alb-crem, cu 
petale de nuanțe de roz perlat în centru, 
se dezvoltă în fl ori de lux, parfumate, ce 
se caracterizează printr-o aromă dis-
tinctă și mirobolantă de fructe exotice.
Cod - 2179         3 buc. - 69,90 lei

Red

Black
Queen

Blue

1

2

3

Tricolor

Green Pierre
de Ronsard

5 6

Cod - 2186
Trandafi ri:
teahibrid Osiria +
teahibrid Black
Baccara + teahibrid
Blue + urcător Red +
urcător Blue + urcător
Black Queen

129,90 lei

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 9,90 LEI

4
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1. Pink Symphony
Soi cu înfl orire foarte abundentă, ale 
cărui tufe sunt acoperite în totalitate cu 
fl ori, pe toată durata sezonului.

Cod - 2175        3 buc. - 69,90 lei

2. Paul’s Scarlet
Florile sunt alcătuite din petale văluri-
te, de culoare roșu aprins, foarte intens, 
ce oferă un aspect încântător.
Cod - 2176         3 buc. - 69,90 lei

3. Gloria Climbing
Varietate remarcabilă, din toate puncte-
le de vedere, în special datorită culorii 
deosebite a infl orescențelor: roz-somon 
- o nuanță rar întâlnită, dar și prin in-
tensitatea parfumului emanat, cu note 
distincte și intense de fructe.
Cod - 2155          3 buc. - 69,90 lei

4. Alchymist
Pare a fi  un soi special conceput 
pentru crearea decorurilor verticale. 
Aspectul trandafi rilor este unul im-
punător, ei dezvoltându-se asemeni 
unei tufe puternice, bogate, ce emană 
un parfum inconfundabil.
Cod - 2150         3 buc. - 69,90 lei

5. Mont Blanc
Florile mari ale acestui soi, de culoare 
alb-imaculat, strălucesc asemeni ghe-
țarilor alpini, aducând răcoare chiar și 
în cele mai toride zile.
Cod - 2170         3 buc. - 69,90 lei

6. Blue Moon
Florile luxuriante se dezvoltă pe tul-
pini înalte de până la 3-4 m, atrăgând 
atenția de la distanță, prin culoarea 
intensă, albastru-violet. Infl orescențe-
le dese, măsoară aproximativ 10 cm 
în diametru, fi ind alcătuite din petale 
multiple.
Cod - 2153          3 buc. - 69,90 lei

7. Golden Cover
Florile mari (10 cm în diametru), au un 
aspect atractiv, fi ind preferate în crea-
rea aranjamentelor fl orale.
Cod - 2156           3 buc. - 69,90 lei

Pink
Symphony

Mont
BlancAlchymist

Golden
Cover

Blue
Moon

Gloria
Climbing

Paul’s
Scarlet

1

5
4

7

6

32
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Aprikola
1

Lovely Green
6

Bolero
8

Blue
for You

Julia Child

Ebb Tide

Sweet Honey

7

3

4

5

Super ofertă! Trandafi ri fl oribunda 
Color mix, set de 5 soiuri

9

Black Cherry
2

1. Aprikola
Flori pictate în nuanțe calde, plăcute, 
asemănătoare culorii caiselor, ce mă-
soară circa 5-6 cm în diametru.

Cod - 2187        3 buc. - 56,90 lei

2. Black Cherry
Trandafi rii acestui soi au un aspect rafi - 
nat, părând a fi  creați din porțelan, de 
mâinile unui meseriaș iscusit. Culoarea 
cristalizată a petalelor roșii, atrage pri-
virile oricui.

Cod - 2189        3 buc. - 56,90 lei

3. Julia Child
Dimensiunea redusă a tufei este com-
plementată de faptul că acest soi are 
fl ori mari, formate din petale duble, de 
culoarea chihlimbarului.

Cod - 2192        3 buc. - 56,90 lei

4. Ebb Tide
Acest trandafi r violet-purpuriu pare să 
fi e desprins dintr-un tablou celebru. În 
bătaia soarelui petalele par a fi  perlate.

Cod - 2204        3 buc. - 56,90 lei

5. Sweet Honey
Petalele sunt pictate în nuanțe de pier-
sică ce se transformă treptat în galben, 
iar spre extremitățile petalelor se ajun-
ge la nuanțe de bej.

Cod - 2201        3 buc. - 56,90 lei

6. Lovely Green
Soiul care îndeplinește chiar și cele 
mai exigente cerințe în materie de 
efect decorativ.

Cod - 2194        3 buc. - 56,90 lei

7. Blue for You
Paleta de culori a acestui soi este for-
mată dintr-o multitudine de culori, pre-
cum nuanțe de albastru, mov, alb sau 
crem, iar frumusețea combinației dintre 
acestea nu poate fi  descrisă în cuvinte.

Cod - 2190        3 buc. - 56,90 lei

8. Bolero
Unul dintre cele mai fermecătoare so-
iuri de trandafi ri fl oribunda!

Cod - 2191        3 buc. - 56,90 lei

9. Super ofertă! Color mix
Combinație încântătoare a celor mai 
frumoși trandafi ri, într-un set alcătuit 
din 5 soiuri.

Cod - 2206        5 buc. - 89,90 lei

Cod - 2206
Trandafi ri:
Bolerо + Aprikola +

Black Cherry +

Julia Child + Ebb Tide. 

89,90 lei

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 4,90 LEI
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Hortensia arbo-Hortensia arbo-
rescens Annabellerescens Annabelle

Hortensia macrophylla Hortensia macrophylla 
Bouquet RoseBouquet Rose

Hortensia macrophylla 
Madame Emile Mouillere

HortensiaHortensia
quercifolia Harmonyquercifolia Harmony

Hortensia macrophylla Hortensia macrophylla 
Blue BodenseeBlue Bodensee

Hortensia macrophylla Hortensia macrophylla 
Red Miss HepburnRed Miss Hepburn

Hortensia paniculată Hortensia paniculată 
Vanilla FraiseVanilla Fraise

Hortensia quercifolia Hortensia quercifolia 
AmethystAmethyst
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1. Hortensia arborescens Annabelle
Soi cu infl orescențe bogate, alcătuite 
din fl ori cu diametrul de 15-25 cm.
Cod - 9025        1 buc. - 19,90 lei

2. Hortensia macrophylla
    Bouquet Rose
Acestea sunt de dimensiuni mari, au o 
formă rotundă, asemeni unor globuri 
și cresc până la 25 cm în diametru.
Cod - 9030        1 buc. - 24,90 lei

3. Hortensia quercifolia Harmony
Soi impresionant, datorită aspectului 
atrăgător al fl orilor.

Cod - 9027       1 buc. - 39,90 lei

4. Hortensia macrophylla
    Blue Bodensee
Arbust cu înălțimea de 1 m, împodobit cu 
frunze late, verzi și fl ori grupate în mă-
nunchiuri de forma unor globuri uriașe.

Cod - 9028      1 buc. - 24,90 lei

5. Hortensia macrophylla
    Madame Emile Mouillere
Aceasta înfl orește de la sfârșitul lu-
nii iunie, până la începutul toamnei, 
la capetele lăstarilor deschizându-se 
muguri roz, cu petale alb-crem.

Cod - 9034       1 buc. - 24,90 lei 

6. Hortensia macrophylla
    Red Miss Hepburn
Planta se dezvoltă la fel de bine atât în 
soare, cât și în penumbră. Înălțimea ar-
buștilor adulți atinge 1,5 m. Din iunie 
până în septembrie ei sunt acoperiți 
cu infl orescențe mari, formate din fl ori
bicolore, în nuanțe diferite de roz.

Cod - 9032       1 buc. - 24,90 lei
7. Hortensia paniculată
    Vanilla Fraise
Soi cu infl orescențe uimitoare, de 
culoare alb-roz și frunze roșiatice, 
toamna. Lăstarii sunt foarte puternici, 
astfel încât infl orescențele sunt bine 
păstrate.

Cod - 9038       1 buc. - 39,90 lei
8. Hortensia quercifolia Amethyst
Este un arbust ornamental peren, care 
nu necesită îngrijire deosebită, tole-
rând cu ușurință și perioada de iarnă. 
Planta atinge o înălțime de 1,5-2 m, 
completându-se armonios cu alte 
specii de fl ori sau garduri vii. Ampla-
samentul ideal se va face în zone cu 
semi-umbră și sol umed pe perioada 
de primăvară și toamnă. Înfl orirea are 
loc între lunile mai-septembrie.

Cod - 9026       1 buc. - 39,90 lei

Comandă produse
din categoria „Plante

ornamentale”, de
la paginile 64-79 în 

valoare
de minim 189 lei și...

PRIMEȘTI O HORTENSIE
PINK LADY, CADOU!

PROMOȚIE!
Valabilă până
la 31.05.19

64 650359 801 300 www.gradinamax.ro
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4. Hortensia paniculată
    Pink Diamond
Denumită și „Diamantul Roz”, acest soi 
este de o eleganță rară, producând 
infl orescențe luxuriante cu petale rafi -
nate. Înfl orind, mugurii de fl ori des-
fac petalele lăptoase, care în cele din 
urmă devin roz sub razele soarelui, că-
pătând o nuanță intensă de roz-fucsia.

Cod - 9039       1 buc. - 19,90 lei

5. Hortensia paniculată
    Sundae Fraise
Un buchet compact, dens, punctat de 
infl orescențe, care sunt formate din 
muguri mici ce-și schimbă culoarea de 
la alb la roz. Planta are o înălțime de 
80-120 centimetri, dezvoltându-se în-
tr-un mod optim, în condiții de umbră 
parțială.

Cod - 9041       1 buc. - 39,90 lei

1. Hortensia macrophylla Blaumeise
Arbustul de până la 1,2 metri înălți-
me are o coroană compactă, cu frunze 
ușor pubescente. Designerii peisagiști 
folosesc de multe ori hortensiile Blau-
meise pentru a crea compoziții con-
trastante și plantații de grup.

Cod - 9029       1 buc. - 24,90 lei

2. Hortensia macrophylla Rotkehlchen
Oferă un aspect decorativ foarte atrăgă-
tor, în special în compania altor plante 
decorative sau a copacilor de conifere.

Cod - 9035       1 buc. - 24,90 lei

3. Hortensia macrophylla Libelle
Plantă decorativă, cu o înălțime de 
până la 1,5 metri, cu o coroană de 
culoare verde închis. Florile dantelate, 
au un aspect elegant, ele decorând su-
perb grădinile, de la începutul primă-
verii, până în luna septembrie.

Cod - 9033       1 buc. - 24,90 lei

Hortensia macro-Hortensia macro-
phylla Blaumeisephylla Blaumeise

Hortensia Hortensia 
macrophylla Libellemacrophylla Libelle

Hortensia paniculată Hortensia paniculată 
Sundae FraiseSundae Fraise

Hortensia paniculată Hortensia paniculată 
Pink DiamondPink Diamond

1

3 5

4
Hortensia macro-Hortensia macro-

phylla Rotkehlchenphylla Rotkehlchen

2

94,99 lei

Cod - 9111
Hortensii:
paniculată Vanilla
Fraise +
paniculată Sundae
Fraise +
paniculată Pink
Diamond.

69,90 lei

Cod - 9116
Hortensii:
macrophylla
Blaumeise +
macrophylla
Rotkehlchen +
macrophylla Libelle

66 670359 801 300 www.gradinamax.ro

Super
ofertă!

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 4,80 LEI

ECONOMISEȘTI - 4,71 LEI
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Forsythia 
Lynwood Gold

4
Cununiță cinerea 

Grefsheim

9

1. Hibiscus Ardens
Formează o tufă bogată, cu un aspect 
elegant, datorat frumuseții fl orilor 
compuse din petale intens colorate, 
asemănate cu aripile fl uturilor. În vre-
me însorită toate ramurile abundă de 
muguri mari ce înfl oresc pe o lungă 
perioadă de timp.

Cod - 9019       1 buc. - 19,90 lei

2. Hibiscus Red Heart
Soi excelent ce captează atenția prin 
culorile intense ale infl orescențelor, ce 
se remarcă atât individual cât și în com-
pania altor specii de plante decorative. 
Tufele dezvoltă o coroană uniformă ce 
crește până la 1,5-2 m în înălțime, iar 
fl orile cu diametrul de circa 13 cm, sunt 
bicolore, cu mijlocul roșu-bordo și pe-
tale de culoare alb-imaculat.

Cod - 9022       1 buc. - 19,90 lei

3. Hibiscus Blue Satin
Denumit și „trandafi rul sirian”, această 
fl oare impresionează prin culoarea sa 
deosebită, albastru-azur. Petalele pre-
zintă striații asemeni unor vinișoare, 
de culoare închisă, ce dau expresivitate 
fl orii. Blue Satin este unul dintre cele 
mai preferate soiuri de hibiscus.

Cod - 9020       1 buc. - 19,90 lei

4. Forsythia Lynwood Gold
Acesta este arbustul care prevestește 
sosirea primăverii, trezind natura la 
viață, după anotimpul gri și rece. Planta 
înaltă de 2-3 m, prezintă infl orescențe 
galbene de până la 3,5 cm în diametru, 
brăzdate de frunze mari, zimțate, care 
își schimbă culoarea de la verde, primă-
vara, la galben intens, toamna.

Cod - 9104       1 buc. - 16,90 lei

5. Cununiță japonica Little Princess
În timpul înfl oririi, acest soi ne duce re-
almente cu gândul la rochiile de basm 
ale prințeselor elegante și delicate. 
Infl orescențele de culoare roz acoperă 
tufa densă, rotunjită, asemeni unui voal 
de dantelă. Înfl orirea poate avea loc 
atât în primăvară cât și în toamnă, când 
frunzele sunt vopsite în diferite nuanțe 
de galben închis, ele părând a fi  țesute 
cu fi re de aur.

Cod - 9100       1 buc. - 16,90 lei

Hibiscus 
Ardens

Hibiscus
Red Heart

Hibiscus
Blue Satin

1

2

3

6. Iasomie Mont Blanc
Soi cu aspect decorativ deosebit, da-
torat fl orilor albe, cu un diametru de 
până la 5 cm, ce emană o aromă delica-
tă de iasomie.

Cod - 9108       1 buc. - 19,90 lei

7. Weigela Sunny Princess
Coroana densă, sferică, împodobește 
trunchiul arbustului decorativ, de circa 
1,5 m înălțime. Frunzele verzi, cu mar-
ginile galbene, acoperă în mod atractiv 
ramurile înclinate. 

Cod - 9016       1 buc. - 16,90 lei

8. Weigela Pink Princess
Soi foarte utilizat pentru obținerea 
unor decoruri peisagistice unice, pu-
tând fi  cultivat atât individual, cât și 
grupat. Tufele cresc până la 1,5 m înăl-
țime, ele fi ind formate de lăstari încăr-
cați cu fl ori asemeni unor clopoței de 
culoare roz, de circa 4 cm lungime.

Cod - 9015       1 buc. - 16,90 lei

9. Cununiță cinerea Grefsheim
Arbust de dimensiuni mici, dar care 
abundă în infl orescențe. Acestea apar 
în luna iunie și sunt formate din fl ori 
mici de culoare alb-galben.

Cod - 9097      1 buc. - 16,90 lei

Iasomie
Mont Blanc

6

Weigela
Pink Princess

8

Weigela
Sunny Princess

7

Cununiță japonica 
Little Princess

5

54,90 lei

Cod - 9117
Hibiscus Trio,
set de 3 soiuri:
Ardens +
Red Heart +
Blue Satin.

79,99 lei

Cod - 9110
Grădina înfl oritoare:
Forsythia Lynwood
Gold + Liliac de vară
Purple Prince +
Weigela Pink Princess +
Iasomie Mont Blanc +
Cununiță cinerea
Grefsheim.

68 690359 801 300 www.gradinamax.ro

Super
ofertă!

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 4,80 LEI

ECONOMISEȘTI - 7,51 LEI
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Glicină Blue Sapphire 
(Wisteria sinensis)

Clematis
Multi Blue

Clematis
Nelly Moser

Clematis
montana Rubens

Clematis 
President

Trompetă cățărătoare 
Flamenco

Caprifoi (Mâna Maicii 
Domnului) Dropmore Scarlet

Caprifoi (Mâna Maicii 
Domnului) Purpurea

1

6

87

4

2

3

5

1. Glicină Blue Sapphire
    (Wisteria sinensis)
Florile delicate și plăcut aromate, cât 
și aspectul lor atractiv, fac acest soi să 
fi e unul dintre preferatele designerilor 
de exterior.

Cod - 9024       1 buc. - 29,90 lei

2. Trompetă cățărătoare Flamenco
Înfl orirea are loc pe toată perioada 
lunilor iulie-septembrie, timp în care 
lianele par a fi  îmbrăcate într-o rochie 
elegantă de culoare roșu-portocaliu.

Cod - 9049       1 buc. - 24,90 lei

3. Caprifoi (Mâna Maicii Domnului)
    Dropmore Scarlet
Soi exotic, spectaculos și captivant, 
dezvoltă plante ce cresc până la 3 m în 
înălțime. Ramurile subțiri sunt împodo-
bite de fl ori ce au forma unor clopote, 
ușor răsucite la capete, de culoare por-
tocaliu-intens.

Cod - 9045       1 buc. - 16,90 lei

4. Clematis President
Acest soi atinge până la 2,5 m înălți-
me, plantele fi ind decorate cu fl ori de 
circa 15 cm în diametru, de culoare al-
bastru-violet. Înfl orirea are loc din mai 
până în septembrie.

Cod - 9056       1 buc. - 24,90 lei

5. Caprifoi (Mâna Maicii Domnului)
    Purpurea
Arbust verde, cu ramuri curgătoare, ce se 
dezvoltă perfect în zonele umbrite, ajun-
gând să crească până la 4 m înălțime.

Cod - 9047       1 buc. - 16,90 lei
6. Clematis Multi Blue
Tufe dense, formate din frunze de cu-
loare verde-închis, și fl ori de dimensi-
uni mari, cu petale stratifi cate, ce aco-
peră planta pe toată lungimea ei.

Cod - 9050        1 buc. - 24,90 lei
7. Clematis montana Rubens
Lianele se dezvoltă rapid, planta atin-
gând chiar și 8 m în înălțime. Plantarea 
are loc primăvara sau toamna, alegând 
zone însorite sau semi-umbrite și ferite 
de curenții puternici.

Cod - 9052        1 buc. - 24,90 lei
8. Clematis Nelly Moser
Soi cu fl ori delicate, în formă de stea, 
alcătuite din petale în nuanțe de 
mov-deschis și alb. Aspectul atractiv 
al acestora creează un decor superb, 
înfrumusețând orice zonă.

Cod - 9054        1 buc. - 24,90 lei

89,90 lei

Cod - 9115
Glicină Blue Sapphire +
Trompetă cățărătoare
Flamenco +
Caprifoi Dropmore 
Scarlet +
Clematis Multi Blue.

70 710359 801 300 www.gradinamax.ro

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 6,70 LEI
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Clematis
Rouge Cardinal

1

Liliac de vară 
Purple Prince

Cimişir
(Buxus)

Liliac de vară 
Royal Red

Clematis
montana Elizabeth

Caprifoi (Mâna Maicii 
Domnului) American Beauty

Floarea Pasiunii
Victoria (Passifl ora)

6

7

5

2

4

3

4. Caprifoi (Mâna Maicii
    Domnului) American Beauty
Arbust verde, decorativ, care poate creș-
te până la înălțimea de 6 m, dezvoltând 
ramuri cățărătoare, extrem de atractive.

Cod - 9046        1 buc. - 16,90 lei

5. Liliac de vară Royal Red
Dacă grădina ta nu este sufi cient de 
colorată, această plantă este soluția 
ideală pentru a-i oferi un aer vesel, în-
cadrându-se perfect în orice decor.

Cod - 9011        1 buc. - 16,90 lei

6. Liliac de vară Purple Prince
În timpul înfl oririi, planta emană o 
aromă intensă, a cărei esență atrage 
fl uturii, albinele și insectele, care ajută 
la procesul de polenizare. Florile sunt 
cu adevărat atractive, alcătuind în mod 
unic aranjamentele fl orale.

Cod - 9010        1 buc. - 16,90 lei

7. Cimişir (Buxus)
Se dezvoltă sub forma unui arbust pitic, 
ce prezintă tufe de formă rotundă, alcă-
tuite din frunze verzi-gălbui și fl ori her-
mafrodite, intens și plăcut parfumate.

Cod - 9093        1 buc. - 16,90 lei

8. Lavandă Victory
Soi hibrid ce înfățișează aurul mov, care 
poate fi  plantat atât în ghivece cât și 
în teren deschis. Se dezvoltă armonios, 
emițând tulpinițe verticale, care sunt 
brăzdate de fl ori violet, elegante și ra-
fi nate, ce emană un parfum fascinant.

Cod - 9068        1 buc. - 19,90 lei

1. Clematis Rouge Cardinal
Face parte din categoria lianelor de-
corative, a căror lungime poate ajunge 
până la 1,2 m. Soiul poate fi  plantat la 
începutul primăverii sau în perioada 
august-septembrie, alegând amplasa-
mente însorite sau cu semi-umbră.

Cod - 9057        1 buc. - 24,90 lei

2. Clematis montana Elizabeth
Lianele cățărătoare, decorează în mod 
unic orice suprafețe verticale, acestea 
fi ind acoperite de frunze de culoa-
re verde-închis, cu margini zimțate. 
Lăstarii se lemnifi că treptat, crescând 
până la 10 m în înălțime.
Cod - 9053        1 buc. - 24,90 lei

3. Floarea Pasiunii Victoria (Passifl ora)
Plantă ideală pentru amenajările pe-
isagistice, în special pentru decorul 
gardurilor, clădirilor sau al teraselor. 
Lianele lungi sunt acoperite de frunze 
fi ne și lucioase, întrepătrunse de fl ori 
stelate, de culoare gri-verzui-albicios.

Cod - 9079        1 buc. - 26,90 lei

Lavandă 
Victory

8

99,90 lei

Cod - 9109
Glicină Blue

Sapphire +

Hortensia paniculată

Vanilla Fraise +

Liliac de vară Royal

Red + Forsythia

Lynwood Gold.

72 730359 801 300 www.gradinamax.ro

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 3,70 LEI
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6. Rhododendron Hania
Petalele roz alcătuiesc infl orescențe 
bogate ce formează peisaje încântătoa-
re, impresionând orice trecător. Planta 
tolerează cu ușurință temperaturile 
scăzute de până la -30°C, fără a avea 
nevoie de o îngrijire specială.

Cod - 9092       1 buc. - 26,90 lei

7. Rhododendron Fantasy
Acest arbust își etalează frumusețea mai 
ales în perioada de înfl orire, creând un 
superb contrast cu frunzele verzi, de di-
ferite forme: eliptice, ușor alungite sau 
ovale. Coloritul este deosebit de intere-
sant, combinând nuanțe de roz și alb pur.

Cod - 9091       1 buc. - 26,90 lei

8. Rhododendron Cunningham White
Este considerată planta ideală pentru re-
alizarea decorurilor verticale, unice, des-
tinate teraselor sau grădinilor de iarnă.

Cod - 9088       1 buc. - 26,90 lei

9. Rhododendron Roseum Elegans
Arbust ornamental, cu un aer elegant, 
care crește până la 3 m în înălțime.

Cod - 9089       1 buc. - 26,90 lei

1. Dracila Red Carpet
Unul dintre cele mai apreciate soiuri, da-
torită tufelor bogate și dense, care au un 
aspect ornamental deosebit de frumos, 
crescând până la înălțimea de 4 m.

Cod - 9004       1 buc. - 16,90 lei
2. Dracila Golden Ring
Soi favorit pentru decorul zidurilor, gar-
durilor sau pereților, dând un aspect 
atractiv chiar și celor mai vechi con-
strucții, fapt ce se datorează frunzelor de 
culoare roșu-rubin.

Cod - 9003       1 buc. - 16,90 lei
3. Cornus alba Sibirica
Soi superb de plante ornamentale, foar-
te rar întâlnite, care oferă un aspect unic 
grădinilor, fără să necesite condiții deo-
sebite de îngrijire.

Cod - 9044       1 buc. - 16,90 lei
4. Magnolia Susan
Arbust decorativ, al cărui trunchi acope-
rit de o coajă cenușie, se dezvoltă până 
la 3,5 m în înălțime. Frunzele de aproxi-
mativ 10 cm, au formă ovală, de culoare 
verde-deschis.

Cod - 9075       1 buc. - 39,90 lei
5. Magnolia Nigra
Soi unic, de culoare purpurie, cu fl ori al-
cătuite din petale grațioase, grupate în 
mănunchiuri lungi, înguste. Petalele se 
pliază ușor pe parcursul înfl oririi, fl oarea 
luând forma unei stele.

Cod - 9076       1 buc. - 39,90 lei

Dracila
Red Carpet

Cornus
alba Sibirica

Magnolia
Nigra

Magnolia
Susan

Dracila
Golden Ring

Rhododendron 
Hania

Rhododendron 
Cunningham White

Rhododendron 
Roseum Elegans

Rhododendron 
Fantasy

1

3

5

4

2

6

8

9

7

74,99 lei

Cod - 9112
Rhododendroni:
Hania + Fantasy +
Roseum Elegans.

74 750359 801 300 www.gradinamax.ro

Super
ofertă!

ECONOMISEȘTI - 5,71 LEI
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CATALOG � KR7

PRIMĂVARĂ 2019

TALON
DE COMANDĂ

VALOAREA MINIMĂ A COMENZII – 130 LEI

Obiectivul principal al Grădinamax este satisfacția clienților 
săi, fapt pentru care, toate produsele noastre, fi e ele semințe, 
bulbi sau plante verzi, sunt supuse unui amplu control de 
calitate, înainte de expediere.

GARANŢIA CALITĂŢII
PRODUSELOR
ŞI A AMBALAJULUI!

       În 16 ani de activitate pe 
acest segment de piață am reușit 

să ajungem la cele mai înalte standarde 
și garantăm 100%, primirea unui material 

săditor de cea mai înaltă calitate.

PENTRU CA TU SĂ PRIMEŞTI
TOT CE E MAI BUN PENTRU
TINE, NE STRĂDUIM SĂ:

Colaborăm doar cu pepiniere consacrate la nivel european;
Verifi căm zilnic calitatea semințelor și a materialului săditor 
și expediem doar produse sănătoase și viabile;
Folosim tehnologii moderne de stocare și ambalare a 
produselor;
Împachetăm cu atenție, livrăm rapid! 
    Toate produsele noastre sunt depozitate în condiții 
optime, în funcție de particularitățile individuale ale fi ecărui 
soi, pentru ca acestea să ajungă la tine în cea mai bună stare.
    Sistemul radicular este atent împachetat mecanic, în 
substrat umed de turbă, îmbogățit cu minerale și hidrogel. 
Acest proces ajută la păstrarea umidității 
necesare și nu deteriorează sistemul radicular, 
asigurând plantei cantitatea necesară de oxigen. 
    Produsele sunt împachetate și livrate în cutii 
din carton solid, cu perforații pentru o bună 
oxigenare a plantelor, fi ind fi xate în colet astfel 
încât să nu sufere deteriorări în cazul manevrării 
bruște sau răsturnării coletului.







Mesajul clientei noastre, Antonia Alexandrescu, din București:

«În primăvară am colaborat a doua oară cu magazinul dumneavoastră 

și țin să vă felicit pentru profesionalismul de care ați dat dovadă de 

fi ecare dată. Răsadurile de afi ni, zmeură, coacăzi se dezvoltă fenomenal, 

iar trandafi rii și plantele ornamentale deja stârnesc invidia vecinilor și 

admirația mea. Sunt foarte mulțumită de toate serviciile oferite, începând 

de la ușurința înregistrării comenzii, punctele bonus acordate, hortensia 

cadou și până la livrarea produselor, care au fost de o calitate deosebită, 

atât la prima comandă cât și acum. Abia aștept catalogul din 2019, să văd 

cu ce reusiți să mă surprindeți. Felicitări Grădinamax, țineți-o tot așa!»

Cod poştal

Localitate

Stradă

Telefon mobil (obligatoriu!)

Nume şi prenume

Telefon fi x

Comună/Sat

Judeţ

Nr.          Bl.           Sc.          Et.        Ap.

E-mail:

LIVRARE PRIN FAN COURIER
(cost de împachetare și livrare fi x – 21 lei, indiferent de localitatea de destinație)

C O D D E N U M I R E  P R O D U S C A N T I TAT E P R E Ț

Pentru expedierea talonului de comandă prin poștă, utilizați plicul autoadresat, atașat acestui catalog.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ
Adresa de contact: info@gradinamax.ro Facem 
tot posibilul ca tu să fi i mulțumit de produsele 
achiziționate din magazinul nostru, de aceea, 
expediem doar produse viabile, atent verifi cate.
Dacă, totuși întâmpini probleme cu materialul 
săditor achiziționat, te rugăm să ne contactezi în cel 
mult 90 de zile, pentru înlocuirea produselor. Orice 
fel de sesizare înaintată către noi după expirarea 
acestui termen, nu va putea fi  luată în considerare.
În cazul înlocuirii, costul expedierii noilor produse 
va fi  suportat de către noi. Vei primi materialul 
săditor fără să mai plătești taxa de livrare. De 
asemenea, în cazul unei eventuale neconcordanțe, 
poți înregistra o sesizare la adresa
www.gradinamax.ro/support. Timpul maxim de 
răspuns și soluționare a reclamației este de 48 de 
ore. În acest interval, sesizarea ta va fi  analizată și 
se va lua decizia cu privire la înlocuirea produselor 
reclamate.
Utilizarea serviciului de asistență este cel mai rapid 
mod de a soluționa eventualele neconformități sau 
neconcordanțe. De asemenea, dacă ai nevoie de 
informații sau detalii suplimentare, te invităm să 
utilizezi serviciul de Live CHAT; operatorii noștri îți 
stau la dispoziție.
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C O D D E N U M I R E  P R O D U S C A N T I TAT E P R E Ț

1. Iederă bicoloră Sulphur Heart
Lianele decorative se dezvoltă rapid, 
crescând câte 1-2 m pe an, până ce ating 
lungimea de 7 m. Frumusețea lor se da-
torează frunzelor mari, de până la 20 cm.

Cod - 9082       1 buc. - 14,90 lei

2. Iederă hibernica
Cu o creștere rapidă, acest soi poate aco-
peri o suprafață de 9 m², în doar 3 ani.

Cod - 9081       1 buc. - 14,90 lei

3. Viță de ciocolată (Akebia quinata)
Soi apreciat atât pentru calitățile de-
corative ale tufelor brăzdate de fl ori 
parfumate, cât și pentru recoltele mari 
de fructe. Acestea din urmă, impresio-
nează prin aroma delicată de vanilie și 
ciocolată, dar și prin culoarea lor unică, 
mov-deschis. Fructele au forma unor 
păstăi, de 10 cm și o greutate de apro-
ximativ 25-100 g.

Cod - 9200       1 buc. - 29,90 lei

4. Arțar japonez
Se face remarcat prin coroana unifor-
mă și bogată în frunze, ce oferă copa-
cului un aspect încântător.

Cod - 9063       1 buc. - 24,90 lei

5. Glicină Alba (Wisteria sinensis)
Soi recunoscut pentru o înfl orire splen-
didă și efectul decorativ extraordinar, ce 
aduce un plus de noblețe oricărei grădini.
Cod - 9023    1 buc. - 29,90 lei

Viță de ciocolată 
(Akebia quinata)

Glicină Alba 
(Wisteria sinensis)

Arțar 
japonez

Iederă bicoloră 
Sulphur Heart

Iederă 
hibernica

3

54

1

2

 Eu, de bunăvoie, transmit datele mele cu caracter personal, mai sus menționate, companiei S.C. Grădinamax TOP S.R.L., în scopul 
procesării și expedierii comenzii mele și îmi exprim acordul pentru stocarea și utilizarea acestora în scopul informării mele cu privire 

la ofertele comerciale ale S.C. Grădinamax TOP S.R.L., sau ale partenerilor săi comerciali. Semnătură:_______________________________________. 
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. 
Grădinamax TOP S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specifi cate, datele personale pe care ni 
le furnizezi. Dacă nu dorești să mai primești oferte comerciale marca GrădinaMax sau dacă dorești să îți modifi ci datele personale, poți 
contacta Serviciul de Relații Clienți GrădinaMax, la adresa info@gradinamax.ro, sau la numărul de telefon 0359 801 300 (tarif normal). 79
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Comandă prin scrisoare: S.C. Grădinamax TOP S.R.L. Oradea 1 – C.P. 126, Loc. Oradea, Jud. Bihor
  0359 801 300          WWW.GRADINAMAX.RO

OFERTELE ȘI PROMOȚIILE MAGAZINULUI GRĂDINAMAX!OFERTELE ȘI PROMOȚIILE MAGAZINULUI GRĂDINAMAX!

CÂND TOȚI VÂND, NOI DĂRUIM! CADOURI DE LA GRĂDINAMAX!CÂND TOȚI VÂND, NOI DĂRUIM! CADOURI DE LA GRĂDINAMAX!

CADOU CADOU ––  10 PACHETE 10 PACHETE 
DE SEMINȚEDE SEMINȚE

Comandă produse în valoare de 
minim 600 lei și primești 

CADOU, 10 pachete de semin-
țe! Toate produsele din 
catalog sunt incluse în 

promoție!

CADOU CADOU ––  5 PACHETE DE SEMINȚE5 PACHETE DE SEMINȚE
Cumpără din timp, este mult mai pro-
fi tabil! Comandă semințe în valoare 

de minim 120 lei și primești CADOU, 
5 pachete de semințe pentru însă-

mânțarea de primăvară! Promoția este 
valabilă până la data de 31.01.2019. 

Produsele participante la promoție le 
regăsești în intervalul paginilor 4-15.

BONUS DE PRIMĂVARĂ! 10 BONUS DE PRIMĂVARĂ! 10 
BULBI DE FREZIE DOUBLEBULBI DE FREZIE DOUBLE

Comandă bulbi de fl ori în valoare 
de minim 100 lei și primești 

CADOU, 10 bulbi de frezie. 
Promoția este valabilă până la 

data de 31.01.2019. Produsele care 
participă la promoție se regăsesc în 

intervalul paginilor 48-55.

CADOUCADOU  –– HORTENSIE  HORTENSIE 
PINK LADYPINK LADY

Primești acest CADOU la orice comandă 
de plante ornamentale, în valoare de 

minim 180 lei. Promoția este valabilă 
până la data de 31.05.2019. Produsele 

care participă la promoție se regăsesc în 
intervalul paginilor 64-79.

CADOUCADOU  –– CLEMATIS  CLEMATIS 
MULTI BLUEMULTI BLUE

Primești acest CADOU la orice comandă de 
butași de trandafi ri în valoare de minim 
200 lei. Promoția este valabilă până la 

data de 31.05.2019. Produsele care 
participă la promoție se regăsesc în 

intervalul paginilor 56-63.

CADOUCADOU  ––  
ÎNGRĂȘĂMÂNT ÎNGRĂȘĂMÂNT 

FOLIAR AURORAFOLIAR AURORA
Primești acest CADOU la orice 

comandă de trandafi ri, viță 
de vie sau pomi fructiferi, în 

valoare de minim 300 lei.

LIVRARELIVRARE
GRATUITĂGRATUITĂ

Înregistrează o comandă de minim 
500 lei și benefi ciezi de livrare 

gratuită oriunde în România! 
Promoția include toate produsele 

din oferta noastră!

CADOU! CADOU! 2 PUIEȚI 2 PUIEȚI 
DE ZMEURDE ZMEUR

Comandă doar acum 8 puieți 
de zmeur și primești încă 2 

puieți, CADOU! Produsele 
participante la promoție 

se regăsesc în intervalul 
paginilor 16-20.


