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,85€

ABANS
,25€

6

Cons ceràmics Aquasolo

per testos, amb adaptador per ampolles
Perfecte per al reg durant les vacances,
per a interior i exterior.
Compatible amb la majoria de dipòsits de
plàstic, de 0,5 a 2 litres.
Taronja - testos petits
Groc - per testos grans
Verd- per testos mitjans

Marxa de il!
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A PASSI GARDEN TROBARÀS MOLTES OPICIONS PER REGAR
LES TEVES PLANTES QUAN NO HI SIGUIS A CASA.

JARDINERIA · FLORAL DESIGN · DECORACIÓ · MASCOTES

Aquaplant Gel

Suport per mànega mural

Roll-up automàtic amb 15m de mànega ø15mm

AQUAPLANT és un producte format per l'associació d'aigua retinguda per microcristalls
de cel·lulosa i enriquida amb elements nutritius, que aportarà la humitat i els nutrients
necessaris perquè la planta pugui sobreviure durant
30 dies sense necessitar
cap tipus de cura.

1,10€

La mànega es pot recollir amb poc esforç i
s'atura en petits intervals de 50 cm.

107

,95€

1

79,75€

Programador Práctico

86

Tapa de protecció, circuits electrònics perfectament hermètics i controls de qualitat
certificats garanteixen una gran fiabilitat.
Memoritza el temps i el repeteix cada dia
a la mateixa hora. Filtre d'esponja rentable.

Suport per mànega
mural Autoreel
Amb 10 m de mànega

Es tracta d'un con ceràmic amb
porus per on surt l'aigua, proporcionant així la quantitat
justa necessària a les seves
plantes. Aquest sistema de reg
assegura el reg de tests o jardineres a les nostres absències,
aportant 7 cl al dia, suficients
per mantenir una humitat adequada.

361

DIES
OBERT

4

,50€

42

3+1 gratis

Diumenges i festius
obert tot el dia!

119,90€

ABANS
,40€

ABANS
,50€

Sistema de reg de cons
ceràmics 7ml/dia

ABANS

,95€

ABANS
,95€

49

Carrete Hozelock

Amb 30m mànega ø15mm

Segueix-nos a

Kit vacacional amb
bomba programable
i bateria

Programador automàtic de
reg per degoteig amb bomba d'alta eficiència incorporada, amb Funció de retard
per configurar el temps de
reg d'inici desitjat i Compatible amb el 99% de les
ampolles. Té cura de fins a
10 plantes.

www.passigardenhome.com

39,95€
ABANS
,95€

44

39,95€
ABANS
,75€
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