In januari kunt u uw spaarkaarten inleveren!

#mijngroen
Krijg jij ook zo’n energie van kamerplanten in je huis?
Deel het vandaag nog op social media met #mijngroen!

4,

99

‘‘Kerstboom eruit, kamerplant erin!”
Gedeeld op instagram met #mijngroen.

Vingerplant

bf/g i17 cm, d ca. 50 cm.
Fatsia japonica.

6,99

Geldig van woensdag 2 jan. t/m zaterdag 12 jan. 2019

Urban jungle
Kamerplanten veroveren je huiskamer

15,95

Pot ‘Mila’

Aardewerken pot met mat groene afwerking.
Verkrijgbaar in Ø27 en Ø34 cm.

Vanaf 15,99

Creëer & inspireer

Heb jij een mooie creatie met
kamerplanten gemaakt?
Deel het met #mijngroen

Pot ‘Streep’

j20 cm, d47 cm. Rotan mand op houten
poten. Excl. plant.

24,50 15,95

21,95

34,

95

Gatenplant

bf/g i32 cm, d ca. 85 cm.

Zamioculcas

cf/g i21 cm, d  ca. 85 cm.

Monstera deliciosa. Excl. sierpot.

Zamioculcas zamiifolia ‘Super Nova’.
Excl. sierpot.

46,95

29,95

Aangenaam, wij zijn jouw

32,

nieuwe huisgenoten!

15,95

95

Kentiapalm

Olifantsoor

bf/g i24 cm,
d ca. 140-150 cm.

gageana. Excl. sierpot.

Howea forsteriana.
Woonplant van de
maand. Excl. sierpot.

19,95

46,95

bf/g i21 cm,
d ca. 75 cm. Alocasia

Maak je eigen flestuin
#mijngroen

Bekijk onze
online video
En ontdek onze
tips voor het maken
van een flestuin.

www.tuincentrumgernell.nl/prijsalarm

9,

Koraalcactus

99

bf/g i18 cm,
d ca. 40 cm. Rhipsalis
cassutha in hangpot.

26,95

18,

Flesvaas

95 j25 cm,
d27 cm. Ideaal

voor het samenstellen van een
flestuin. Incl. kurk.
Excl. planten.

14,99

FRisse start
Begin het jaar fris met deze luchtzuiveraars

13,99

17,50
Plant op lava

af/g i

d

Ficus benghalensis ‘Roy’. Excl. sierpot.

12 cm, ca. 40 cm. NIEUW!
De lavasteen geeft de plant houvast, water
en voedingstoffen. Compleet. Verkrijgbaar
in diverse soorten.

19,95

24,95

Ficus

bf/gi21 cm, dca. 95-105 cm.

Philodendron

bf/gi17 cm, dca. 45 cm. Philodendron
‘Atom’. Ook geschikt om op water te kweken.

Creëer & inspireer

13,99 9,99

Heb jij een mooie creatie met
kamerplanten gemaakt?
Deel het met #mijngroen

1,29
Venushaar

bf/gi8 cm,
dca. 20 cm. Adianthum
fragrans.

1,79

Vaas ‘Salerno’

j22 cm, d39 cm. Vaas van helder glas met
zwart metalen frame.

26,50 19,95

on
en.

1 Calathea

bg/h i19 cm,
d ca. 70 cm. Keuze uit:

1

‘Wavestar’, ‘Flamestar’ en
‘Medaillon’. Excl. sierpot.

10,

95

15,95 10,95

2 Pot ‘Milos’

j29 cm, d26 cm.
Aardewerken pot in
terracotta met dessin.
Excl. plant.

29,50 19,95
2
3 Planttafel ‘Ascot’

j24 cm, d25 cm. Zwart
metaal.

13,99 8,99

3

Combineer groen met terracotta:
helemaal hip!

7,

99

2,99

Erwtenplant

cf/gi8 cm,
dca. 10 cm. Senecio
rowleyanus.

4,99

Krulvaren

bf/gi17 cm, dca. 50 cm. Nephrolepis exaltata
‘Green Lady’. Excl. sierpot.

9,99

Op een voetstuk
Til je Kamerplanten naar een hoger niveau

6,99

19,95

Trompetbekerplant

af/gi

d

12 cm, ca. 40 cm. Sarracenia.
Keuze uit diverse soorten.

9,99

Creëer & inspireer

Heb jij een mooie creatie met
kamerplanten gemaakt?
Deel het met #mijngroen

Vaas op poten

j29 cm, d48 cm. Vaas van helder glas
op beukenhouten poten. Excl. inhoud.

32,95

5,

99
Pot ‘Ruth’

Betonnen pot op houten pootjes. Verkrijgbaar
in Ø27 en Ø32 cm.

Vanaf 14,95

Crassula
Sierasperge

bf/gi17 cm, dca. 50 cm. Asparagus
setaceus. Excl. sierpot.

7,99

cf/g i12 cm,
d ca. 17 cm. Crassula
ovata ‘Hobbit’. Excl.
sierpot.

3,99 2,99

Laat je kamerplanten stralen:
geef ze pootjes!

13,99
7,99
Clusia
Dubbelloofvaren

bf/g i21 cm,
d ca. 65 cm. Clusia

gibbum ‘Silver Lady’. Excl. sierpot.

rosea ‘Princess’.
Excl. sierpot.

9,99

19,95

bf/g i17 cm, d ca. 45 cm. Blechnum

19,

1 Lepelplant

95

af/g i24 cm,
d ca. 90 cm.

Spathiphyllum ‘Sweet
Lauretta’. Excl. sierpot.

1

29,95 19,95

2

Mand ‘Midar’
op poten

j21 cm, d 30 cm. Wit
2

3

metaal. Excl. sierpot en
plant.

24,95 12,99

3 Koraalcactus

cf/g i21 cm,
d ca. 45 cm. Rhipsalis

ramulosa ‘Red Coral’ in
hangpot. Excl. sierpot.

28,95 21,95

Elke dag verse producten in onze Streekwinkel

online prijsalarm
27,95

13,

50% korting

99

u
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Goudpalm

bf/g i21 cm, d ca. 100 cm.
Dypsis lutescens.

Koop dit prijsalarm op:

Scan
&
Koop

www.tuincentrumgernell.nl/prijsalarm

Alleen online verkrijgbaar! Koop nu, er is een beperkte voorraad! OP=OP!

#mijngroen

Wij hebben een passie voor groen
en doen niets liever dan jou
inspireren met leuke en creatieve
ideeën voor je huis, tuin of balkon.
Ben jij, net als wij, ook zo gek op
groen? Laat het ons weten en deel
jouw groene ideeën met ons en
andere groenliefhebbers via je
favoriete social media! Wij zijn heel
benieuwd naar jouw #mijngroen!

a= vochtig houden b= regelmatig water geven c= weinig water nodig
f= volle zon g = half schaduw h = schaduw i= potmaat
De prijzen zijn afhaalprijzen incl. BTW, maar excl. decoratiemateriaal. Wijzigingen in prijs en model, evenals zetfouten voorbehouden. Prijzen zijn
geldig gedurende de looptijd van deze folder, zolang de voorraad strekt. Dit is een uitgave van GRS Retail i.s.m. het tuincentrum. - Folder 1

Tuincentrum
Gernell
Gemaalweg 21
Rutten/Lemmer
Tel. 0514-56 38 51
www.gernell.nl

Openingstijden:
ma. 13.00 - 18.00 uur
di.
09.30 - 18.00 uur
wo. 09.30 - 18.00 uur
do.
09.30 - 18.00 uur
09.30 - 18.00 uur
vr.
09.00 - 17.00 uur
za.

Ook voor tuinaanleg- en onderhoud. Kijk voor alle info op www.gernellhoveniers.nl

