
Zondag 15 & 22 mei, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag OPEN

Geldig van woensdag 18 mei t/m zaterdag 28 mei 2022

Klokjesbloem in wandhanger 
b  f / g   d  ca. 60 cm.  
Campanula portenschlagiana  
‘Ambella Purple’.

Gazania 
b  f / g  i  23 cm, 
d  ca. 30 cm. Gazania 
splendens. Keuze uit 
diverse kleuren. 

Zomerbloeiers mixpot 
b  f / g  i  27 cm, d  ca. 40 cm. Keuze uit diverse 
samenstellingen en kleuren. 

Zomerbloeiers in 
hangpot 
b  f / g  i  27 cm, 
d  ca. 20 cm. Keuze uit 
diverse samenstellingen. 
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Bekijk hier wat je nieuwe  
aanwinst nodig heeft!

a= vochtig houden  b= regelmatig water geven  c= weinig water nodig
f= volle zon  g = half schaduw  h  = schaduw  i= potmaat 

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

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

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.  -  Flyer 8

Bezoek ook eens onze Streekwinkel en Kinderboerderij!

Openingstijden:
ma.	 09:30	-	18.00	uur
di.	 09.30	-	18.00	uur
wo.	 09.30	-	18.00	uur
do.	 09.30	-	18.00	uur
vr.	 09.30	-	21.00	uur
za.	 09.00	-	17.00	uur
zo.	 12:00	-	17:00	uur

Pick & Joy 
snackkomkommer  
b  f / g  i  14 cm, d  ca. 60 cm. 
Cucumis sativus. Excl. sierpot.

Solar tuinlamp ‘Torino’ 
d  60 cm. Gemaakt van glas en 
RVS. 8 lumen lichtopbrengst. 
Per stuk: 

Oleander 
b  f / g  i  21 cm, d  ca. 45 cm. Nerium oleander.  
Keuze uit diverse kleuren. 

Afrikaanse lelie 
b  f / g  i  17 cm, d  ca. 50 cm. 
Agapanthus africanus ‘Summer Love 
White’. Compacte soort met stevige 
bloemstelen.

Pick & Joy pluktomaat  
b  f / g  i  14 cm, d  ca. 40 cm.  
Lycopersicon ‘Tomato Red’.  
Makkelijke tomatenplant voor 
zowel binnen als buiten. 
Excl. sierpot.  

Sierpot ‘Vivo’ 
d  40 cm, e  40 cm. 
Kunststof. Met 
geïntegreerde 
wieltjes.  
Verkrijgbaar in  
de kleuren wit  
en zwart.  
Excl. planten.
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