
  

*

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 07/04/2021 t.e.m. 19/04/2021 of tot uitputting voorraad.

Laat de lenteLaat de lenteLaat de lente
bloeien!

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
Hidcote
• Potmaat 17cm ø
• Hoogte 30cm

€4,49/stuk

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
Hidcote
• Potmaat 17cm ø
• Hoogte 30cm

€4,49

3 voor
€10

enkel geldig op dezelfde potmaat

2 voor
€30

KRUIDENBAK TERRA COTTA
Mooie ronde potjes
• Set van 3 kruidenpotjes
• Voor binnen en buiten

€18,95/set
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COMPO BIO MESTSTOF TOMATEN EN KRUIDEN
Voor een intens en zuiver aroma van tomaten en kruiden.
• 1,2 kg

€5,99/stuk

ROZEMARIJN BUSH
• 30cm ø
Rozemarijn is een van de veelzijdigste en bruikbaarste 
keukenkruiden in en om het huis. Het staat symbool 
voor vriendschap en trouw. Het is een kruid dat wordt 
gebruikt voor versterking van het geheugen.
• Excl. pot

€19,95/stuk

2 voor
€30

KRUIDEN
• Potmaat 14 cm ø
Kweek zelf je kruiden voor in de keuken,
mixen van soorten mag.

€2,10/stuk

5 voor
€10

BRUGES BLOEMBAK MET HAAKSYSTEEM
Groenten en kruiden aan het balkon.
Nu met gratis waterreservoir.
• grijs
• 55cm

€69,00/stuk

gratis
waterreservoir

COMPO KARATE GROENTEN EN FRUIT
COMPO Karate® Garden is een geconcentreerde 
insectenbestrijder met water te verdunnen en op het 
blad te verspuiten met rugsproeier of handspuit.
• 200ml

€18,75/stuk

DCM GROENTEN EN FRUIT
• 20 kg

€29,25/stuk

• 20 kg

€29,25

gratis
500 gram

t.w.v.
€10,30

bio Anti slak

INSECTENSTUDEERDOOS
Plaats deze insectenstudeerdoos over een insect heen en 
kijk vervolgens door de lens naar het insect.

€9,95/stuk

COMPO BIO MESTSTOF TOMATEN EN KRUIDEN
Voor een intens en zuiver aroma van tomaten en kruiden.

Ook leuk als garnituur 
in een Gin and Tonic. 5 voor

€10
KRUIDEN

• Potmaat 14 cm ø• Potmaat 14 cm ø
Kweek zelf je kruiden voor in de keuken,
mixen van soorten mag.

KINDERKRUIWAGEN
Jong geleerd is oud gedaan.
• Bak 60*44 cm
• Kleuren: blauw, fuchsia, groen, rood

korting
€8,55

KINDERKRUIWAGEN

€8,55

KINDERKRUIWAGEN

€38,50 €29,95

VT ZADEN KRUIDEN
• Groot assortiment groenten en kruidenzaden

vanaf

per zakje
€0,90

BIESLOOK ZAADLINT
Lint waar zaadjes in verwerkt zitten.
Altijd de juiste zaaiafstand 

€4,75/stuk

BIESLOOK ZAADLINT
Lint waar zaadjes in verwerkt zitten.

DCM GROENTEN EN FRUIT

BIESLOOK ZAADLINT
Lint waar zaadjes in verwerkt zitten.
Altijd de juiste zaaiafstand 

korting
10%



€19,95/stuk

AGAPANTHUS FIREWORKS
• Potmaat 4 liter
Doorbloeiende 2 kleurige agapanthus voor 
terras en balkon.

2 voor
€30

CHLOROPHYTUM SAUN STARLIGHT
• Potmaat 2 liter
Hitteresistente plant met lelievormige 
bloempjes.  

€13,95 /stuk

€19,95/stuk

• Potmaat 4 liter
Doorbloeiende 2 kleurige agapanthus voor 
terras en balkon.

CHLOROPHYTUM SAUN STARLIGHT

2 voor
€20

CORTADERIA SELLOANA TINY PAMPA
• Potmaat 5 liter
Het nieuwe mini pampasgras voor op terras, 
droogteresistent.  

€24,95/stuk

2 voor
€40

GORDLINIA GRANDIFLORA
• Potmaat 3 liter
Nieuwe halfbladhoudende najaarsbloeier 
met witte bloemen en opvallende 
herfstverkleuring.

€14,95/stuk

2 voor
€25

NEPETA KUBANICA NEPTUNE
• Potmaat 4 liter
Compacte terrasbloeier.

€17,95/stuk

NEPETA KUBANICA NEPTUNE
• Potmaat 4 liter
Compacte terrasbloeier.

€17,95

2 voor
€30

ACER PALMATUM EXTRAVAGANZA
• Potmaat 3 liter
Nieuwe Japanse esdoorn met verschillende 
spectaculaire kleuren.

€29,95/stuk

2 voor
€50

€21,50/stuk

PANICUM VIRGATUM HOT ROD
• Potmaat 6 liter
Nieuw intens bloeiend en rood verkleurend 
siergras.

2 voor
€35

ALOE SAFARI SUNRISE
• Potmaat 2 liter
Heldere 2-kleurige nieuwe variëteit, verdraagt 
droogte zeer goed.

€14,95/stuk

bloempjes.  

€13,95 /stuk

ALOE SAFARI SUNRISE
• Potmaat 2 liter
Heldere 2-kleurige nieuwe variëteit, verdraagt 
droogte zeer goed.

€14,95

2 voor
€25

SALVIA NEMEROSA SOFIA
• Potmaat 2 liter
Sterke zomerbloeiende vaste plant die ook kan 
dienen als terrasplant.

€9,95/stuk

2 voor
€15

HYDRANGEA MACROPHYLLA CARROUSEL
• Potmaat 3 liter
Nieuwe variëteit hortensia met rood/wit bonte 
bloemen.

€19,95/stuk

2 voor
€30

Excl. mand

Excl. pot



MOME SIR.UP
0,25l & 0,50l
• Zesty Lemon
• Spicy Ginger
• Tropical
• Strawberry & Mint

€9,99/0,25l

€13,99/0,50l

CUNI ADULT
1,75 kg.
• All-in-one - geen selectief eetgedrag mogelijk
• Zonder granen; bevat lange vezels o.a. timothyhooi, 
optimaal voor de tanden
• Verrijkt met wortelen en kruiden voor een goede 
opname en vertering.

€12,90/1,75kg

CAVIA
1,75 kg.
• All-in-one - geen selectief eetgedrag mogelijk
• Met extra vitamine C; lange vezels o.a. timothyhooi, 
optimaal voor de tanden
• Verrijkt met vlierbessen en kruiden voor een goede 
opname en conditie.

€12,90/1,75kg

€49,99 €39,99

VOLTREGA KONIJNENKOOI
• 100cm x 55cm
• Zwart

-20%

HOOI VOERBAL + BEL
• 11cm
• Metaal
• Kleur bel: zilver

€6,75 €4,99

VIJVERVISSEN
• 4-7cm
shubunkin, sarasa, goudwinde, blauwe winde, goudvis

dier in de 

kijker
VIJVERVISSEN

• 4-7cm

VIJVERVISSEN

blub blub
COLOR STICKS

• Zak 15 liter

€7,99/zak

POND STICKS
• Zak 15 liter

€6,99/zak

3 voor
€15

combinatie mogelijk

KAARSEN
Dinosaurus of Unicorn
• Set van 8

€5,99/ verpakking

CUPCAKE VORMPJES
Dinosaurus of Unicorn
• ± 36 stuks per verpakking

€3,99/ verpakking

CUPCAKE VORMPJES

PIÑATA DINOSAURUS
Hoogte: 43,5cm

€19,95/stuk

PIÑATA DINOSAURUS
Hoogte: 43,5cm

€19,95/

DINO SUIKERDECORATIEDINO SUIKERDECORATIE

FRAISETTE
• 5cl niet-alcoholische gin
• 4cl Strawberry & Mint Sir.Up
• 3cl citroensap
• Soda & balsamico azijn

1. Doe de gin, Sir.Up, citroensap en 
crushed ice in een cocktailshaker.
2. Schud goed gedurende 15 seconden.
3. Giet in een glas met ijsblokjes.
4. Werk af met soda en een drup 
balsamico azijn.

• Strawberry & Mint

0,50l

2e product

-50%
combinatie mogelijk

korting
€1,76

Recept

UNICORN SUIKERDECORATIE

€4,25/verpakking

product in de 

kijker
product in de MIX CUPCAKES

1kg

€2,29/ 1kg

€5,50/verpakking

BROODMACHINE
+ 4 gratis all-in broodmixen van 500gr
- Wit brood, meergranen, waldkorn, boerenbrood

€159,00/stuk

pakket
broodmixen

gratis
t.w.v. €9,96



LUXFORM SOLAR
TUINLAMP JUNEAU

Op zonne energie
• 5 lumen

€12,99/stuk

5+1

LUXFORM SOLAR
TUINLAMP RENNES

Op zonne energie
• 5 lumen

€9,99/stuk

5+1
PLANTEN TERRARIUM MICA ALL IN ONE

€14,95/stuk

Maak uw
mini serre in huis

Secretaressedag
Dag van de medewerker

Vergeet je boeket niet voor
Secretaressedag of
de Dag van de medewerker!
Gemakkelijk te bestellen in
de winkel & de webshop.

donderdag
15 april 2021

PLANTEN TERRARIUM MICA ALL IN ONE

HG ELEKTRISCHE
VLIEGENMEPPER

Zoemt het om jouw oren?
Dan hebben wij de oplossing.

€4,99/stuk

Uw tuincentrum is doorlopend geopend van 9u tot 19u00.
Open op zon- en feestdagen.  Dinsdag gesloten.

Shop 24/7 op onze webshop www.eurotuin.be.
Gratis verzending vanaf €50 (excl. boeketten en max. 30kg)

Deinze | Merelbeke | Ophasselt
www.eurotuin.be

Volg ons ook op Facebook & Instagram!

Bezoek
onze vernieuwde
afdeling buitenplanten
in onze gloednieuwe
cabrioserre van 2300m2

in Merelbeke!


