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PERKPLANTEN
Diverse keuze stekperkgoed
• Potmaat 10,5cm ø

€1,49/stuk

*

10 voor

€12 EUROTUIN POTGROND 40L
Topkwaliteit voor binnen en buiten.

€5,95/zak

3+1
gratis



OSTEOSPERMUM
De alom gekende Spaanse margriet, 
bloeit de ganse zomer.
• Potmaat 10,5cm ø

€2,99/stuk

OSTEOSPERMUM
De alom gekende Spaanse margriet, 
bloeit de ganse zomer.

6 voor

€15
CAMPANULA PORTENSCHLAGIANA

Deze klokjesbloem is een van onze favorieten.
• Potmaat 12cm ø

€3,95/stuk

3 voor

€10

ZAAIPERKGOED
Voor perk en bloembakken.
• Potmaat 8cm ø

€0,45/stuk

ZAAIPERKGOED
Voor perk en bloembakken.
• Potmaat 8cm ø• Potmaat 8cm ø

€0,45€0,45

10 voor

€4

BLOOMING JOY MIX
Mix van perkplanten.
• Potmaat 12cm ø

€3,25/stuk

BLOOMING JOY MIX

5+1
gratis

DIANTHUS ‘PINK KISSES’
De bloemen van deze anjer geven een 
betoverende geur, die je niet gauw meer 
vergeet.
• Potmaat 12cm ø

€3,49/stuk

3 voor

€10



DCM POTGROND 60L
Voor geraniums en bloeiende planten.

€11,50/stuk

DCM POTGROND 60L
Voor geraniums en bloeiende planten.

€11,50

DCM POTGROND 60L
Voor geraniums en bloeiende planten.

€11,50

400ml
gratis

t.w.v. €4,95

vloeibare
meststof

OSMO UNIVERSELE POTGROND
Voor verpotten en verplanten, binnen en buiten.

€7,80 /40L

Voor geraniums en bloeiende planten.

OSMO UNIVERSELE POTGROND
Voor verpotten en verplanten, binnen en buiten.

€7,80

gratis

bij aankoop van 40L
10L

GREEN BASIC RAIN CATCHER 35L
Regenton voor aan regenpijp.

€79,95/stuk

gratis

t.w.v. €17,29
gieter

Zet je mama
een hele zomer in
de bloemetjes.



PHILODENDRON MIX
Mix van 3 soorten.
• Potmaat 12cm ø

€9,95/stuk

3 voor

€20Plant van de maand
philodendron
De philodendron is een bekende kamerplant die goed te verzorgen 
is. De plant staat het liefst op een plek in de (half)schaduw. 
Doordat deze kamerplant zo makkelijk is in het onderhoud, is de 
plant in vele kantoren te vinden.

HYDRANGEA MACROPHYLLA
Grootbloemige hortensia in verschillende kleuren.
• Potmaat 24cm ø

€24,95/stuk

MAND WELCOME
Rustieke wilgentenen mand.
• 30cm ø

€9,50/stuk

Hortensia + mand

setprijs
€29,95

normaal €34,45

ECOPOTS MORINDA
Hippe pot uit gerecycleerd materiaal.
• 14cm ø
• Taupe

€5,95/stuk

ECOPOTS MORINDAECOPOTS MORINDAECOPOTS MORINDAECOPOTS MORINDAECOPOTS MORINDA IMPATIENS NEW GUINEA
Vlijtige liesjes zetten mama de ganse zomer
in de bloemen.
• Potmaat 13cm ø
• Mix kleuren

€2,99/stuk

Vlijtige liesjes zetten mama de ganse zomer

• Potmaat 13cm ø

Impatiens + pot

setprijs
€7,50

normaal €8,49

GLAS GEKLEURD
Trendy glazen bloempot in diverse kleuren.

€4,25/stuk

Trendy glazen bloempot in diverse kleuren.
philodendron

 + pot

setprijs
€10

normaal €14,20



THEETAS OGO
Verschillende kleuren
Deze prachtige grote theemok van het merk OGO heeft 
een leuk inzetstuk voor verse thee en een bijkomend 
dekseltje om je drank langer warm te houden. Dankzij 
zijn grote inhoud van 475ml geniet je langer van je 
verse thee

€19,95/stuk

THEETAS OGO
Verschillende kleuren

stuk

THEETAS OGO
stuk

GOUDEN HAAN ADVOKAAT
Verschillende smaken
• 125g

vanaf €4,65/stuk

GOUDEN HAAN CONFITUUR
Verschillende smaken, ambachtelijk gemaakt.
• 330g

€4,95/stuk

SOEZIE KLASSIEKE DESSERTMIXEN 1KG
Pannenkoeken, Cake, Brusselse Wafels, Biscuit

vanaf €3,99/stuk

SOEZIE KLASSIEKE DESSERTMIXEN 1KG

PHILODENDRON MIX
Mix van 3 soorten.
• Potmaat 12cm ø

MAND WELCOME
Rustieke wilgentenen mand.
• 30cm ø

IMPATIENS NEW GUINEA
Vlijtige liesjes zetten mama de ganse zomer
in de bloemen.
• Potmaat 13cm ø
• Mix kleuren

Deze prachtige grote theemok van het merk OGO heeft 

Verwen
mama



AQUA-KI MIX VIJVERKORRELS
Vijverviskorrels, verschillende maten
korrel: 3 of 6mm

vanaf €9,95/3,5 liter emmer

AQUA-KI MIX VIJVERKORRELS

COLOMBO TEST LAB
Handige kunststof koff er met
druppeltesten voor de 6 belangrijke
waterwaardes: pH, GH, KH, NO2, NO3 en NH3.

€39,99/stuk

COLOMBO TEST LAB

COLOMBO GH+ 1000ML

€13,99/stuk

COLOMBO KH+ 1000ML

€15,99/stuk

COLOMBO PH- 1000ML

€13,99/stuk

€39,99

setkorting

bij aankoop van
Ph- & Kh+ & Gh+

10%
COLOMBO GH+

Een juiste totale hardheid (GH) is een 
voorwaarde voor helder water. GH is een 
maat voor de totale hoeveelheid opgeloste 
mineralen in uw vijver, welke hoofdzakelijk 
bestaan uit calcium. Uw planten en vissen 
hebben deze mineralen nodig. Goed voor 
7000L

COLOMBO KH+
Herstelt de carbonaathardheid van uw vijver. 
Met 1 liter Colombo kH+ kunt u ruim 7.000 
liter water behandelen.

COLOMBO PH-
Verlaagt de zuurgraad op een veilige manier. 
De ideale pH waarde ligt tussen de 7 en 8, 
test regelmatig het water en corrigeer bij 
te hoge waarden. Verlaag de pH geleidelijk, 
met maximaal 1 eenheid per dag. Doseer 
maximaal 50 ml per 1000 liter.

COLOMBO NATURA PLANT TABS 10ST
Voor een natuurlijke prachtige vijver.

€2,99/stuk

korting

10% Korting is
geldig op 
de volledige 
Natura lijn.

OEVERPLANTEN
Gratis vijvermand bij een oeverplant.

vanaf €9,99/stuk

gratis
vijvermandje

19x19cm
Maak je
vijver klaar voor
de zomer.



HILLS CANINE & FELINE
Medium 2,5kg

vanaf €19,95/stuk

ZWART AFDEKNET VOOR DRAADREN
Het afdeknet zorgt er voor dat uw dieren veilig kunnen 
vertoeven in de ren

€11,75/stuk DRAADREN 6-DELIG
In folie verzinkt.

€24,95 €21,21

draadren

korting
15%

EDGARD & COOPER HONDENBROKJES
Hondenbrokjes in diverse smaken.

vanaf €39,95/7kg

vanaf €69,95/12kg

EDGARD & COOPER HONDENBROKJESEDGARD & COOPER HONDENBROKJES

gratis
• 6x100gr bij 7kg

• 4x300gr bij 12kg

multipack
HOBBY FIRST CANEX ADULT BROCKS

3kg Canex Adult Brocks is een uitgebalanceerde en 
volledige voeding voor volwassen honden.

vanaf €13,25 €10,60

korting

-20%
OEVERPLANTEN

Gratis vijvermand bij een oeverplant.

korting

€7,50
geldig op

diverse smaken

Isidoor

Je beste vriend
heeft vier
pootjes.



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!

OSMO FOODBOX BELGISCHE OF ITALIAANSE KIT
Zit er een Belgische of Italiaanse chef in je mama?
Kweek zelf je groenten en eet gezond uit eigen tuintje.

Box incl. zaden, turfpotjes, meststof, plantlabels,
receptenboekje.

€29,95/stuk

BOEKETTEN

Geldig op alle
boeketten vanaf €34,95.

BOEKETTEN

gratis

t.w.v. €4,99
vaas

PURE ROSE WOOD SERVEERPLANK
Serveerplank recht met metalen handvat.
• 49cm

€19,95 €16,95

HALF SPHERE DIFFUSER MILLEFIORI
Dankzij de Millefi ori Milano Ultrasound Aroma 
Diff user verspreidt de parfum zich door water 
en de toegevoegde geurolie gelijkmatig te 
vernevelen

€54,90 €46,90

Moederdag
9 mei


