
Alles voor je huis, tuin, vijver & dier

Sla
de lente

open!



DCM ECOTERRA
POTGROND

Voor een optimale planten-
groei, ook voor biotuin 

€11.45/ zak (60L)

Groenten
& kruiden

GEZONDE SNACK ! 
kweken, oogsten, eten … op je terras. 

PICK & JOY PLUKGROENTEN

€8.25 /pot (Ø 14cm)
cherry tomaat, pepper, chili

2 voor €15

Snack 
Cucumber

Snack Pepper Red

Cherry Tomato Orange
Hot Chili

PLANTENPRIKKER
Maak uw planten herkenbaar. 
Gegalvaniseerd. Inclusief schrijfstift

€9.99 / 6 stuks 19cm

KRUIDEN
Diverse kruiden

€1.29 / stuk, excl. pot (p 9cm)

5 stuks voor €5

KRUIDENTAFEL 
Ergonomische kruiden- en/of moestuintafel  
VERSCHILLENDE MATEN BESCHIKBAAR

€139  €99 /87 x 44 x h 85cm

KWEEKSET ELHO ALL-IN ACTIE
Breng je moestuin naar de keuken, set : 
 jaarkalender/plantlabels/bak/deksel/schotel

 €14.95 / stuk 
 2 voor €24.95

Laat je kruiden 

2 + 1
gratis

vloeibare meststof  
groenten en  

kruiden 400ml

PROMO 

PICK & JOY PLUKGROENTEN

€8.95 /pot (Ø 14cm)
komkommer



CONFITUUR STARTERSSET 
Maak in en geniet later ! 
Complete Kilner startersset voor  
het maken van confituur. / 5-delig :  
vergiet, trechter, neteldoek,  
jamlepel, 12 etiketten

€28.90

FRAMBERRY
Kruising tussen framboos  
en aardbei zeer sappig en  
rijke oogst

PINEBERRY
witte aardbei met een  
verrassende smaak van  
ananas zeer sappig en  
geurig / ziekteresistent

BUBBELBERRY
Roze aardbei met smaak  
van zoete kauwgom een  
heel sterk aroma

GOJI BES 
Perfect in pot te kweken  
(min 30cm diep)

€7.50 / P 14cm

MESTSTOF VOOR FRUIT 
Voor een sappige en rijke oogst

€6.80/1,5kg

Superfood & zomersnoep

Kweek de gojibes-struik het beste in 
zanderige grond of lichte potgrond 
met wat universele meststof. 

Oogsten van de bessen, schud aan 
de takken en laat de bessen voorzich-
tig in een emmer vallen, opgelet dat 
de bessen niet kneuzen. Gebruik : vers, 
voor sap of thee, te drogen of in te 
vriezen (meer info Eurotuin.be) 

EXTRA
INFO 

MOUNT EVEREST
Klimaardbei – oersterk  
plant en zeer productief

PICK & JOY PLUKGROENTEN

€8.95 /pot (Ø 14cm)
komkommer

ALLE AARDBEIPLANTEN
€3.95 /pot Ø 12cm



Oogst zelf
vol trots ! 

GREEN BASIC PATATO POT ELHO
H 27.5 cm – kweek  gemakkelijk op een 
kleinschalige manier je eigen aardappe-
len, UV bestendig, stevig en lichtgewicht.  

€11.95 (Ø 33 x 26cm)

RAINBARREL ELHO 
H 106 cm  kleurvast – regenton 200L 
gemakkelijk aan te sluiten  
op de regenpijp – met kraantje  
om gieter onder te plaatsen
Bovenzijde is een plantenbak

€129 (61 x 106cm / 200L)

set ton + gieter €139

GREEN BASIC KWEEKHUIS XXL
Accessoire voor Movable Garden : deze 
kap zorgt voor optimaal groeiklimaat mét 
ventilatieschijf. Met uv-filter, ook ongedier-
te kan er niet bij.  

€32.95 (74,8 x 56,6cm)

GIETER ELHO 
LIVING BLACK 

Past perfect onder het kraantje.

€15.49 (10L)

NOTITIEBOEKJE MOESTUIN
Maak handige notities om elk jaar weer te herzien –  
met handige tabbladen – onmisbare geheugensteun 
voor elke (moestuin)tuinier

€15.95

EUROTUIN POTGROND
Universeel.

€5.95/zak (40L)

3+1
gratis 

MOVABLE GARDEN ELHO 
Ideale moestuin op 6 wielen gemakkelijk verplaatsbaar – 
geschikt voor zwaardere groenten

€49.95 (76,7 x 57,9cm)



100%

OOGSTMAND
4L of 15L : oogsten, vervoeren, 
stockeren, bewaren, wassen, … 
verschillende maten passen 
in en op elkaar

€9.90/mand (4L)

€14.50/mand (15L)

15L + 4L €19,50

afbreekbaar!

TUINSERRE RICHEL  
8m3 eenvoudige montage
veel lichtinval / roldeur

€279 (2mx3m)

VENTILEREND 
KEUKENEMMERTJE
+ 20 COMPOSTEERBARE ZAKJES

Mogen mee in de compostbak. 
Minder kwalijke geurtjes / minder 
schimmelvorming / minder insecten.

€14.95 (7L)

COMPOSTEERBARE ZAKJES
20 zakjes, mag in groene container 
of composthoop

€1.99 (7L)

KWEEKPOT MET KAP 
Hoge kap en handige ventilatieschuif voor optimaal kweek- 
klimaat. Natuurlijke uitstraling en lichtgewicht

Pot vanaf  €3,19 / (Ø 15x19)  

Deksel vanaf  €2,99 / (Ø 15x19)



BLOEMPOT RIB 
15 designs – 3 kleuren RIB structuur
weersbestendig – 3 jaar garantie
binnen / buiten

€39.99 (35x34cm)

€59  (43x41cm) 

€129 (54x52cm) 

CITY GARDENING VERNEVELAAR SET 
Zeer fijne watervernevelaar voor tuin, terras, balkon.  
Aangename verfrissing op hete zomerdagen

€49,99 (10m, 7 vernevelaars, 13 bevestigingsclips)

PLANTENBAK RECYCLED WOOD 
Ideaal als terraspot of moestuinbak, 
kunststof binnenbakken. Verkrijgbaar in 
verschillende maten

€129 (84x43x86cm)

€159 (124x43x86cm)

NATUREUP  GARDENA 
verticaal tuinieren basis set

€54,99 (65x15x54cm)

NATURE UP! GARDENA 
BEWATERINGSSET 

wateraansluiting ot 27 planten

€32,99

CITY GARDENING
dé nieuwe trend

Nooit meer droge planten

FLESSENHOUDER FALL IN WINE
Grappige en verrassende standaard voor je fles wijn!

€9.95 / rood / wit / rosé
3 voor €24,95

boven aanzicht



CITY GARDENING BUIKBALSET   
Vang de bal met je buik !  
Play, move, learn: iedereen  
naar buiten!  
Voor tuin en strand,  

€29.95

PARAPLU 
FLAMINGO

€8,95
(Ø 91cm x 77cm)

DRINKGLAS CACTUS
 + RIETJE

€2.39 (400ml)

KOKOSMAT FLAMINGO

€6,95 (25x75cm)

TRAMPOLINE
Max gewicht: 50 kg  
Inclusief veiligheidsnet H160cm

€199( Ø244, h60cm)

Kids
in de tuin

ZAKLOPEN
4 verschillende zakken  
en een start- en finishlint

€11.95

GIETER FLAMINGO

€6,50 (1,46L)

BOODSCHAPPENTAS 
FLAMINGO

€3,19 (40x50cm)



Vissen actie

DRIJFRING 
INCL. MIX MAND

3 planten 

€14,99

MIXMAND OVAAL
met 3 planten

€14,99

WATERKUIP OLD HAMBURG
Waterkuip uit gerecycleerd wijnvat met handpomp

Vanaf €179 / (Ø  95cm / H 65cm)

OEVER PLANTJES

Vanaf €2.49 /plant

ZUURSTOFPLANTJES

Ruim aanbod

AQUARIUMPLANTJES
meer dan 30 soorten.  
goedkoopste gratis

*Het goedkoopste artikel is telkens gratis.

warmwatervissen

*div soorten-goedkoopste gratis.
Breng uw bon mee, zie achteraan  

in deze folder.

koudwatervissen

5+2
gratis* 

10+2
gratis*  

BLOEMBAK
Gerecycleerde wijnvaten 

€115 /(Ø  65cm / H 40cm)

BIOPRESS OASE FILTERSET 4000
pomp+filter+uvc techniek

€184,95 (voor max 4m3)

3+1
gratis* 

3+1
gratis*  

5+1
gratis* 

FONTEIN MET POMP
in kunststof

€295 /(62x49x100cm)

Ruim aanbod

fonteinen



DCM VITAL-GREEN GAZON 
Professionele formule voor SUPER 
groen gazon. Geschikt voor 500m² 

€36,95/20kg

GG LM-P18 GRASMAAIER*
Milieuvriendelijke LPG aangedreven motor

€779,95 (motor 135cc)

€869,95 (motor 173cc)

ACCUMAAIER 
Krachtige accumaaier ideaal voor  

kleinere gazons (2x 18V accu) 

€329,99 /incl. lader en 1 batterij
2de batterij gratis

BENEGAS LIGHT VULLING*
Verkrijgbaar in 5kg - 7kg of 9kg

€21,50 /5kg

Bestel ze op www.eurotuin.be
1-25m²
26-50m²
51-100m²
101-200m²
201 en meer

Graszoden
Topkwaliteit en eenvoudig te leggen  
onmiddellijk een prachtig gazon!

€3.49
€3.19
€2.89
€2.59
€2.49 *Enkel verkrijgbaar in Merelbeke.

Maaien
op LPG

GARDENA ACCU SYSTEEM 
NIEUW wisselaccu 18V of – krachtig, onder-
houdsvrij, flexibel oplaadbaar en eenvoudig 
te wisselen / met led display  – 1 batterij 
voor verschillende elektrische
toestellen van Gardena

PAst op alle toestellen

HEGGENSCHAAR MET ACCU 
Meslengte 50cm – ligt perfect in de hand (1x18V)

€179,99 /incl. lader en 1 batterij
2de batterij gratis

@ Eurotuin

Ruim aanbod

fonteinen



Alles voor
het terras

AANSLAG VERWIJDERAAR 5L
Verwijdert groene en zwarte aanslag
Concentraat goed voor 1000m².

€29.95

HG SIXPACK
6 onmisbare & krachtige HG producten 
Tegen verstopping, vet, schimmel, toilet, 
kalk, glas

€30  €15 OP = OP 

HG TUINMEUBEL 
'KRACHT' REINIGER

Krachtige & geconcentreerde
reiniger voor je tuinmeubels,

€4.29 (500ml)

GROEISLANG
5 tot 15 m. hoogwaardig en ultrasterk   
materiaal – pistool met 9 verschillende  
waterstralen – inclusief messing koppeling

€34,95 

1 EUROTUIN
EMMER
GRATIS 

IEDREEN TUINIER
het nieuwste boek van  
Laurence Machiels
VANAF 9 APRIL VERKRIJGBAAR!

€19.95 + gratis 
handschoenen

UITREKBAAR

Geen mier meer veilig …

EUROTUIN MIERENSTOP
Houd je terras of balkon vrij van mieren. 

€7.95 per 3 doosjes



XL POTTERIE 
GROTE MATEN 

Deze bloembak is vervaardigd uit lichtgewicht  
kunststof, waardoor hij gemakkelijk te  
verplaatsen is. Met uniek drainagesysteem.

vanaf €39,95 €34.50 (D42 H30)

DIVERSE SIERGRASSEN
Trendy & decoratief : groenblijvend, met of zonder elegante 
pluimen. Gemakkelijk in onderhoud 

vanaf €3,99 *goedkoopste gratis

BOOMBANK
Voor rust en schaduw onder de boom! 
Weersbestendig, Boomdia max 75cm

€550

PALLETKUSSEN
GLENN F. blauw of antraciet

€149/set van 2  
(120X40 en 120X80)

PALLETKUSSEN
Maak zelf je zetel met pallets wij pimpen ze 
met kleurechte en slijtvaste kussen HUMMER

€159/set van 2  
(120X40 en 120X80)

Vaste planten & Perkplanten
Groot assortiment! 

3+1
gratis* 

3+1
gratis* 

 
perkplanten

-10%
bij aankoop van

10 dezelfde
vaste 

planten

-10%
bij aankoop van

5 dezelfde

*Het goedkoopste artikel is telkens gratis.



Kijk eens naar omhoog

PLANTJES IN HANGPOT
VAN COCOSVEZEL 

VANAF €8.50 /pot

VIERKANTE POT YULA  
Stijlvolle plantenpot met praktische 
watertoevoerspies maakt de verzorging 
van de planten eenvoudig.

€14,50

GIETER YULA 
Bijpassende stijlvolle gieter

€11,00

PLANTTAS YULA 
Plantenpot  
+ binnenbak  
+ watertoevoerspies  
+ houder

€22,50

PHOENIX 
CANARIENSIS

Dadelpalm / winterhard / ideale  
kuipplant / verdraagt hitte 
 verschillende maten

€14,95 excl. pot  
(p 21 / h 160cm)

DIPLADENIA 
Terrasplant, bloeit van de 
zomer tot ver in het najaar. 
mix wit/roze/rood.

€19,95  
nu voor  
€14.99/pot

topper ! 



een gepaste thuis!

VOERSILO / VOERFONTEIN 
Te gebruiken in een volière of kip-
penren. Eenvoudig op te hangen 
door middel van het hengsel.

€5.85 (1 L)

DRINKFONTEIN
Voor kuikens

€6.95 (1 L)

GRAAN MIX 
GRA-MIX Ardeens graan is een 
kwaliteitsvolle graanmengeling voor 
legkippen, vleeskuikens, eenden, ganzen 
en ander pluimvee.

€4.10 /zak (4 kg)

KIPPENHOK
Eenvoudig te monteren / met afsluit-
baar nachthok/tochtvrij/met plastiek 
lade / incl zitstokken / 

€219.00 (136 x 90 x 99cm)

PAASKUIKENS
Fluffy en schattig  maar hou 
rekening met de juiste zorg !

€1,99 /kuiken

LEGKIPPEN
Diverse soorten 

5 voor €50
€12,5 /kip

KIPPENHOK
Geschikt voor 2 kippen/schuilhok/zitstok/ 
loopplak/legbak

€475  €399,95 (130x65x82cm)

voor al je kippen   



Surf eens naar onze

en bestel!
vernieuwde website

BUITENSPEELKOFFER MET
10 VERSCHILLENDE SPELEN

Buiten spelen was nog nooit zo leuk met het 
buitenspeelpakket van Eurotuin!  Huur online 
op www.eurotuin.be

€25.00 /dag
TE HUUR

Ontdek al onze
buitenspeeltuigen op
www.eurotuin.be

DE KEUZE VAN DE  PLANTEN EN 
DE  POTTEN  

Laat de groenspecialist ter  plaatse jouw  
kantoorsituatie  komen opnemen.  
Overloop samen je  wensen en bespreek de  
mogelijkheden.

contacteer ons via
info@eurotuin.be
 in samenwerking met



GRATIS
EMMER*

* Bij afgifte van deze bon krijg je een gratis Eurotuinemmer (10L) per aan-
koop van aanslag verwijderaar 5L  Eurotuin label. De bon is niet inruilbaar 
voor contant geld. 1 bon per klant. Niet cumuleerbaar met andere of deze 
actie/promoties. Geldig tot 15 mei 2018.

€5 KORTING
OP ÉÉN VAN ONZE
WORKSHOPS

* Bij afgifte van deze bon krijg je €5 korting bij inschrijving van één work-
shop. De bon is niet inruil baar voor con tant geld en niet geldig bij aankoop 
van een cadeaubon. 1 bon per klant. Niet cumuleerbaar met andere of 
deze actie/promoties. Geldig tot 31 december 2018.

* Bij afgifte van deze bon krijg je 5 + 2 gratis warmwatervissen en/of  
10 + 2 gratis koudwatervissen. De bon is niet inruilbaar voor contant geld.  
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar met andere of deze actie/promoties.  
Goedkoopste gratis. Geldig tot en met 15 mei 2018.

* Bij afgifte van deze bon krijg je een gratis koffie/thee aangeboden bij je 
pannenkoek of gebak. De bon is niet inruilbaar voor contant geld. 1 bon 
per klant. Niet cumu leerbaar met andere of deze actie/promoties. 
Geldig tot en met 15 mei 2018. Enkel geldig in Tuinkaffee Merelbeke.

* Bij afgifte van deze bon krijg je €2,5 korting bij aankoop van minimum 
€25. De bon is niet inruil baar voor con tant geld en niet geldig bij aankoop 
van een cadeaubon. 1 bon per klant. Niet cumuleerbaar met andere of 
deze actie/promoties. Geldig tot 30 april 2018.

*Surf naar www.eurotuin.be en gebruik de code “LENTE18” in 
uw winkelwagentje. 10% korting bij aankoop van minimum €35. 
Niet geldig op cadeaubonnen. Geldig tot en met 30 april 2018.

5 + 2 GRATIS*

WARMWATERVISSEN
10 + 2 GRATIS*

KOUDWATERVISSEN

GRATIS
KOFFIE*

€2,5 KORTING
BIJ EEN AANKOOP
VAN MIN. €25*

10% KORTING
OP JE ONLINE
AANKOOP*

BON
Bon voor een gratis deelname aan de begeleide speelweide, 
de begeleide wandelingen of voor deelname aan andere  
activiteiten van WelloPet.

Naam

Voornaam

Email

Adres



Deinze | Merelbeke | Ophasselt | Roeselare 
www.eurotuin.be
Uw huis- en tuincentrum is doorlopend geopend van 9u tot 18u30.
Open op zon- en feestdagen.  Dinsdag gesloten. 

Uw tuincenter voor 
huis, tuin, dier en 
deco... 24/7!

Vaccinatiedagen 
konijn

WelloPet Events
WelloPet is een dierenzorgcentrum voor kat en hond, met een dierenartsenpraktijk, een trimsalon,
gedrags therapeuten en events. Gelegen aan Eurotuin Merelbeke.
Verschillende keren per maand zijn er activiteiten voor zowel hond als kat. Onze events variëren van
workshops en begeleide speelweides tot educatieve lezingen voor huisdiereneigenaars.
Alle events zijn terug te vinden op onze website: www.WelloPet.be/events.

Ontdek ons ruim 
assortiment op

www.eurotuin.be

Bezoek ook ons Tuinkaffee en geniet van 
een lichte lunch of namiddag-zoets.
Tevens op zaterdag, zondag- en
feestdagen vanaf 9u30 : heerlijk ontbijt !

Open alle dagen 10u-18u30 / dinsdag gesloten.

online!
v

De dierenartsen van WelloPet organiseren in april speciale 
momenten voor het inenten van jouw konijn. Dit is preventief,
extra voordelig en gemakkelijk. De bijhorende gezondheidscheck is 
mooi meegenomen.
Vaccinatiedagen met gezondheidscheck op afspraak
vrijdag 6/04 - zaterdag 7/04 -woensdag 25/04 - donderdag 26/04

Volg ons ook op Facebook & Instagram!
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Dankzij onze samenwerking met WelloPet zijn er


