Tuincentrum Bosson

Vier de lente!
Hanger vol zomerbloeiers
Extra lang genieten van veel
bloemen met deze hanger vol
zomerbloeirs! Diverse soorten
en kleuren. Ø 27 cm van 22,95
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Tropische sferen! Palm
(Trachycarpus fortunei)
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Breng je tuin of terras in
tropische sferen met deze extra
grote palm. De bladeren zijn
groot en waaiervormig. Deze
palm is winterhard (tot -18
graden). Zet de palm op een
beschutte plaats om er optimaal
van te genieten.
Ø 26 cm. van 54,95

Kruiskruid
(Senecio ‘Senetti’ Mix Garden)

Uitbundige en langdurige
bloeier. Staat erg leuk in een
pot op het terras of in de
border. Ø 23 cm. van 10,49
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Bloeit de hele zomer!
Chileense Jasmijn
(Diamantina Mix)
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Geniet van deze exotische plant
met opvallende bloemen, en
donkergroene glimmende bladeren.
Bloeit van het voorjaar tot de late
herfst! Ø 17 cm. van 14,99

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Aangesloten bij:
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Kuipplanten

Creëer een vakantiegevoel in je tuin!

(Diverse soorten)

Diverse soorten en kleuren kuipplanten op stam. Echte
blikvangers voor op het balkon of terras. Geef regelmatig
plantenvoeding en verwijder uitgebloeide bloemen voor een
langdurige bloei! Ø 19 cm van 14,99

Gomboom
(Eucalyptus gunnii)
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Rijke aanwinst voor iedere tuin, deze
plant met prachtige geurende
blauw/grijze bladeren. Staat ook mooi
als blikvanger in pot op het terras! De
takken zijn goed te verwerken in een
boeket. Ø 19 cm.van 12,99

Oleander
(Nerium oleander tricolor mix)
Zeer langbloeiende kuipplant
bloeit met 3 kleuren bloemen
in 1 pot! Staat graag op een
zonnig plekje.
Ø 21 cm. van 22,95
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Vlambloem
(Phlox subulata Mix)
Prachtige bodembedekkende vaste
plant met stervormige bloemen.
De phlox wordt veel door vlinders
bezocht en staat graag in de volle
zon te bloeien. Keuze uit diverse
kleuren. Ø 17 cm.van 5,99
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Lijnkruid
(Silene ‘Rollies Favorite’)

Deze langbloeiende vaste
plant bloeit met een
overvloed aan roze bloemen
en fleurt elke tuin op!
Ø 19 cm. van 7,99
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Loodijk 7a | 1243 JA ‘s-Graveland | 06 - 22788374
bossontuincentrum@gmail.com | www.tuincentrumbosson.nl
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

Woensdag 8:00 - 17:00
Donderdag 8:00 - 17:00
Vrijdag
8:00 - 17:00

Zaterdag
Zondag

9:00 - 16:00
GESLOTEN

