Tuincentrum Bosson

Zomer in de tuin!
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Canna
(Canna mix)

Blikvangers in de tuin! Prachtig felgekleurde bloemen in diverse
kleuren. Met een Canna breng je je tuin in tropische sferen!
Ø 17 cm. van 12,99

Hortensia
(Hydrangea paniculata. ‘Prim White’)

Compact blijvende
hortensia bloeit
met crèmekleurige
bloemschermen die
later verkleuren naar wit.
(exclusief pot)
Ø 19 cm. van 13,99
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Bellenplant
(Fuchsia ‘Lady Thumb’&
Fuchsia ‘Tom Thumb’)

Deze compacte fuchsia
bloeit de hele zomer met
dubbele gevulde bloemen.
Staat erg mooi in een pot
op het terras of balkon!
Ø 19 cm. van 9,99
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Klokjesbloem
(Campanula ‘Addenda’)
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Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn
geldig tot twee weken na verspreidingsdatum en zolang
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Vrolijke uitbundige
bloeier. Staat erg leuk
in hangmanden en
bloembakken.
Ook geschikt als
bodembedekker.
Diverse kleuren.
Ø 14 cm. van 7,49
Aangesloten bij:

Tuin Bromelia
(Fascicularia ‘Bicolor’)
Plant met lange, dunne
leerachtige blaadjes met
zachte stekels. Het hart van
de plant bloeit en verkleurt
naar rood. Ø 13 cm. van 9,99
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Vingerhoedskruid
en Zonnehoed
(Digitalis mix &
Echinacea ‘Moodz’ Mix)

8,

99

Makkelijke langbloeiende
tuinplanten in
verschillende kleuren.
Ø 19 cm. van 12,99

Lampenpoetsersgras
(Pennisetum ‘Fireworks’®)
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Prachtig siergras met
roodpaars gestreept blad
en roze pluimen later in het
jaar. Ø 19 cm. van 12,99
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Mini petunia
(Calibrachoa callie ‘Karneval’)

Ideaal voor hangmanden,
balkonbakken en potten!
Uitbundige vrolijke bloemen in
diverse kleuren. Ø 12 cm.
van 4,49

Kattekruid
(Nepeta faassenii ‘Purrsian Blue’)

Compacte lang en
rijkbloeiende plant met
prachtige blauwpaarse
bloemen.
Ø 19 cm. van 10,99

6,

99

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

