Tuincentrum Bosson

Volop bloeiende
aanbiedingen!
PORTULACA

Ideale
terras
hanger!

(Portulaca ‘Carnaval’)

Vrolijke hanger die
langdurig bloeit met
mooie vele verschillende
helder kleurige
bloemen. Ø 20 cm.

8,

van 12,99

NU

99

LUPINE

Diverse kleuren

8,

van 11,49
Fleurige
winterharde
49
vaste plant,
NU
met palmachtige
bladeren en gevulde
bloemtrossen. Keuze uit diverse
kleuren. Ø 19 cm.

VERBENA

(Verbena bicolor ‘Pink’
en/of ‘Purple’)

Terras
toppers!

van 3,99
NU

2,

99

Maandenlang genieten
met deze mooie sterke
zomerbloeier!
van 9,99
Keuze uit roze
99
of lila bloemen.
NU
Ø 19 cm.

6,

BEGONIA

(Begonia ‘Waterfall’)
Geniet de hele zomer van een bloemenzee aan
bloemen met deze terrastopper!. Keuze uit
diverse kleuren o.a. wit, roze en rood. Ø 12 cm.

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

Aangesloten bij:

INCALELIE

(Alstroemeria ‘Colorita’® )
Opvallende plant met
prachtige lelieachtige
bloemen. Keuze uit
diverse kleuren.
Ø 19 cm.
van 16,99
NU

11,

99
LEPELBOOM

Prachtige
bloemtrossen

(Kalmia angustifolia ‘Rubra’)

Wintergroene heester
met mooie bossige,
breedgroeiende vorm. Bloeit
met prachtige rozerode
bloemen. Ø 15 cm.

6,

van 10,49
NU

99
Zee van
bloemen

ZOMERBLOEIERS IN HANGPOT

(Diverse kleuren)

Creëer een waterval aan
bloemen in je tuin, op
terras of balkon.
Ø 27 cm.

12,

van 18,99

NU

99

SALVIA

(Salvia fashionista)

Bloeit rijk met prachtige bloemen.
Diverse kleuren o.a. blauw, roze en
blauw-wit. Ø 19 cm.

7,

van 10,99
NU

ROZENSTRUIK

99

(Rosa Patio, diverse kleuren)
Een roos past in elke tuin! Deze
zonaanbidder is geschikt voor beplanting
in een groep maar staat
ook mooi in een pot
van 24,95
op het terras of balkon.
Ø 19 cm.
NU

17,

95

Diverse
kleuren

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

