Tuincentrum Bosson

Zomer in de tuin!
HORTENSIA

(Hydrangea
macrophylla ‘Little Mix’)
Kleinblijvende
rijkbloeiende hortensia.
Bloeit met bolvormige
bloemen. Ideaal voor
in potten of bakken
of voor de kleinere
tuin. Keuze uit
diverse kleuren.
Ø 23 cm.
van 19,99

te
Compac
ia!
Hortens

NU

14,

99

STERRETJESGRAS
(Rhodoxis)

Geniet van deze lang- en
rijkbloeiende plant. Bloeit met
prachtige rozerode bloemen.
Ø 17 cm.

5,

van 7,99

NU

99

LELIEGRAS

(Liriope muscari ‘Royal Purple’)
Deze aantrekkelijke groenblijvende
plant bloeit met lichte langwerpige
violetkleurige bloemen Ø 17 cm.

5,

van 8,49

NU

Fleur
een donkere
hoek op!

99

ZONNEHOED

(Echinacea ‘Moodz’ )

Prachtige volle en
rijkbloeiende plant.
Past goed in de
border of in een pot
op het terras
of balkon.
Ø 19 cm.
van 13,99
NU

9,

49

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

Aangesloten bij:

ESCALLONIA

(Escallonia laevis ‘Pink Elle’®)
Compacte groenblijvende
sierheester. Bloeit met
prachtige roze bloemen.
Aantrekkelijk voor vlinders
en bijen. Ø 19 cm.
van 11,49

7,

99

NU

STOKROOS

(Althaea rosea)

Uitbundige zomerbloeier
van 7,49
in prachtige kleuren op
NU
lange statige stelen.
Deze plant houdt van een
zonnig plek in de tuin.
Ø 19 cm.

4,

99

ZONNEHOED

(Rudbeckia, Mix)
Deze langbloeiende
vaste plant bloeit met
een overvloed aan
bloemen. Ø 23 cm.

11,

van 16,99

NU

49

XL
FORMAAT!

7,

van 10,49
NU

5,

van 7,49
NU

49

49
SIERUI

(Allium ‘Millennium’®)

RIDDERSPOOR

(Delphinium ‘Magic Fountains’)
Prachtige opvallende plant bloeit
met grote bloemtrossen. Ø 19 cm.

Bloeit met mooie
geurende paarse
bloemen, waar de bijen
en hommels graag op
afkomen. Ø 17 cm.
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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

