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Tuja Brabant 100
Cena

12,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

00000012

Producent

PPUH IGLAKI

Opis produktu
Thuja Brabant
Zależy Ci na tym, aby w krótkim czasie uzyskać przepiękny żywopłot, bez wątpienia przypadnie Ci do gustu oferowana przez
naszą firmę Thuja Brabant. Wyróżnia się ona spośród innych żywotników wysokim przyrostem rocznym, sięgającym nawet do
50 cm! Dzięki temu przez 10 lat możesz uzyskać rośliny o wysokości nawet 3-4 metrów.

Warto wspomnieć również o tym, że gatunek ten świetnie poddaje się cięciu i formowaniu. Dzięki temu sprawdzi się wszędzie
tam, gdzie planujesz stworzyć wyjątkowy i estetyczny zielony zakątek – żywopłot z Thuji Brabant może stanowić ciekawy
rodzaju odgrodzenia części ogrodu.

Tuje mają 4 lata i 60-100 cm wysokości (bez doniczki),
wysyłamy je w doniczkach o pojemności 2-3 litrów,
pochodzą wyłącznie z naszych, polskich hodowli,
są odporne na mróz,
sadzenie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
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Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

nie kupujesz od pośredników, tylko samego, doświadczonego w hodowli Thuji producenta,
pracuje u nas wyłącznie wykwalifikowany i doświadczony personel, gwarantujący odpowiednie przygotowanie i
spakowanie roślin,
razem z zamówieniem otrzymujesz gratis instrukcję sadzenia i pielęgnowania konkretnego gatunku,
w razie potrzeby zawsze możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo i otrzymać fachową poradę,
na życzenie klienta dowieziemy zamówione rośliny własnym transportem.
Nawóz GRATIS !!!
▪ Nawóz dedykowany określonej porze roku w ilości odpowiedniej do nawiezienia wszystkich zakupionych roślin otrzymują
Państwo również gratis.

Jak wygląda wysyłka?

standardowo jedna paczka może zawierać maksymalnie 16 roślin, a jej koszt to 30 złotych,
Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD,
odbywa się ona wyłącznie od poniedziałku do środy, co gwarantuje dostarczenie przed weekendem,
zazwyczaj paczka dostarczana jest w kolejnym dniu roboczym po wysłaniu,
jest ona realizowana głównie w sezonie, czyli od wiosny do jesieni,
w przypadku zamówień niestandardowych rośliny wysyłamy również zimą, ale według indywidualnych ustaleń,
sprzedawane Thuje Szmaragd objęte są gwarancją producenta.
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