Medelhavsväxter i storlek XL
Köp 3 – betala 2! Köp tre valfria – du får den billigaste på köpet. Endast för avhämtning!

Papegojblomma Strelizia regina
135 cm med två blomstänglar,
finns även mindre 110 cm
Pris stor 1195 kr, mindre från 395 kr

Lampborste callistemon
135 cm med massor av blommor
Finns även mindre 75 cm
Pris stor 1195 kr, mindre från 195 kr

Bornholmsfikon Ficus carica
105 cm på stam
Finns även mindre 25-55 cm
Pris stor 595 kr, mindre från 75 kr

Pris stor 111.11 liten 11.11

Jättepapegojblomma Strelizia alba
180 cm kraftig med flera sidoskott.
180 cm i mindre kruka
Pris stor 595 kr, mindre från 395 kr

Palmlilja Yucca aloifolia purpurea
En ovanlig variant med smala och mycket
spetsiga blad Bör vara vinterhärdig i södra
Sverige. Ca 75 cm hög
Pris från 295 kr

Agave desmettiana
80 cm hög unik och mycket dekorativ
Finns även mindre 50-70 cm
Pris stor 995 kr, mindre från 695 kr

Trädaloe Aloe arborescens
Kraftiga välgrenade exemplar som får
ståtliga orange blomstänglar
75 cm finns även mindre ca 50 cm
Pris stor 295 kr, mindre från 95 kr

Japansk kottepalm Cykas revoluta,
Storlek 40 – 50 cm
Pris 395 kr

Rumsgran Araucaria heterophylla kallas
Norfolkgran. Odla din egen julgran.
75 cm hög finns även mindre 60 cm
Pris stor 295 kr, mindre 195 kr

Opuntiakaktus olika sorter
Med gula eller orange blommor som kan
utvecklas till fina frukter.
50 cm hög – finns även mindre 30-40 cm.
Pris större grenade 195 kr mindre fr 95 kr

Blommande klotkaktus (rebutia) ?
Planterad i 13 cm kruka
Pris 195 kr

Ginkoträd Ginko biloba på stam
Härdig i södra Sverige. Trelleborg har
norra Europas längsta Ginkoallé
150 cm hög
Pris 595 kr

Drakagave Agave attenuata
En mycket vacker och ofta avbildad Agave
som kan få en flera meter hög blomstängel.
70 cm, finns även mindre ex. 30-50 cm
Pris stor 995 kr, mindre från 295 kr

Bergspalm Chamaedorea elegans
Kraftig och lättskött palm som passar
både inne och ute sommartid.
60 cm hög
Pris 95 kr

Varigerad Agave, Agave americana var
En vacker och tålig Agave som pryder de
flesta platser. Mycket snabbväxande
55 cm, finns även mindre ex. 20-40 cm
Pris stor 295 kr, mindre från 95 kr

Köp 3 – betala 2!
Köp tre valfria – du får den billigaste på köpet. Endast för avhämtning!

Välkomna att besöka oss
Skicka ett mejl till info@rogersplantshop.se så kommer vi överens om en tid.
Vissa har vi endast enstaka exemplar av – så det är ”först till kvarn” som gäller.
Alla bilder är fotograferade den 28 april

Rogers Plantshop
info@rogersplantshop.se

www.rogersplantshop.se

