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A MAGAS MINŐSÉGŰ
KERTI SZERSZÁMOK VILÁGA!
GARDENING

TOOLS

A BIG GARDENING a termékek sikereit hazájában Lengyelországban a minőség, a funkcionalitás mellett a különleges designú kialakításnak köszönheti. A BIG GARDENING
termékek gyártóit a kerti szerszámok és a kertészkedés iránti szenvedélyük vezérli,
ezáltal a mindenki számára tökéletes kialakításra törekszenek.
Színes termékcsalád
hölgyeknek:

WOMEN'S LINE

A termékek valamennyi felhasználói csoport igényeit kielégítik. A hagyományos kerti
szerszámok mellett a BIG GARDENING a hölgyekre is gondol! A WOMEN'S LINE termékcsoport megalkotásával egy igazán eredeti, kifejezetten hölgyek számára kialakított és
egyedi designnal bíró választékot kínál vásárlói számára.

E-7213
BIG ásó fanyél hegyes

E-7210
BIG WL gereblye 12 fogú

E-7206
BIG WL ásó

LOD

Z12D

LOMD

-10%
E-7339
BIG gereblye
12 fogú

-10%

E-7207
BIG WL lapát

-10%

E-7344
BIG kultivátor
forgó fejű
SOP

LPMD

Z12

E-7344
BIG
szemeteslapát
SNM

-10%
-10%
E-7347 BIG
kőburkolat tisztító kefe
SB

-10%

-10%
E-7352
BIG locsoló kanna
béka KPZ

-10%

-10%

KUPON -10%

JAPÁN ACÉL
KIVÁLÓ MINŐSÉG
A NISHIGAKI hazája Japán, azon belül Miki városa, amely a világhírű „japán acél”
hazája. Ez a tény és a gyártó 40 éves tapasztalata garantálja azt a kiváló minőséget,
amely miatt a NISHIGAKI termékek világszerte népszerűségnek örvendenek.
A NISHIGAKI termékcsalád portfóliójában többek között metszőollók, teleszkópos
ágvágók, ágfűrészek, akkumulátoros ágfűrészek és sövényvágók szerepelnek.

NISHIGAKI Összhangban a kerteddel!
Használja Ön is a kertjében,
próbálja ki a japán acél adta lehetőségeket!
Keresse a NISHIGAKI kínálatát
kizárólag a FARMMIX MEZŐGAZDASÁGI ÁRUHÁZAKBAN
vagy a farmmixgazdabolt.hu weboldalon!

-20% bevezető akció
MINDEN TERMÉKRE

KUPON -20%

MINDENÜNK A KERT!

A WORTH termékcsalád biztosítja a vásárlói számára a minőséget elérhető áron.
Legyen szó akár a kézi szerszámokról, az öntözésről vagy akár az ültetésről,
a WORTH felhasználóbarát kialakításával és széles termékkínálatával ideális
megoldást jelent a kertje gondozásához.
Keresse a WORTH kerti szerszámait és egyéb kerti kiegészítőket
kizárólag a FARMMIX MEZŐGAZDASÁGI ÁRUHÁZAKBAN
vagy a farmmixgazdabolt.hu weboldalon!

E-7413
-20%
W. gyerek
kerti szerszám
készlet
2528

E-7392
W. metszőolló 7"
1066 deluxe
SK5

E-7422
W. kézi permetező
1,5 l
5305

-20%

E-7417
W. villáskapa
2967

-20%

-20%

E-7385
W. metszőolló 8"
1001 mv.

-20%

E-7416
W. lombseprű kézi
2965

-20%

KUPON -20%

ÓVD A TALA JT,
SEGÍTSD A KERTED!
Varázsolja kiegyensúlyozottabbá kertjét
a GEOCOVER agroszövetek és geotextíliák segítségével!

Miért is hasznos az alkalmazásuk a kertben?
· MERT NÖVELIK A TALA J HŐMÉRSÉKLETÉT, VÉDIK ÉS STABILIZÁLJÁK AZT;
· MEGGÁTOLJÁK A GYOMOK FEJLŐDÉSÉT;
· KORLÁTOZZÁK A PÁROLGÁST ÉS VÍZVESZTESÉGET

A GEOCOVER agrotextíliák rendkívül erős UV koncentrátumuk miatt a piacon
elérhető más hasonló típusú termékekhez viszonyítva sokkal tartósabbak.

-10%
E-7920
Agroszövet /
GEO fekete
1,65*5 m
130g/

-10%
E-7921
Agroszövet /
GEO fekete
1,65*10 m
130g/

Az Ön kertjéhez legmegfelelőbb
GEOCOVER AGROTEXTÍLIÁT
több fajta vastagságban,
akár előre kiszerelt egységcsomagban is
meg tudja vásárolni a
FARMMIX MEZŐGAZDASÁGI ÁRUHÁZAKBAN

vagy a farmmixgazdabolt.hu
weboldalon!

KUPON -10%

ADJ ÖRÖMÖT NÖVÉNYEDNEK,
A PLASTIA TERMÉKEI
TUDJÁK MI KELL HOZZÁ!

A PLASTIA termékcsalád egyedi designnal bíró
kiváló minőségű cserepeivel,
kaspóival és balkonládáival szebbé teheti kertjét és otthonát.
Túlöntözte a növényét, elfelejtett vagy nem volt alkalma locsolni és virágai közel
állnak a kiszáradáshoz, ezekre és az ehhez hasonló problémákra szolgálhatnak
megoldásként a PLASTIA önöntözős termékei.

Az önöntözés megtérülő befektetés a jövőre nézve!
Próbálja ki, vásárolja meg
a PLASTIA önöntözős termékeit széles választékban
a FARMMIX MEZŐGAZDASÁGI ÁRUHÁZAKBAN vagy
a farmmixgazdabolt.hu weboldalon!

E-7674
Plastia cserép Narcis 23cm
antracit

E-7675
Plastia cserép Narcis 23cm
csokoládé

-10%

E-7716
Plastia balkonláda önöntöző Mareta
60cm csoki

-10%

-10%

E-7695
Plastia cserép önöntözős
Rosmarin 11 sárga-zöld

-10%

KUPON -10%

AHOL A MINŐSÉG
A PRIORITÁS!
A RAMDA márka több, mint 30 éves tradícióval rendelkezik, amely tartós és egyedi
designnal rendelkező termékeivel hazájában, Szlovéniában vezető márkaként ismert.

Egyedi kialakítással bíró
karbon markolatú kalapácsok, balták, fejszék széles kínálatát
megtalálja a FARMMIX MEZŐGAZDASÁGI ÁRUHÁZAKBAN vagy a
farmmixgazdabolt.hu weboldalon!

E-7515
Ramda /balta 600 g 895032/

-10%

E-7525
Ramda /csákány 1,5 kg 90 cm 895255/

E-7287
Ramda /locsolókanna 2 l
GD 7014/

-10%

E-7516
Ramda /balta 800 g 895033/

-10%

E-7529
Ramda /kalapács 800 g 33 cm 895259/

-10%

KUPON -10%

ÖNTÖZÉSTECHNIKA

Magyarországi székhelyű családi tulajdonban lévő gyártóként széleskörű megoldásokat
nyújt öntözés mellett épületgépészet és mezőgazdasági területen is.
Komplex megoldásokat kínálnak az öntözéstechnika teljes területére: tervezés, termékajánlás, kivitelezés, műszaki támogatás, tanácsadás, üzemeltetés, oktatás valamint
továbbképzés. A magasan képzett Poliext szakember gárda biztosíték arra, hogy a legmodernebb megoldások és tudás kerül felhasználásra öntözéstechnikai rendszerek
telepítése során. Célunk a legoptimálisabb víz-, tápanyag- és energia- takarékosság
jegyében a magas terméshozamok és jobb minőségű termények elérése.

Május 6-án pénteken 10:00-18:00
várjuk a kedves érdeklődőket házi öntözőrendszer tervezésével.
1. Adatok felmérése
2. Anyagigény
összeállítása
3. Öntözőrendszer
összerakása
4. Beállítás és
programozás ajánlat
5. Karbantartás
tanácsok
Ö-0023 Csepegtető cső /d:16 30 2,1l/h
Ö-0020 Csepegtető cső /d:20 33 cm 4 l/h/
Ö-0037 Toldó egyenes 16*16
Ö-0038 Toldó egyenes 20*20
Ö-0058 T idom 16*16*16
Ö-0045 T idom 20*20*20
Ö-0041 Könyök 16*16
Ö-0042 Könyök 20*20
Ö-0410 Csepegtető sz. /10 cm Politape 1 l/h 100 m/
Ö-0403 Csepegtető sz. /20 cm Politape 1 l/h 100 m/
Ö-0319 Tape /indító csap piros csepegtetőszalaghoz/
Ö-0003 Tape /toldó 17*17/
Ö-0027Tape /T elágazás 17*17*17/

-10%

KUPON -10%

Kérj Fatudortól ingyenes növényvédelmi
szaktanácsadást!
Fatudor személye mögött egy több éves szakmai tapasztalattal rendelkező növényorvos csapat áll, akik naprakész tudásukkal nyújtanak segítséget. Akár szakmai cikk, akár online növényvédelmi tanácsadás vagy
növény állapot analízis formájában.

Ott leszünk a Farmmix Hobbikertészeti napokon
Május 6-7. 10:00-18:00 óráig,
kérj kiskertedben felmerülő problémákról
szaktanácsot!
"Feladatom a kiskertben előforduló növények felmerülő problémáinak
azonosítása és ezzel együtt termesztésükkel és ápolásukkal kapcsolatos
tanácsadás. Megtalálsz mindent összegyűjtve, rendszerezve a fatudor.hu
oldalon a Kerti kisokosban. Minden kultúra leírásnál áttekintheted a leggyakrabban előforduló kórokozók és kártevők leírását. A felelős kertészkedésben segítségedre lesznek a Kiskertész és Zöldkert termékcsaládok
termékei, amelyeket megvásárolhatsz a szarvasi Partnerboltban is. "

Engem kérdezz,
hogy a kertben mindent jól végezz!

www.fatudor.hu
Kertészeti és növényvédelmi
tanácsokért kövess be!

KERTÉSZET
KERTÉPÍTÉS
megrendelésre

KUPON -10%
Felhasználható: 2022. július 31-ig

KERTTERVEZÉS, TANÁCSADÁS,
PARKOSÍTÁS, FAISKOLA

2022.05.6-7.

KÉZMŰVES KIÁLLÍTÓK

CHILLER
minden termékre

KUPON -10%
2022.05.07.
Kézműves chilis termékek,
csípős szószok, barbecue szószok,
chilipehely, chilis-zöldfűszeres
olívaolaj és gyümölcsszószok
a Sárrét szívéből,
egyenesen Bárándról
a ChillER Manufaktúrától.

Androzia
KÉZMŰVES KOZMETIKUMOK

2022.05. 6-7.
-10% kedvezmény
minden ajakírre

Androzia
minden ajakírre

KUPON -10%

Levendulamező M-Disz Kert

2022. 05. 6-7.
Levendula felhasználásával
készült kézműves termékek:
szappanok, illóolajok, párnák,
krémek, fürdősók, lekvárok

Varsányi Melinda

2022. 05. 07.

Ötvöszománc és festett
tűzzománc, dísz- és
használati tárgyak, ékszerek

Levendulamező
M-Disz Kert
kézműves termékei

KUPON -15%

Tűzzománc
VARSÁNYI MELINDA

Tűzzománc
minden tűzzománc használati tárgyra

KUPON -10%
2022. 05. 07.

Virág Joe

2022. 05. 06.
Szárított erdei gombák,
ízesített akácmézek,
fűszerek, chili szószok

Medvehagyma fűszerszósz
2500 Ft helyett 2000 Ft

irág Joe
2022. 05. 06.

Farmmix
Mezőgazdasági Áruház és
Nagykereskedés

Mezőgazdasági Áruház

4030 Debrecen Mikepércsi út 124.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7:30-17:00
Szombat: 7:30-12:00
(+36-42) 530-785/786
Fax: +36 52 530-785
debrecen.bolt@farmmix.hu

A kedvezmények a kuponfüzetben megjelölt termékekre érvényesek, más kedvezménnyel
össze nem vonhatóak. A kuponokat a pénztárnál tudja érvényesíteni, kizárólag 2022.05. 6-7. között.

