
Tarjoukset voimassa 30.11.-4.12.22
tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää 

Myymälämme avoinna ympäri 
vuoden arkisin 9-20, la-su 9-18

Seuraa meitä sekä somessakukkatalo.fi &facebook instagram

TAMPERE, Lahdesjärvi  
Tuotekatu 2

020 7305161

(ABC Lahdes-
järven vieressä)

meille Nyssellä nro 5
KUKKATALO

Hyasintit JoulumaailmaJoulutähdet Tähti-istutusMähkät ja muratit Tyylikästä lasiaHavulajitelma Lahjaistutus!
Hae edulliset joulukasvit omiin istutuksiisi vinkkien kera Runsas jouluistutusvalikoima omalta puutarhaltamme

ø 9 cm muoviruukku ø 9 cm muoviruukku ø 9 cm muoviruukku
5,-3 KPL

Yksitt. 2,50 €

4,-3 KPL

Yksitt. 1,90 €
6,-3 KPL

Yksitt. 2,90 €

Paljon värejä!
Kolme väriä

Paljon erilaisia!

ø 9 cm
muovi-

ruukuissa10,-3 KPL

Yksitt. 3,90 €

Kotimaisten  joulukukkien lisäksi tarjouksia, inspiraatiota, 
joulukuvauspaikka, lapsille joulukorttipaja ja kadonneen 
joululaulun metsästystä, arvonta, suklaalla suut makiaksi.
Katso lisää kukkatalo.fi/tuotteet/joulun-avaus/

Kotimaisten  joulukukkien lisäksi tarjouksia, inspiraatiota, 
joulukuvauspaikka, lapsille joulukorttipaja ja kadonneen 
joululaulun metsästystä, arvonta, suklaalla suut makiaksi.
Katso lisää kukkatalo.fi/tuotteet/joulun-avaus/#KukkatalonJoulu #KukkatalonJoulu

Tervetuloa! 
Keskiviikosta 30.11. 
sunnuntaihin 4.12.

Tervetuloa! 
Keskiviikosta 30.11. 
sunnuntaihin 4.12.

Lasitalot SamettipussitJoulutähdet JouluruusutKaunis jouluinen istutus korissa Isot, komeat sypressit

990
KPL

6,-3 KPL

Yksitt. 3,90 €

Sangalliseen pajukoriin 
istutettuna tulilatva, 
muratti ja sypressi, 
koristeena vaneriporo 
ja sammalta.
Norm. 12,90 €

Koko 6x6x10 cm

Iso 1-latvainen 
poikasilla

Ihana joulumaailma 
lasipurkissa

Joulutähti, sypressi, 
mähkä, koriste 
ja sammalta 
sinkkiastiassa

Tulilatva, muratti, 
joulupukki-koriste-
tikku, glitterpallo, 
sammalta

Tulilatva, lankaköynnös, varrellinen 
lasi tuikulle, käpyjä, sammalta

Monilatvainen
M-koko

490
KPL 990

KPL

Tulilatvat RuusubegoniaAmaryllikset Perhoskämmekkä

2-vanainen 2-vanainenglitterillä

ø 12-13 cm muoviruukku + 
kuitukangas, useita värejä

ø 9 cm muoviruukussaø 13 cm muoviruukku 
+ kuitukangas + koriste

ø14 cm muoviruukku

ø12 cm muoviruukku

890
KPL 890

KPL

990
KPL

490
KPL 1290

KPL1490
KPL

Sypressi 
Ellwoodii
100-120 cm
ø 21 cm 
muoviruukku

Kestävä ja kaunis 
sypressi, jonka 
voit koristella 
ja käyttää 
esim. joulukuusen 
sijaan

20,90 €

15,90 €

12,90 €

25,90 €

Ledkynttilä
ei sis. hintaan

ø 12,5 cm 
vihreä ja 
bourdeaux
2,90 €
ø 14,5 cm 
vihreä 
3,30 €
ø 16 cm vihreä 
ja bourdeaux
3,90 €

Pussia on muovitettu, joten sitä 
voi käyttää myös ruukunsuojana.


