


Auginimo rinkiniai 
Jūsų namams ir biuriui



 

Bazilikai

ČiobreliaiMagnolija

Rukola Kalendra

Pipirmetė

  

AUGINIMO  MAIŠELIAI
Sandarus kraftinio popieriaus krepšys su instrukcija, moliniais
akmenukais, dirvožemiu ir organinėmis sėklos, skirtos auginti
aromatines žoleles, vaisius ir valgomąsias gėles patalpose.

PxAxI: 7x18x15 cm
Svoris: 300 gr
Galiojimas: iki  2 metų
Min. užsakymas - 50 vnt

Galimas personalizavimas



Petražolė Trispalvė našlaitė Čili pipirai Vyšniniai pomidorai

Raudonėlis Kalendra Ramunėlės Saulėgrąža

Laiškinis česnakas Žemuogė        Eglutė Žemaugės pupelės



Bazilikas Petražolės

Magnolijos

ČiobreliaiKalendra

Rukola

  

 
 

KAMŠTINIS VAZONĖLIS
Kamštinio ąžuolo vazonėlis  kuriame ištisus metus galite
auginti augalus.  Viduje organinės seklos, dirvožemis ir 
naudojimo instrukcija. Jums tereiks įpilti vandens.

Ø: 12 cm, A: 10,5 cm
Svoris: 450 gr
Galiojimas: iki  2 metų
Min. užsakymas -  30 vnt

Galimas personalizavimas



Pipirmėtė Raudonėlis Laiškinis česnakas                   Trispalvė našlaitė 

ŽemuogėKalendra Čili pipirai Ramunėlės

Eglutės



 AUGINIMO  DĖŽUTĖ
„Auginimo dežutė“ yra keturių formatų metalinė
dėžutė su kamštinio medžio dangčiu, leidžianti 
auginti mikrožalumynus,  ar mini daržoves.

Auginimo dežutė  Uno
PxAxL: 10x5x10 cm
Svoris: 350 gr

Auginimo dežutė  Duo
PxAxI: 20x5x10 cm
Svoris: 700 gr

Auginimo dežutė  Trio
PxAxL: 30x5x10 cm
Svoris: 1300 gr

Auginimo dežutė  Mini Garden
PxAxI: 30x10x10 cm
Svoris: 1900 gr

Galiojimas: iki  2 metų
Min. užsakymas - 30 vnt

Galimas personalizavimas



Mini sodas Ridikėliai Brokoliai Burokėliai

Rukola Pipirnė Garstyčios Rukola-Pipirnė

Garstyčios - Ridikėliai Burokėliai - Brokoliai Rokula - Ridikėliai - Brokoliai Pipirnė - Burokėliai - Brokoliai 



 

      
  

AUGINIMO  BLOKAS
Vertikalus sodas, paremtas jogos bloku, kurį galima 
padalyti į du vazonus. Komplekte yra dirvožemis, du
paketai organinių sėklų, molio akmenukai,
nurodymai ir dviguba šoninė juosta, pritvirtinama 
prie sienų neišgręžiant skylės, arba pastatoma.

Galimi šie variantai:
  Kalendra  ir Bazilikai

  Pipirmetė ir Čiobreliai
  Petražolės ir Raudonėliai
  Magnolijos  ir  Ramunėlės
Medetkos  ir  Našlaitės

IxAxP: 22x10x10 cm
Svoris: 700 gr
Galiojimo laikas: iki  2 metų
Min. užsakymas - 20 vnt

Galimas personalizavimas





 

  

NAUJOKO RINKINYS
Rinkinys, nuo kurio galima pradėti auginti saldų 
arbūzą, moliūgus ar pomidorus.  Krepšyje yra visko,
ko Jums reikia norint pradėti savo miesto sodą. Tai
gali būti ir alternatyva, kai reikia pasiūlyti ypatingą 
dovaną.

PxAxI: 7x18x15 cm
Svoris: 300 gr
Galiojimas: iki  2 metų
Min. užsakymas -50 vnt

Galimas personalizavimas



Nantes Morkos Crimson saldusis arbūzas

Oxheart Pomidorai

Muskatinis moliūgasBaltasis moliūgas

Purpurinis baklažanasTamsioji  cukinija

Ambrozijos žirniai



 

  

 

 

POPIERIUS SU SĖKLOMIS

Popierius pagaminamas iš perdirbtos medvilnės ir 
popieriaus sumaišytos su gėlių sėklomis, 
pavyzdžiui, aguonomis, ramunėlėmis ir t.t.
Sėklų popierius būna nuo 100–220 gms storio ant 
kurio galima kurio galima spausdinti.
Norėdami auginti gėles, palikite popierių penkias 
dienas vandenyje, supjaustykite mažais gabalėliais, 
įdėkite į vazoną su žeme ir laistykite, kol sudrėks.

Šis popierius gali būti visiškai pritaikytas kuriant 
įvairais kompanijas ar reklamuojant renginius.

AUGANTYS ATVIRUKAI 
SU SĖKLOMIS  
Galime personalizuoti įvairiems renginiams ar 
Jūsų šventėms



Kalendorius Home

I x P : 12x8 cm, Svoris: 5 gr I x P : 9x6 cm, Svoris : 7 gr L x W: 20x5,5 cm, Svoris : 7 gr

AUGINAMI KALENDORIAI
IxAxP: 20x11x6 cm, Svoris: 100 gr

Kalendorius Violeta   Kalendorius LuluwenKalnendorius So-So

BITĖS NAMINIAI GYVŪNAI KNYGŲ SKIRTUKAI



AUGINIMO KUBAS

Kamštinis kubas su magnetu, kad išaugtų Jūsų 
augalas! Galima pridedi prie metalinio 
paviršiaus-pvz: šaldytuvo. Paprasta ir lengva auginti, 
tiesiog atidarykite pakuotę ir įpilkite vandens.

IxAxP: 7,5x7,5x7,5 cm 
Svoris: 150 gr  Galiojimas: 
iki  2 metų
Min. užsakymas - 50 vnt

Galimas personalizavimas



Bazilikai Chili pipirai Pipirmetė

Saulėgrąža Kalendra Laukinė našlaitė

Kalėdinė eglutė - raudona pakuotėEglutė



AUGINIMAS BUTELYJE
Atrinkti tušti vyno byteliai, kurie  leidžia auginti 
gėlių svogūnėlius ar prieskonius be papildomo 
laistymo rūpesčių.

 

Auginimo butelis prieskoniams
Naudodami automatinę drėkinimo sistemą,
prieskonius galite auginti butelyje, nesijaudindami apie
pastovų laistymą. Komplekte yra visko ko Jums
prireiks prieskonių auginimui, tereiks įpilti vandens.
Puikiai tinka laiko neturintiems dovanų gavėjams.

Ø: 7 cm, A: 20 cm
Svoris: 600 gr
Galiojimas: iki  2 metų
Min užsakymo kiekis - 30 vnt

Galimas personalizavimas



Čiobreliai Bazilikai Pipirmetė

PetražolėsRaudonėlis Žirniai



VAZONĖLIS
Vandeniui atsparus kamštinis vazonėlis skirtas
auginti kaktusus, bonsus  ar kitus augalus.
Augalas nęiskaičiuotas.

Ø: 20 cm, A: 5 cm



 

      Ionantha Ionantha Scaposa

ORO AUGALAI
Augalai, kuriems reikalingas tik vanduo, judantis oras ir 
šviesa, kad jūsų namSkardinės dangtelis pagamintas iš 
natūralios kamštinės ąžuolio žievės. Skardinės viduje jau 
yra bazilikų sams būtų suteikta gyvybė.  Kamštinio ąžuolo
kamštis su „Ionantha Scaposa“ augalu, siurbtukas,skirtas 
klijuoti jį ant lango ar keramikos, priežiūros instrukcijos.

IxA: 8x7 cm,  Svoris:  apie  50 gr
Min kiekis - 50 vnt

Galimas personalizavimas



Rukola

  

 

VAIKIŠKI RINKINIAI
Produkto pakuotė susideda iš hermetiško maišelio,
organinių sėklų, dirvožemio, molio ir instrukcijų aprašymo.
Komplekte dar yra  "Nutri  Ventures" spalvinimo
piešiniai su spalvotais pieštukais.

PxAxI: 7x18x15 cm
Svoris: 300 gr
Galiojimas:  iki 2 metų
Min kiekis - 50 vnt
Galimas personalizavimas

Bazilikai Pupelės

Vyšniniai pomidorai



   

   

  

           
     

   

            

     

   

 

 

  

  

  

 

SODAS SKARDINĖJE
Skardinės dangtelis pagamintas iš natūralios kamštinės ąžuolio žievės. Skardinės viduje yra organinės sėklos žemės.  Jums tereiks sėklas 
pasodinti ir palaistyti

Ø: 8 cm, A: 10 cm
Svoris: 210 gr
Galiojimas:  iki 2 metų
Min kiekis - 50 vnt

Galimas personalizavimas



Modern - Bazilikai Modern - Chili pipirai

Floral - Bazilikai

Floral - Chili pipirai

Modern - Kalndra Modern - Petražolė

Modern - Pipirmėtė Floral - Žemuogė Floral - Pipirmėtė

Floral - Našlaitė Eglutės - mėlyna skardinė Eglutės - žalia skardinė



  

 

 

SODAS BUTELYJE
Perdirbto vyno butelis, kuriame galite užsiauginti gėles, 
priekonius ar žoleles. Paprasta ir lengva auginti, tiesiog 
atidarykite dangtelį ir įpilkite vandens. Vėliau mėgaukitės 
auginimu!
Šiame butelyje yra sėklos, dirvožemis ir instrukcijos. 
Paskleiskite sėklas, laistykite ir palaukite 2–3 savaites, kol 
sudygs.

Ø: 7 cm, A: 10 cm
Svoris: 250 gr
Galiojimas: iki  2 metų
Min. užsakymas  -50  vnt

Galimas personalizavimas



Bazilikai

Chili pipirai

Pipirmetė

Saulėgrąža

Laukinė našlaitė

Kalėdinė eglutė - raudona pakuotėEglutė - žalia pakuotė

Žemuogė

Sėkmės dobilas



 
Galimos spalvos: balta, mint or beige.

A: 17 cm, Ø: 8 mm
Svoris : 12 gr

White Mint Beige

 

!

Min. užsakymas  -50  vnt

Galimas personalizavimas

AUGANTYS PIEŠTUKAI
Šis pieštukas pagamintas iš perdirbto popieriaus, jame 
yra ramunėlių sėklų. Galąsdami pieštuką, neišmeskite 
drožlių, išsaugokite jas, kad pasodintumėte ir 
pamatytumėte, kaip žydi gėlės.

  



Tiekiame dovanas

Yra galimybė graviruoti ar individualios pakuotės

Plačiau: info@greengifts.lt

www.greengifts.lt


