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Trawa dekoracyjna Biopon 5 kg
 

Cena: 108,70 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

1 sztuka

Producent Bros

Opis produktu
 

 

 

 

Trawa dekoracyjna Biopon 5 kg

Starannie dobrana mieszanka gazonowa przeznaczona do zak?adania
dekoracyjnych trawników na terenach przydomowych oraz w ogrodach.
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Mieszanka Biopon Trawa Dekoracyjna tworzy zwart?, soczy?cie zielon?
dar?, charakteryzuj?c? si? delikatnym ulistnieniem oraz powolnym tempem
wzrostu, dzi?ki czemu nie wymaga cz?stego koszenia. Zalet? mieszanki jest
du?a odporno?? na mrozy, co pozwala u?ytkownikowi cieszy? si? pi?knym
wygl?dem trawnika przez ca?y rok.

Wydajno?? opakowania 5 kg: 200 m²

UWAGA! 
Ze ?rodków ochrony ro?lin nale?y korzysta? z zachowaniem bezpiecze?stwa. Przed ka?dym u?yciem

przeczytaj informacj? zamieszczone w etykiecie i informacje dotycz?ce produktu. Zwró? uwag? na zwroty
wskazuj?ce rodzaj zagro?enia oraz przestrzegaj ?rodków ostro?no?ci zamieszczonych w etykiecie. 

 

W przypadku produktów b?d?cych ?rodkami ochrony ro?lin w rozumieniu ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z
dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporz?dzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz.
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1673 ze zm.), z?o?y? zamówienie oraz by? umow? sprzeda?y mog? jedynie Klienci b?d?cy osobami fizycznymi
posiadaj?cymi pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz posiadaj?cymi kwalifikacje wymagane od osób
nabywaj?cych ?rodki ochrony ro?lin okre?lone w art. 28 ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z dnia 8 marca 2013 r.
(Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.). 

 

 
 

Galeria
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