ZALETY
naszego
MAGAZYNU
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7 8
Magazyn
wysokiego
składowania
o dużej kubaturze.

Najwyższa jakość
obsługi Klienta. Wszystkie
zamówienia realizowane są
przez punkt obsługi klienta.

Szybki czas
realizacji dostaw
w systemie just in time.

Wszystkie wiodące marki
ogrodnicze w jednym miejscu.
Ponad 30 tyś. produktów.

Najnowszej generacji
park maszynowy STILL
do obsługi zamówień
oraz nowoczesne kolektory
do wydawania towaru.

Innowacyjne systemy
informatyczne do obsługi
klientów B2B on-line oraz
do zarządzania produktami
w magazynie tzw. WMS .

Bardzo dobra lokalizacja,
łatwy dojazd, wygodne parkingi
i place manewrowe.
Aż 5 punktów
wydawania towaru.

Nowoczesny park
logistyczny, dostosowany
do sprzedaży hurtowej,
mieszczący się w budynku
Panattoni Park Gdańsk III.

Drodzy Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce katalog dostawców, z którymi współpracujemy i których produkty na stałe zagościły w naszej ofercie.
Wierzymy, że katalog będzie dla Państwa ułatwieniem w wyborze
i składaniu zamówień, zarówno u naszych Przedstawicieli Handlowych jak również on-line poprzez platformę B2B.
Dla Państwa wygody, przygotowaliśmy alfabetyczny spis
dostawców wraz z oznaczeniem kategorii produktowej.
Na stronie każdego dostawcy znajdziecie Państwo krótką
charakterystykę działalności, dane teleadresowe oraz kategorie
produktów, jakie znajdują się w ofercie danej firmy.
Nieustannie zmieniamy się dla Państwa, dostosowujemy się do
Waszych potrzeb i oczekiwań. Uwzględniając bieżące trendy na
rynku, wyznaczamy kierunki dalszego rozwoju. Regularnie
poszerzamy także asortyment produktów.
Zadowolenie Klientów jest dla nas wyznacznikiem sukcesu,
na który pracujemy każdego dnia.
„Green and joy” - działamy razem w zielonym biznesie, który
daje radość i satysfakcję!

Wiktor Kacmajor
Prezes Zarządu Green & Joy Gdańsk
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AGARIS
Agaris Poland Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 30
14-400 Pasłęk
T: + 48 55 248 24 50
E: marketing.poland@agaris.com

www.agaris.pl
/Agaris-dawniej-Hollas

Firma Agaris Poland z siedzibą w Pasłęku jest jednym
z największych producentów wyrobów torfowych
w Polsce. W swojej ofercie posiadamy produkty skierowane na rynek hobbystyczny jak i do producentów
warzyw, kwiatów oraz roślin ozdobnych. Na terenie Polski
posiadamy 3 zakłady produkcyjne (Rucianka, Józefowo
i Krakulice) oraz 1 zakład produkcyjny na Łotwie.

AGRECOl
Agrecol Sp. z o.o.
Mesznary 2
98-400 Wieruszów
T: + 627 832 000
I: + 48 58 333 90 34
E: agrecol@agrecol.pl
www.agrecol.pl
/fanpage.Agrecol
Agrecol

Agrecol jest uznanym producentem specjalistycznych nawozów
ogrodniczych i preparatów do pielęgnacji roślin oraz dostawcą
środków ochrony roślin dla klientów hobbystycznych. Wieloletnie
doświadczenie sprawia, że firma oferuje najwyższej jakości
produkty i wciąż poszerza asortyment, dopasowując go do potrzeb
konsumentów. Obecnie firma posiada ponad 1000 pozycji
asortymentowych.
Produkty
do zwalczania
szkodników
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AGRimpex
AGRIMPEX Spółka z o.o.
ul. Zwierzyniecka 2
37-500 Jarosław
T: + 48 16 621 34 08
E: biuro@agrimpex.pl
www.agrimpex.pl
/Agrimpex
Agrimpex

Agrimpex Spółka z o.o. to prężnie działająca firma w branży
rolniczo-ogrodniczej, której głównymi markami są agrowłókniny
Pegas Agro oraz Agrimpex. Prócz nich w ofercie znajdują się
między innymi folie do tuneli oraz agrowłókniny do okrywania
pryzm. Naszym celem jest systematyczny rozwój produktów,
poszerzanie oferty i zaspokajanie potrzeb profesjonalnych
rolników i hobbystów - miłośników ogrodu.

Akcesoria
do uprawy

Agronas
P. P. H. AGRONAS Sp.z o.o.
ul. Żeromskiego 83
62-600 Koło
T: + 48 63 272 04 03
E: agronas@agronas.pl
www.agronas.pl
/agronaskolo
agronas.sp.z.o.o

Jesteśmy producentem nasion traw, nasion rolniczych
i paszowych z bogatym i wszechstronnym doświadczeniem.
Nasze usługi świadczmy w sposób kompleksowy, obejmują
one sprzedaż produktów przeznaczonych dla rynku hobby,
rolnictwa i przemysłu oraz profesjonalny transport towarów.
Nasze przedsiębiorstwo działa w skali międzynarodowej,
dlatego zajmujemy się także eksportem i importem nasion
traw i nasion rolniczych z całego świata.
NASIONA
TRAW
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AMPOL-MEROl
AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49
87-200 Wąbrzeźno
T: + 48 56 688 20 82
E: ogrod@ogrodstart.pl
www.nawozyogrodnicze.pl
/ogrodstart
ogrodstart

Firma "AMPOL-MEROL Karol Smoleński" od ponad 20 lat produkuje
specjalistyczne nawozy ogrodnicze OGRÓD START®, które stanowią
ofertę dla rynku hobbystycznego, ogrodniczego oraz profesjonalnego.
Firma dba o najwyższą jakość produktów, które zawierają niezbędne
składniki pokarmowe. W ofercie znajdą Państwo nawozy wielo i monoskładnikowe, rozpuszczalne, ekologiczne, organiczne, jesienne oraz
nawozy płynne, a także żelazo antymech, produkty przyspieszające kompostowanie, wapno granulowane, EKO KREDĘ z kwasami humusowymi
oraz biologiczne produkty dla domu BIO START® .

BEST-PEST

BRAK

Z.P.U.H. “BEST-PEST” M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp.j.
ul. Moździerzowców 6b
43-602 Jaworzno
T: + 48 32 617 75 71
E: biuro@bestpest.com.pl
www.bestpest.com.pl
/skuteczny.sposob.na.szkodniki
best_pest_jaworzno

BEST-PEST ze swoją 40 letnią tradycją, to nowoczesny
zakład chemiczny z liniami technologicznymi do produkcji
wysokiej jakości rodentycydów, preparatów biobójczych do
dezynsekcji, a przede wszystkim środków ochrony roślin.
Nowoczesne zaplecze badawcze czuwa nad jakością
produktów, które są efektem rodzimej myśli naukowej
i własnych rozwiązań technicznych.
Produkty
do zwalczania
szkodników
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BIOHUMUS ECO
Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne
Biohumuseco Sp. z o.o.
ul. Długa 10, Cedry Małe Kolonia
83-020 Cedry Wielkie
T: + 48 58 322 19 89
E: zamowienia@lideropakowania.pl
www.biohumuseco.com.pl
/biohumuseco
Pasja, wiedza i wieloletnie doświadczenie oraz ekologiczny charakter produktów
Biohumuseco to nie tylko aspekt biznesowy naszej firmy, to również sposób na życie
i promowanie wartości, którymi podążamy. Obecny rozwój przemysłu, postępu naukowego i nieustający pęd życia pociąga za sobą liczne zagrożenia związane z dewastacją
środowiska naturalnego, naszego zdrowia, życia w symbiozie ze zwierzętami,
owadami oraz roślinnością czyli naszym najbliższym otoczeniem. To dziedzictwo,
o które chcemy zadbać wspólnie z Państwem, dlatego wyznaczamy jako jedni
z pierwszych w Polsce od ponad 32 lat, zupełnie nowe kierunki przy ekologicznym
nawożeniu i zasilaniu roślin w domach i Państwa ukochanych ogrodach.

BROS
BROS Sp. z o.o.
ul. Karpia 24
61-629 Poznań
T: + 48 502 539 801
E: pomorze@bros.pl
www.bros.pl
/fanpageBROS
bioponfanpage

Producent środków owadobójczych, gryzoniobójczych i repelentów.
Oferujemy m.in.: preparaty na muchy, komary, mole, mrówki, krety,
owady pełzające, gryzonie i środki ochrony roślin. Właściciel marki Biopon,
która oferuje nawozy płynne, rozpuszczalne, granulowane, w piance,
pałeczki nawozowe, a także nasiona warzyw, ziół, kwiatów i traw oraz
produkty do pielęgnacji roślin. Firma oferuje także kosmetyki pielęgnacyjne i ochronne dla zwierząt domowych HAPPS, środki do higieny
sanitarnej MICROBEC.
Produkty
do zwalczania
szkodników

8

NASIONA
TRAW

NASIONA
WARZYW
i KWIATÓW

Seria
Produktów
dla Dzieci

9

BROWIN
BROWIN Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pryncypalna 129/141
93-373 Łódź
T: + 48 42 23 23 200
E: salon@browin.pl
www.browin.pl
/browinpl
browin.pl

BROWIN to rodzinna firma z tradycjami. Od ponad 40 lat dajemy
ludziom radość „smakowania" życia, nadawania mu lepszego
i ciekawszego wymiaru. Jesteśmy liderem produktów dla
pasjonatów domowego przetwórstwa, przygotowywania własnych win, wędlin, serów czy innych smakowitości. Nasze marki to
również Bioogród, Bioterm i 2 measure, których oferta zainteresuje
klientów zajmujących się ogrodem, korzystających z termometrów lub stacji pogody.
Przetwórstwo

Termometry

NARZĘDZIA
I AKCESORIA
OGRODNICZE

CEBULKI.PL
Cebulki.pl Janusz Zalewski
ul. Św. Józefa 46/1
87-100 Toruń
T: + 48 798 209 433
E: cebulki@cebulki.pl

www.cebulki.pl

CEBULKI.PL Janusz Zalewski to firma rodzinna o ugruntowanej pozycji na
rynku istniejąca od 2001 r. Rozwijający się rynek przyczynił się do rozwoju
naszej firmy. Wprowadzamy z każdym sezonem nowe, poszukiwane gatunki
i odmiany roślin zwiększając asortyment cebul kwiatowych. Dzięki zaufaniu
klientów oraz profesjonalnej obsłudze jesteśmy w gronie liczących się
producentów i dystrybutorów cebul kwiatowych. Zaopatrujemy hurtownie,
centra ogrodnicze oraz sklepy w całej Polsce. W naszej ofercie znajdą
Państwo: cebule kwiatowe, kłącza oraz cebulę dymkę.
Cebulki i kŁĄCZA
KWIATOWE
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CELLFAST
Cellfast Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 31
37-450 Stalowa Wola
T: + 48 13 43 210 31
E: info@cellfast.com.pl

www.cellfast.com.pl
/cellfastwtwoimogrodzie

Grupa Cellfast jest jednym z czołowych polskich przetwórców
tworzyw sztucznych oraz wiodącym producentem węży,
akcesoriów ogrodowych, systemów rynnowych i podsufitek
w tej części Europy, opartym w 100% na polskim kapitale. Jest
zdecydowanym liderem na rynku krajowym i liczącym się
eksporterem do wielu krajów Europy i Świata.

nawadnianie

NARZĘDZIA
I AKCESORIA
OGRODNICZE

COMPO
COMPO Polska sp. z o.o.
pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
T: + 48 61 850 93 85
F: 48 61 850 93 81
E: biuro@compo.com
www.compo.pl
/CompoPL

COMPO jest światowym producentem podłoży ogrodniczych,
nawozów, a także środków do pielęgnacji i ochrony roślin.
Siedziba firmy znajduje się w Niemczech, a produkty COMPO
dostarczane są do klientów w przeszło 100 krajach. COMPO słynie
z innowacyjnych produktów najwyższej jakości, atrakcyjnych
opakowań, nowoczesnych rozwiązań zastosowania produktów
oraz silnych działań marketingowych.
Produkty
do zwalczania
szkodników
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EVERGREEN GARDEN CARE
Evergreen Garden Care Poland sp. z o. o.
ul. Ostrobramska 101 A
04-041 Warszawa
T: + 48 608 008 108
E: tomasz.szkudlarek@evergreengarden.com
www.lovethegarden.pl
/SubstralDługoDziała
Substral_polska

Evergreen posiada w ofercie marki Substral i Roundup. Substral jest
jedną z najpopularniejszych marek w branży ogrodniczej. To
gama produktów, odpowiadających na wymagania pielęgnacyjne
roślin domowych, balkonowych i ogrodowych. Marka Substral
koncentruje się na potrzebach konsumentów i oferuje rozwiązania od
naturalnego po klasyczne ogrodnictwo z szeroką gamą najwyższej
jakości produktów, takich jak nawozy, podłoża, środki ochrony roślin
czy też nasiona traw.
Produkty
do zwalczania
szkodników

NASIONA
TRAW

FISKARS
Fiskars Polska Sp. z o. o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45B
Budynek Zephirus, 02-146 Warszawa
T: +48 22 310 85 00
E: warsaw.office@fiskars.com

www.fiskars.pl
/fiskarsPL

Fiskars to jedna z wiodących i najlepiej rozpoznawalnych marek na świecie
- producent wyrobów konsumenckich dla domu, ogrodu i rekreacji. Historia
firmy Fiskars sięga roku 1649, kiedy to Peter Thorwöste zbudował w wiosce
Fiskars kuźnię wraz z piecem hutniczym. Firma – jak i wioska – stały się
wkrótce znane z produktów wysokiej jakości. Dzisiaj Fiskars jest międzynarodową korporacją obecną w ponad 100 krajach, w Polsce działającą od
1991 r. Jest jedną z najlepiej sprzedających się marek na całym świecie.
Nieustające dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście do
produkcji to filozofia firmy.
NARZĘDZIA
nawadnianie
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FLORALAND
Floraland Sp. z o.o., Sp.k
ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy
05-126 Nieporęt
T: + 48 22 767 35 00
E: floraland@floraland.pl

www.floraland.pl

Jesteśmy dostawcą artykułów do urządzania ogrodów od 1990 roku.
Stawiamy na jakość oferowanych produktów, ich rozwój oraz
profesjonalną obsługę. Zgodnie z motto naszej firmy „Floraland Twój
partner w ogrodzie” wychodzimy naprzeciw potrzebom odbiorców
oferując szeroki asortyment towarów mających zastosowanie w ogrodzie.
Zapewniamy bogatą ofertę artykułów, która została przygotowana
w oparciu o analizę i zrozumienie potrzeb osób urządzających i pielęgnujących swoje ogrody.
Grille

Meble
ogrodowe

nawadnianie
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NASIONA
TRAW

FORM-PLASTIC
FORM-PLASTIC Sp. z o.o.
ul.Bema 146
87-720 Ciechocinek
T: + 48 54 283 24 13
E: biuro@formplastic.pl

www.formplastic.pl

Firma FORM-PLASTIC działa na rynku od 40 lat, jest bardzo
znanym i cenionym na rynku polskim i zagranicznym producentem artykułów z tworzyw sztucznych dla domu i ogrodu:
doniczek i osłonek, podstawek, skrzyń balkononych, gazonów,
mis, podstawek. Firma działa bardzo prężnie co roku wprowadza do sprzedaży kilkanaście nowych serii.

doniczki
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FOSFAN
FOSFAN Spółka Akcyjna
ul. Nad Odrą 44/65
71-820 Szczecin
T: + 48 91 445 56 64
E: r.buda@fosfan.pl
www.fructus.pl
/fructus
fructus_polska

Marka Fructus zmienia się i rozwija od ponad 45 lat. Dbamy
o najwyższą jakość naszych nawozów, które zawierają wszystkie
niezbędne składniki pokarmowe gwarantujące prawidłowy rozwój,
wygląd i plonowanie roślin. Koncentrujemy się na współpracy
z naukowcami i praktykami, by oferowane przez nas nawozy
spełniały najwyższe standardy. Fructus to marka doceniana przez
pasjonatów i profesjonalistów uprawiających kwiaty, warzywa
i owoce na skalę przemysłową.

FREGATA
„Fregata” S.A.
ul. Grunwaldzka 497
80-309 Gdańsk
T: + 48 58 552 42 22
E: fregata@fregata.gda.pl

www.fregata.gda.pl

"Fregata" S.A. jest znanym producentem środków biobójczych do
zwalczania gryzoni. Ponadto produkujemy środki insektobójcze,
repelenty, maści ogrodnicze i inne preparaty. Od ponad 30 lat
ważną częścią naszej działalności jest usługowa produkcja
środków ochrony roślin. Zaufały nam czołowe firmy działające na
rynku europejskim i światowym. Dbamy o to, by nasza oferta
odpowiadała na różne potrzeby naszych partnerów.
Produkty
do zwalczania
szkodników
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GARDENA
Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa
T: + 48 22 330 96 00

www.gardena.pl
/Gardena.Polska

GARDENA oferuje kompletny asortyment produktów i rozwiązań
w zakresie systemów nawadniania, pomp, pielęgnacji trawników,
inteligentnych rozwiązań do ogrodu smart system, drzew i krzewów,
narzędzi ogrodniczych oraz uprawy gleby i ogrodnictwa miejskiego. Dzisiaj GARDENA jest wiodącą marką w branży narzędzi
ogrodniczych wysokiej jakości w Europie i jest reprezentowana
w ponad 80 krajach na całym świecie.

nawadnianie

NARZĘDZIA
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opryskiwacze

GERMINA
Genlog Europe Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 28
83-130 Rajkowy
T: + 48 507 186 492
E: office@genlog.pl
www.genlog.pl
/GenlogFishing
genlog_fishing

GENLOG Europe to dynamicznie rozwijająca się polska firma,
oferująca akcesoria marek GENLOG i GERMINA. Fachowy zespół
pracowników oraz profesjonalni testerzy wędkarscy są gwarantem
wysokiej jakości oferowanych produktów. Szczególnie zanęty skupiają naszą największą uwagę, projektujemy je zgodnie z najnowszymi
europejskimi trendami, biorąc pod uwagę uwarunkowania różnorodnych łowisk oraz stosujemy do ich produkcji najnowocześniejsze
technologie i najwyższej jakości komponenty.
Wędkarstwo
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GREEN STAR
Green&Joy Cash and Carry Gdańsk Sp. z o.o.
Panattoni Park Gdańsk III
ul. Jabłoniowa 46 A, Hala Nr 1 Brama T3
80-175 Gdańsk
T: + 48 58 762 79 25
E: biuro@greenandjoy.pl
www.greenandjoy.pl
/greenandjoygdansk
GreenAndJoyGdansk

„Green Star” to marka własna Hurtowni Ogrodniczej Green&Joy czyli
jednej z najnowocześniejszych i najbardziej rozwijających się
hurtowni w Polsce. Green Star ma w swojej ofercie podłoża, narzędzia
i akcesoria ogrodnicze, nawadnianie, produkty do zwalczania
szkodników, nasiona traw oraz pokarmy dla ptaków. Produkty te
wyróżniają się wysoka jakością po przystępnej cenie.

NARZĘDZIA
I AKCESORIA
OGRODNICZE

nawadnianie

Produkty
do zwalczania
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NASIONA
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GRUPA INCO
Grupa Inco S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
T: + 48 22 586 51 00
E: kontakt@inco.pl

www.florovit.pl
/florovitpolska

GRUPA INCO S.A. już od ponad 40 lat jest uznanym producentem
nawozów ogrodniczych dla hobbystów i profesjonalistów,
wytwarzanych pod markami Florovit, Azofoska, Florovit Pro
Natura i Fruktovit oraz Florovit AGRO. Są to produkty najwyższej
jakości, idealnie dopasowane do specyficznych potrzeb
poszczególnych grup roślin, dzięki czemu każdy użytkownik ma
gwarancję wysokiej skuteczności działania produktów.
Chemia
domowa

NASIONA
TRAW
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INTERMAS
INTERMAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 46
95-200 Pabianice
T: + 48 42 214 98 19
E: infopolska@intermasgroup.com

www.intermasgroup.com/pl

Firma INTERMAS Polska Sp. z o.o. została założona w 2011 roku jako
oddział hiszpańskiej firmy INTERMAS Nets. Firma jest jednym z potentatów
wśród firm dostarczających produkty ogrodnicze. Produkujemy głównie
siatki plastikowe z PE oraz PP do zastosowań przemysłowych,
ogrodniczych oraz rolniczych. Znane i cenione są nasze siatki przeciw
kretom. W ofercie mamy również szeroki wachlarz mat cieniujących,
siatek metalowych, artykułów dekoracyjnych oraz akcesoriów. Stale
dążymy do rozwoju wysokiej jakości asortymentu.
siatki, obrzeża
palisady

KARD
KARD M.K. OBARA
ul. Powstańców Wielkopolskich 17
89-100 Trzeciewnica
T: + 48 52 386 50 75
E: biuro@kard.pl
zamowienia@kard.pl

www.kard.pl

Na rynku polskich producentów narzędzi ogrodniczych istniejemy blisko
od połowy wieku. Długoletnie doświadczenie, które nabyliśmy oraz
nieustanne prace nad ulepszaniem naszej marki pozwoliło nam zdobyć
zaufanie klientów zarówno w Polsce jak i za granicą. Naszym głównym
wyznacznikiem jest jakość i trwałość. Dysponujemy szeroką gamą
asortymentu, jednak nieustannie staramy się sprostać potrzebom
klientów i poszukujemy nowych rozwiązań technologicznych.
NARZĘDZIA
I AKCESORIA
OGRODNICZE
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KWAZAR
Kwazar Corporation Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 144
96-313 Budy Grzybek
T: + 48 46 856 40 30
E: sprzedaz@kwazar.com.pl
www.kwazar.com.pl
/KwazarCorporation
kwazarsprayers

Kwazar Corporation Sp. z o.o. to polska firma zajmująca się
produkcją opryskiwaczy ogrodowych i technicznych. W ofercie
posiadamy opryskiwacze ręczne, ciśnieniowe, plecakowe oraz
elektryczne o różnej pojemności oraz szeroką gamę dodatkowych akcesoriów i części zamiennych. Stawiamy na jakość
i bezpieczeństwo, łącząc je z innowacyjnymi rozwiązaniami.
Dzięki temu dostarczamy trwałe i niezawodne produkty, które
służą użytkownikom przez długie lata.
opryskiwacze

NARZĘDZIA
I AKCESORIA
OGRODNICZE

LAMELA
Lamela Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Poznańska 4
99-400 Łowicz
T: + 48 46 837 41 52
E: biuro@lamela.pl
www.lamela.pl
/lamela.polska
lamela.polska
Lamela oferuje produkty do domu i ogrodu, takie jak
doniczki, osłonki do storczyków, kwietniki, skrzynki
balkonowe, produkowane metodą wtrysku. Lamela
posiada własną, nowoczesną narzędziownię oraz dział
projektowania produktów i form wtryskowych wyposażony w nowoczesne programy dla branży inżynierskiej.

doniczki
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LEGUTKO
W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.
Nad Stawem 1F
63-930 Jutrosin
T: + 48 65 548 28 12
E: biuro@legutko.com.pl
www.legutko.com.pl
/w.legutko
w.legutko

W.Legutko to polska, rodzinna firma z blisko 30 letnią tradycją.
Obecnie jest największą ogrodniczą firmą nasienną z polskim
kapitałem. Nasiona i cebulki kwiatowe marki W.Legutko znane są
zarówno w Polsce, jak i w 50 krajach świata. Firma wspiera ludzi
w realizacji pasji ogrodniczej oraz dbałości o zdrowie, dostarczając
nasiona, wiedzę ekspercką, a także nowe rozwiązania dla domów
i ogrodów.
NASIONA
WARZYW
i KWIATÓW

NASIONA
TRAW

NARZĘDZIA
I AKCESORIA
OGRODNICZE

Seria
Produktów
dla Dzieci

Cebulki i kŁĄCZA
KWIATOWE

MAROLEX
Marolex Sp. z o.o.
ul. Reymonta 2, Dziekanów Leśny
05-092 Łomianki
T: + 48 22 751 30 16
E: bok@marolex.pl

www.marolex.pl
/marolexopryskiwacze

Marolex to polska firma, która od ponad 30 lat zajmuje się
produkcją opryskiwaczy. W swojej ofercie posiada opryskiwacze
ręczne i akumulatorowe o pojemnościach od 0,5 do 20 l oraz
szereg części zamiennych i akcesoriów, które pozwalają
dostosować opryskiwacz do przeprowadzanych zabiegów. Firma
Marolex czerpiąc z doświadczenia i wykorzystując nowoczesność
tworzy najlepsze opryskiwacze.

opryskiwacze

20

MEGRAN
MEGRAN Zdzisław Krym
ul. Tadeusza Kościuszki 15B
62-066 Granowo
T: + 48 61 44 71 455
E: biuro@megran.com.pl

www.megran.pl
/megran.Z.Krym

Megran to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży ogrodniczej
działająca na rynku od 1999 r. Nasza firma zorientowana jest na
produkcję, import oraz dystrybucję produktów ogrodniczych w Polsce.
Specjalizujemy się w produkcji agrowłóknin, geowłóknin oraz agrotkanin wykorzystywanych w ogrodnictwie i rolnictwie. Zajmujemy się
również dystrybucją szerokiej gamy produktów stosowanych w branży
ogrodniczej i systematycznie rozszerzamy naszą ofertę, aby dostosować się do Państwa potrzeb.
Akcesoria
do uprawy

siatki, obrzeża
palisady

MODENA
F.P.H.U MODENA Bożena Madej
ul. Wodna 2
32-310 Kwaśniów Górny
T: + 48 667 686 111, 607 602 863
E: biuro@modena.net.pl

www.modena.net.pl

Od kilkudziesięciu lat jako firma rodzinna zajmuje się
produkcja i sprzedażą: lin, nici, sznurków naturalnych
i syntetycznych. Lata doświadczeń, ciężkiej pracy,
nieustanne inwestycje w rozwój techniczny doprowadziły do tego, iż F.P.H.U „MODENA” posiada obecnie
ugruntowaną i wysoką pozycje na rodzimym rynku.

Akcesoria
do uprawy

21

OGRODNICTWO WIŚNIEWKI JACEK JUNIOR
Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior sp. z o.o.
siedziba: ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa
miejsce prowadzenia działalności i adres do koresp.:
ul. Adama Mickiewicza 87a, 05-462 Wiązowna
T: + 48 22 789 09 76
E: junior@onet.pl
www.junior.net.pl
/Ogrodnictwo-Wiśniewski-Jacek-Junior-Sp-z-oo

Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior to zespół specjalistów
z bogatym doświadczeniem w branży cebul i kłączy kwiatowych.
Główną działalnością firmy jest zaopatrzenie hurtowni, centrów
ogrodniczych, producentów, zarządców terenów zieleni miejskiej
w kraju oraz za granicą. Dzięki zorganizowanej produkcji,
znajomości branży, a także dbałości o jakość zajmuje wiodącą
pozycję wśród firm konkurencyjnych na tym rynku.

Cebulki i kŁĄCZA
KWIATOWE

PROSPERPLAST
Prosperplast 1 Sp. z o.o.
ul. Wilkowska 968
43-378 Rybarzowice
T: + 48 33 817 70 03
E: biuro@prosperplast.pl

www.prosperplast.pl
/prosperplast

Firma Prosperplast jest jednym z liderów wśród producentów, szerokiej
gamy artykułów z branży tworzyw sztucznych do domu i ogrodu, takich
jak donice, kompostowniki, palisady, konewki, łopaty, skrzynki narzędziowe oraz długo oczekiwane artykuły dziecięce (sanki, ślizgi, itd.).
Firma posiada własny zespół kreatywnych projektantów. Większość
produktów wykonuje na indywidualne zlecenia sieci handlowych
w kraju i zagranicą – dostarczając zamówienia własnym transportem.
doniczki
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RAMP
RAMP Sp. z o.o.
ul. Jugosłowiańska 25A
92-720 Łódź
T: + 48 42 648 43 17
E: biuro@ramp.pl

www.ramp.pl
RAMPdlaogrodu

Produkty marki RAMP są obecne na polskim rynku już od
prawie 40 lat. Firma jest znana głównie z systemów
nawadniania ogrodów, systemu połączeń węży calowych
AGROcal, narzędzi ogrodniczych, ale również ze sprzętu do
sprzątania. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie
w branży tworzyw sztucznych RAMP potrafi dostosowywać
produkty do najbardziej wysublimowanych wymogów Klienta.

NARZĘDZIA
I AKCESORIA
OGRODNICZE

nawadnianie

SBM LIFE SCIENCE
SBM Life Science Sp.z.o o
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
T: + 22 635 15 72
E: poland.customerservice@sbm-company.com
www.protect-garden.pl
/KreatywniOgrodnicy
kreatywniogrodnicy

SBM Life Science to producent i dystrybutor środków ochrony
roślin, produktów biobójczych oraz nawozów, sprzedawanych pod
markami: Protect Garden, Protect Home i Solabiol. Co roku do
swojej oferty wprowadza nowości odpowiadające aktualnym
potrzebom rynku, na przykład Sanium AL z kompletnie nową
substancją czynną w kategorii środków owadobójczych, czy
Limocide na bazie olejku pomarańczowego, wpisujący się
w rosnącą potrzebę ochrony przydomowych ogródków warzywnych.
Produkty
do zwalczania
szkodników
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TARGET
Target Sp.z o.o.
ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno
84-110 Krokowa
T: + 48 58 774 10 90
E: info@target.com.pl

www.target.com.pl
/zadbanyogrod

Firma Target już 25 lat dba, aby Twój ogród wyglądał pięknie oraz
wyjątkowo. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby udoskonalić
nasze produkty. Aktywnie wspieramy i pomagamy ogrodnikom z pasją,
którym zależy na zdrowym środowisku. Tworzymy produkty na bazie
naturalnych substancji – Target Natural, które mogą być alternatywą dla
tradycyjnych środków chemicznych. Poprzez programy zrównoważonej
uprawy i pielęgnacji roślin, pokazujemy i uczymy, jak stworzyć wspaniały
ogród nie degradując przy tym ziemi, wody i powietrza.
Produkty
do zwalczania
szkodników

NASIONA
TRAW

VILEDA
FHP Vileda Sp. zo.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
T: + 48 42 279 44 45

www.vileda.pl
/ViledaPolska

Jesteśmy wiodącą światową marką akcesoriów do sprzątania
domu. Oferujemy prawdopodobnie najszerszą gamę trwałych
- produktów czyszczących wysokiej jakości, z których
codziennie korzystają miliony ludzi. Robimy to tylko w jednym
celu: aby Twój dom był higienicznie czysty, a pranie schludne
i świeże.I... sprawić, by prace domowe były po prostu odrobinę
przyjemniejsze.
MaŁE AGD
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VILMORIN-GARDEN
Vilmorin Garden Sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2
62 - 052 Komorniki k/ Poznania
T: + 48 61 659 04 63
T: +48 660 771 257
E: info@vilmoringarden.pl
www.vilmoringarden.com
/vilmorin

Działalnością Vilmorin Garden Sp. z o.o jest produkcja, konfekcjonowanie i dystrybucja nasion kwiatów, warzyw i ziół. Ponadto
firma zajmuje się dystrybucją cebul kwiatowych oraz najwyższej
jakości mieszanek traw. W ofercie znajdują się również doniczki
torfowe, naturalne nawozy oraz biopreparaty. Naszą misją jest:
Tworzyć rynek i komunikować rozwiązania, które pomogą
hobbystom osiągnąć sukces i satysfakcję w ich ogrodach.

NASIONA
WARZYW
i KWIATÓW

NASIONA
TRAW

Seria
Produktów
dla Dzieci

Cebulki i kŁĄCZA
KWIATOWE

WEGANA
WegAna Sp. z o.o.
ul. Włocławska 25
05-825 Grodzisk Mazowiecki
T: + 48 698 909 328
E: nasiona@wegana.pl

www.wegana.pl

WegAna Sp. z o.o. oferuje na rynek amatorski szeroką gamę
nasion warzyw. Większość asortymentu stanowią, nasiona
odmian z rynku PROFI, których właścicielem i producentem
jest firma Moravoseed. W naszej ofercie znajdziecie Państwo
nasiona warzyw odmian tolerancyjnych i odpornych na
choroby, nasiona warzyw na taśmie oraz nasiona ziół
i kwiatów.
NASIONA
WARZYW
i KWIATÓW
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WESTLAND
Westland sp. z o.o.
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 17/5
84-230 Rumia
T: + 48 58 333 90 33
F: + 48 58 333 90 34
E: info@westland.com.pl
www.westland.com.pl
/WestlandPolska

WITAJCIE W ŚWIECIE WESTLAND. Jest to świat stworzony przez
ludzi, którzy kochają rośliny i wiedzą, jak się nimi zajmować. Dzięki
naszym produktom twój ogród rozkwitnie, a kwiaty doniczkowe
staną się piękną dekoracją wnętrza twego domu lub mieszkania. Na
każdym etapie wzrostu otoczymy twoje uprawy najlepszą opieką.
Nasze środki ochrony roślin rozwiążą wszystkie problemy, z jakimi
będziesz się zmagać, a nasze nawozy zapewnią obfite plony.

NASIONA
TRAW

ZIELONY DOM
Kozielski sp. z o.o.
ul. Lanciego 19/139
02-792 Warszawa
T: + 48 46 815 95 18
E: kontakt@zielonydom.pl

www.zielonydom.pl

Firma zajmuje się produkcją nawozów ogrodowych i domowych
oraz preparatów do pielęgnacji roślin. W ofercie znajdują się
artykuły, które przydadzą się podczas pielęgnacji roślin. Nawozy
ogrodowe pomogą zadbać o domowy warzywnik, sprawią, że trawnik
odzyska zdrowy wygląd i przyspieszą fermentację kompostu. Firma
posiada zarówno tradycyjne granulaty oraz płyny jak i nowoczesne
i wygodne pałeczki nawozowe, a także produkuje naturalne odstraszacze komarów, kretów oraz ślimaków.
Produkty
do zwalczania
szkodników
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DZIAŁ HANDLOWY
GREEN&JOY GDAŃSK
REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY

Dyrektor Rynku

Artur Przybylski
T: +48 604 148 041
E: a.przybylski@greenandjoy.pl

Grzegorz Gwardjak
T: +48 662 619 650
E: g.gwardjak@greenandjoy.pl

Jarosław Kwela
T: +48 726 480 726
E: j.kwela@greenandjoy.pl

PLATFORMA SPRZEDAŻOWA B2B

Mariusz Nowakowski
T: +48 726 340 726
E: m.nowakowski@greenandjoy.pl

GREEN&JOY
CASH AND CARRY
GDAŃSK SP. Z O.O.

b2b.greenandjoy-gdansk.pl

Panattoni Park Gdańsk III
ul. Jabłoniowa 46 A
80-175 Gdańsk

Biuro
Obsługi Klienta

pn-pt 7:00 – 15:00
sob 6:00 – 12:00

tel. +48 58 762 79 25
fax. +48 58 762 83 22
biuro@greenandjoy.pl

Godziny
otwarcia magazynu

pn-pt 7:00 – 15:00
sob 6:00 – 12:00

GreenAndJoyGdansk

www.greenandjoy.pl

greenandjoygdansk

