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DE KRACHT VAN PLANTENPRACHT 
Herken je dat kale gevoel als je de kerstboom hebt opgeruimd?  

Zodra die groene dennenvriend eenmaal bij het grofvuil staat, is er 
ineens een gapende leegte in de woonkamer. We feel you… Maar, 
niet getreurd! Met de feestdagen achter de rug ontstaat ruimte 
voor een frisse wind door je interieur inclusief een dosis extra 

planten om een nieuw seizoen glansrijk in te luiden. Naast decora-
tief zijn planten ook nog eens functioneel: ze verbeteren de  

luchtkwaliteit en regelen de luchtvochtigheid in huis.

Om van jouw woning een heus ‘plantenhuis’ te maken, bundelen 
we in dit Groenste Boekje tips waarmee je van werkelijk ieder ver-
trek een inspirerende oase maakt. Per vertrek delen we de ultieme 
match qua planten en vertellen ‘groene goeroes’ over de weldadige 
eigenschappen van al dat mooie groen. Zo wordt de badkamer bij-
voorbeeld een kleine wellness waar je oplaadt na een drukke werkdag. 

Bloeiende planten, groene must-haves, maar ook de allerleukste 
interieur eyecatchers komen aan bod. Cheers, op een stijlvol  

nieuw jaar vol plantenpracht! 

Groene groet,
Intratuin

P.S. Kijk voor meer tips en informatie over planten  
op inspiratie.intratuin.nl
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Aechmea 
‘Blue Rain’

inspiratie.intratuin.nl
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Hoewel de gemiddelde vensterbank niet dieper is dan  
30 centimeter, hoeft hij niet achter te blijven als je aan de 
slag gaat met je (soon to be) groene vingers. Deze knappe 
planten houden wel van een dosis zon.

‘Planten met grote, dunne bladeren  
kun je beter niet boven of naast de  
verwarming zetten. Stevige planten 
zoals cactussen en vetplanten kunnen 
extra warmte wel aan.’

In de winter gaan  
planten in ‘ruststand’,  
ook als ze bij je op de  

vensterbank staan.

Knus koppel • vogel groen 
2.99 p.s.

Drie gangmakers in de  
volle zon

1. Erwtenplant (Senecio 
rowleyanus) Sterke vetplant 
uit Zuid-Afrika die houdt van 
(half-)schaduw en een lichte 
plek zolang hij maar niet de 
hele dag volle zon vangt. Deze 
hangplant mag in de lente- en 
zomermaanden iedere twee 
tot drie weken beetje water, 
in de winter mag hij best 
droog blijven. ø 14 cm 9.99

2. Eitjeswasblad  
(Pachyphytum oviferum) 
Gaat goed op volle zon en 
heeft weinig vocht nodig. In 
de zomermaanden iets meer 
water geven. In de winter 
kunnen diep oranjerode bloe-
men ontstaan. Wordt zo’n 10 
centimeter hoog en 30 centi-
meter breed. ø 14 cm 6.49

3. Kruiskruid (Senecio 
mountain fire) Deze vetachtige 
plant lekker in de volle zon 

zetten en regelmatig water 
geven. Mag tussen twee giet-
beurten wat droger aanvoelen. 
Kan wel 50 centimeter hoog 
worden. ø 15 cm 6.99

GROEN OP DE VENSTERBANK:  
TUINIEREN OP EEN RICHEL

1. Senecio  
rowleyanus

3. Senecio  
mountain fire

2. Pachyphytum  
oviferum Robuuste rakker brengt sfeer

 • organico fles 32,99

Heb je er nooit  
genoeg van • Pot ‘emboss’ 

6.99 p.s.

 5 VERTREKKEN 
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Omdat je de dag doorgaans begint en afsluit in de badkamer, kun je er net zo goed een 
ultiem gezellige ruimte van maken. Met deze sfeermakers is het net wat fijner epileren, 
föhnen of een haarmasker nemen en wordt jouw badkamer een heuse wellness. 

Wekenlang sop-plezier  
gegarandeerd • zeepbundel 5.29

Hmmm • geurstokjes lotus 
jasmine (100ml) 8.99 De touw look • 

mand gevlochten 
(groen, 18 cm) 

9.99

Het zuurstofgehalte in je 
badkamer krijgt een boost 
als je planten toevoegt. 

De keuze van Mama Botanica
Hoi! Ik ben Iris en ik deel sinds 2015 mijn liefde voor 
planten via MamaBotanica.nl. Alhoewel ik overal in 
huis blij word van groen, vind ik het in de badkamer 
altijd extra gezellig. Lekker badderen met een soort 
oerwoudgevoel. De verfijnde Asparagus setaceus, het 
aspergeplantje, vertolkt dit jungle-achtige gevoel  
perfect en is ook nog eens makkelijk te verzorgen.  

Zeker weten mijn favoriet dus. De badkamer is overigens geen  
makkelijke plek voor planten omdat het vaak een ruimte is zonder  
ramen. Dat betekent een gebrek aan daglicht en dat vinden maar 
weinig planten fijn. Maar met een beetje licht, zoals bij mij thuis, 
kom je al een heel eind.  Instagram: @mamabotanica.amsterdam

GROEN IN DE BADKAMER:  
ONVERWOESTBARE SCHOONHEID

Deze drie planten overleven 
jouw badkamer 100% en  
floreren in een vochtige en 
warme ruimte. Kies voor één 

van onderstaan-
de soorten en je 
hebt gegaran-
deerd een mooi 
uitzicht tijdens 
het badderen. 

1. Sierasperge 
(Asparagus 
densiflorus 
‘Sprengeri’) 
Houdt van een 

lichte plek waar ook schaduw 
is. Regelmatig water geven 
(liefst 1x per week onder- 
dompelen). Kan maximaal 
twee meter hoog worden en 
is altijd groen. ø 18 cm 11.99

2. Krulvaren (Nephrolepis 
‘Green Lady’) Doet het goed  
op een lichte/zonnige plek, 
echter niet in de directe zon. 
Relatief makkelijke varen  
met mooie heldergroene 
kleur en luchtzuiverende  
eigenschappen. Heeft een  
hekel aan kou, voorkeur voor 

temperatuur boven de 18  
graden. ø 26 cm 39.99

3. Venushaar (Adianthum 
fragans) Mag op een lichte 
standplaats, houdt van ont-
kalkt water op kamertempe-
ratuur en moet in een ruimte 
staan waar het boven de 18 
graden is. Niet direct op de 
plant sproeien. ø 14 cm 4.99

Bad te breed voor een plank? Ga voor  
deze stijlvolle tafelset met ijzeren  
afwerking (groen) • grote 79.99,  

kleine 49.99

1. Asparagus densiflorus 
‘Sprengeri’

3. Adianthum  
fragans

2. Nephrolepis ‘Green Lady’

5 VERTREKKEN
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Je denkt waarschijnlijk niet zo snel aan planten bij de inrichting  
van je slaapkamer maar het is meer dan de moeite waard je hier  
eens in te verdiepen. Want naast een goed matras en fijn kussen,  
kunnen ook planten bijdragen aan een betere nachtrust. 

Handig voor plaids, kleding 
en alles wat niet op je bed 
thuishoort • ladder deco 
metaal zwart 12.99

Of je een frisse 
linnenkast open-

trekt • huisparfum 
‘oakwood &  

blackcurrent’ 7.99 

Wist je dat – een volwassen persoon zo’n 
190 liter zuurstof gebruikt tijdens het  
slapen? Een groene zuurstofbom in de 
slaapkamer kan dus zeker geen kwaad!

Planten stralen rust uit en kalmeren, 
daarom dragen ze bewezen bij  
aan een goede nachtrust

De keuze van Joost
Hi, ik ben Joost de plantencoach  
van Intratuin! Elke dag ben ik met 
planten bezig en mijn huis staat er 
vol mee. Ter decoratie maar ook een 
beetje ter ontspanning, ze maken 
me rustig. Op één plek in mijn huis 
heerst de meeste rust: mijn slaap-

kamer. In deze ruimte houd ik alles zo veel moglejk 
in balans en kan groen zeker niet ontbreken. Mijn 
favoriete slaapkamerplant is de Aglaonema Silver 
Queen. Met zijn zachtgrijze kleur en fraaie blad-
structuur straalt deze beauty een bepaalde sereniteit 
uit. Het is ook nog eens een hele sterkte plant die 
op een matig lichte standplaats kan staan. Heel  
geschikt voor op je nachtkastje, dus. Slaap lekker!

GROEN IN DE SLAAPKAMER:    
LAAT ME TUKKEN, PLEASE

Drie nachtrust bevorderende 
planten

1. Bladcactus of Zaagcactus 
(Epiphylum anguliger) Voor-
keur voor lichte plek, niet in 
de volle zon. Geef pas water 
als de aarde droog aanvoelt. 
Heeft plat blad en groeit, hoe 
toepasselijk, alleen ’s nachts. 
Laat zich makkelijk stekken 
en is ook ideaal als hang-
plant. ø 14 cm 14.99

2. Calathea zebrina Floreert 
in (half)schaduw en sluit  
’s nachts zijn bladeren (gaan 
in de ochtend vanzelf weer 
open). Heeft luchtzuiverende 
werking en krijgt graag twee 
keer per week een klein beetje 
water. ø 19 cm 12.99

3. Aglaonema ‘Silver Queen’ 
Is helemaal op zijn plaats in 
het donker en zuivert de lucht 
in je  slaapkamer. Grond 

moet vochtig blijven maar 
kan tegen een stootje. Keertje 
vergeten water te geven? Komt 
‘ie wel overheen. ø 24 cm 18.99

3. Aglaonema
‘Silver Queen’

1. Epiphylum 
anguliger

2. Calathea 
zebrina
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Een werkkamer doet vaak ook dienst als opslag en washok, of is simpel-
weg een bureautje in de hoek van de woonkamer. Dit ondergeschoven 
kindje knapt razendsnel op met wat mooie planten die niet alleen  
een lust voor het oog zijn, maar ook de lucht zuiveren.  Dus ga aan de 
slag en tover deze ruimte om tot de ultieme thuiswerkplek. 

Planten kalmeren én geven 
energie door hun hun bijdrage 
aan zuurstof in de lucht. Ideaal 

als je je moet concentreren.

Terrarium 
hanglamp 

 (exclusief plant) 
13.99

In een groene omgeving gaat 
de productiviteit flink omhoog, 
tot wel 15 procent.

U bevindt zich hier 
• schilderij  

‘Nederland’ 69.99

Mok a.k.a. pennenbakje! • 
kop tabo 3.79 p.s.

GROEN IN DE WERKKAMER:  
FOCUS, FOCUS, FOCUS

1. Blauwvaren of Zinkvaren 
(Phlebodium aureum) Deze 
beauty met blauwe gloed 
houdt van een lichte plek en 
kan niet tegen direct zonlicht. 
Regelmatig water geven via 
de zijkant of op een schotel 
(dus niet in het hart gieten). 
Te veel kalk in het water is 
een no-go. ø 17 cm 7.99

2. Klimop (Hedera ‘Wonder’) 
Makkelijke plant, heeft weinig 
verzorging nodig. Blijft groen 
en houdt van klimmen,  
makkelijk bij te snoeien naar 
gewenst model. Mag tussen 

twee gietbeurten door wat 
droger aanvoelen en kan  
tegen lage temperaturen.  
ø 24 cm 16.99

3. Lepelplant (Spathiphyl-
lum) Deze plant van formaat 
houdt van gematigd licht, 
kan niet tegen volle zon.  
Regelmatig water geven,  
de grond mag altijd nat aan-
voelen. Voorkeur voor tempe-
ratuur boven de 18 graden.  
Regelmatig besproeien met 
plantenspuit. ø 32 cm 39.99

1. Phlebodium  
aureum

3. Spathiphyllum

2. Hedera ‘Wonder’

Past een boel in • 
kast 3-laags 

metaal/hout 69.99

5 VERTREKKEN
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Zet enige twijfels opzij en ga voor een enorme kamerplant in de woon- 
kamer. Compenseer het gemis van je uitbundige kerstboom en breng  
direct sfeer in deze ruimte waar het gezin iedere dag samenkomt.

De keuze van Plants on Pink
Hi, ik ben Lotte en via Instagram deel ik de 
mooiste foto’s van planten tegen een roze 
achtergrond. Ik behoor zéker tot de groep 
mensen die een leegte voelt zodra de kerst-
boom het pand heeft moeten verlaten! 
Daarom ben ik aan het begin van het nieuwe 
jaar dol op verse groene eye-catchers in mijn 

woonkamer. Ik selecteer graag op het luchtzuiverende ver-
mogen van planten en mijn favorieten voor in de woonkamer 
zijn de Olifantsoor, met gestreepte steel en de Calathea*, 
met zijn prachtige bladerenpatroon. Luchtzuiverend én 
heel erg mooi, wat wil een mens nog meer (behalve een 
roze muur om de plant voor te fotograferen)? 

 Instagram: @plantsonpink

Zet de planten in een pot  
die groot genoeg is (liever te  
groot dan te klein). GROEN IN DE WOONKAMER:    

PLEK VOOR PLANTENPRACHT

Drie joekels met impact

1. Polyscias ‘Fabian’ Redelijk 
veeleisende plant, houdt van 
(half)schaduw en een lucht-
vochtigheid van ongeveer 60%. 
Regelmatig kleine beetjes 
ontkalkt water nodig, mag 
tussen twee gietbeurten door 
niet uitdrogen. ø 32 cm 64.99

2. Geldboom (Pachira aqua-
tica Trunk) Staat niet graag in 
de zon, voorkeur voor (half)
schaduw. In zomerperiode een 
keer per twee weken water, in 

winterperiode iedere vier  
weken. Volgens de Feng Shui 
filosofie symboliseren de vijf 
bladeren metaal, hout, water, 
vuur en aarde. ø 33 cm 84.99

3. Olifantsoor (Alocasia  
zebrina) Houdt van (half)
schaduw, regelmatig water 
(grond moet vochtig voelen, 
niet nat) en groeit naar het 
licht toe. Door de bladeren 
wekelijks nat te spuiten  
voorkom je spint (een beest-
jesplaag). ø 24 cm 39.99

1. Polyscias 
‘Fabian’

2. Pachira aquatica 
Trunk

3. Alocasia 
zebrina

Reuze knuffelbaar • kussen ‘St. Tropez’ 
vaalgroen 45x45 24.99 • ‘primo’ licht-

grijs 45x45 14.99 •  
‘valerio’ donkerblauw 40x60 17.99 

* zie slaapkamer p 7

 5 VERTREKKEN 
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Op welk plantenniveau zit jij? Ben je misschien wel toe aan een next step op het gebied van 
groen? Ga dan voor een bloeiende plant! Het vergt misschien iets meer aandacht maar je 
krijgt er zo veel voor terug (bloemen!). Intratuin helpt je op weg en deelt tips over hoe je 
bloeiende planten optimaal verzorgt én hoe je ze koppelt aan de voorjaarstrends voor 2019.

BOHO GARDEN INTO THE WILD RAINBOW PASTEL SUMMER BREEZE

De bohemian look is niet weg te denken uit 
het modebeeld en laat zich verrassend goed 
vertalen naar de nieuwste interieurtrends.  
Voeg een vleugje laid-back romantische folklore 
toe aan je huis.

Sluit je ogen en snuif de zeelucht op. Tover je 
stekkie om naar een waar surfparadijs waar 
je nooit meer weg wilt.

Een spierwitte basis biedt ruimte om te experi-
menteren met kleur, grafische dessins, neon 
en opvallende planten. Bang voor het ‘ont-
plofte eenhoorn’ effect? Niet nodig, beloofd. 

Creëer een weelderige wildernis en sla je 
kamp voortaan lekker op in de woonkamer. 
Met deze stijl halen we buiten naar binnen en 
voel je je omringd door de natuur!

COMEBACK VAN DE     

intratuin.nl/ontdek-jouw-plantniveau
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De Boho Garden trend 
voegt een vleugje laid-back 
romantische folklore toe 
aan je interieur. Noncha-
lant, frivool en eenvoudig; 
het zit hem in de kleine 
dingen die een glimlach op 
je gezicht toveren. Warme 
geel- en groentinten en  
details als haakwerk, franjes 
en mooie manden van 
zeegras zorgen voor een 
natuurlijke touch in huis. 
Ga voor het ‘gras-kriebelt 
-tussen-je-tenen’ gevoel en 
geniet van de kracht  
van bloemen en planten 
om je heen. Dit is jouw  
domein.

BOHO 
GARDEN

1. Jasmijn  (Jasminum  
 polyanthum) Deze klimplant 
met fijne twijgen en heerlijk 
geurende witte of bleekroze 
bloemen houdt van een lichte 
en zonnige standplaats. Houd 
de potgrond vochtig maar let 
op; hij kan niet tegen te veel 
water. Bloeiperiode: novem-
ber – eind mei. ø 17 cm 12.99

2. Lidcactus (Schlum- 
bergera) Houdt van een plek 
in de halfschaduw met af en 
toe wat indirect zonlicht. Voor-
keur voor regenwater (want 
geen kalk) bij zijn wortels. Doet 
het ook buitengewoon goed 
als hangplant. Bloeiperiode: 
januari, februari, maart,  
november en december.  
ø 13 cm 5.99

Oncidium  
‘Munsterland Stern’

1. Jasminum  
polyanthum

TREND 1

TREND 1 BOHO GARDEN 



Groen als glas • 
vaas ‘bendt’ 14.99

Serveer in stijl •
dienblad ‘sarie’ 8.99 

BLOEIENDE HELD: 
Tijgerorchidee
(Oncidium ‘Munsterland Stern’)

Doet het goed op een lichte 
plaats, houdt niet van direct 

zonlicht en vaart goed bij een 
temperatuur tussen de 18 en 25 

graden. Eens per week water 
geven volstaat. Bloeiperiode: 

zodra bloemstengel uitgebloeid 
is, de tak helemaal onderaan 

uitsnijden. Vanuit een nieuwe 
scheut geeft de Oncidium op-
nieuw een bloemtak, dit duurt 

acht tot twaalf maanden.  
ø 12 cm 14.99

Dag, rommel! En ook leuk als 
plantenmand • mand 
 ‘natuur’, amber 9.99

Ga daar maar liggen •  
kussen ‘romy’ 17.99 
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Okerkleurige eyecatcher
• pot ‘luuk’ 7.49

 BOHO GARDEN 



Met de Into the Wild trend trek je de natuur let-
terlijk naar binnen op momenten dat je behoefte 
hebt aan vrijheid en rust. Als het je ontbreekt aan 
tijd om een tent op te slaan naast een kabbelend 
riviertje, pak je thuis lekker een rustmoment.  
Natuurlijke vormen, gerecyclede materialen en 
prints met verwijzing naar de natuur helpen je 
ontsnappen aan de hectiek van alledag.

Spathiphyllum  
‘Sweet Lauretta’

2. Nepenthes

1. Anthurium

1. Flamingoplant  
(Anthurium) Doet het goed 
op een lichte standplaats, 
houdt niet van volle zon.  
Regelmatig water geven, plant 
mag tussen twee gietbeurten 
wat droger aanvoelen. Een 
keer per maand plantenvoeding 
aan gieter toevoegen. Bloei- 
periode: jaarrond. Anthurium 
in frame ø 13 cm 29.99

2. Bekerplant (Nepenthes) 
Vleesetende plant die zijn  
bekervormige vallen gebruikt 
om kleine insecten te vangen. 
Doet het het beste op een plek 
waar de luchtvochtigheid wat 
hoger licht. Plant heeft veel 
licht nodig, maar verdraagt 
geen volle zon. Bloeiperiode: 
jaarrond. ø 14 cm 14.99

WILD 
INTO THE

TREND 2
TREND 2 INTO THE WILD
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Wil graag regelmatig water en 
een beetje licht, houdt niet van 
de volle zon. Voorkeur voor tem-
peraturen boven de 18 graden. 
De grond mag altijd wat nat 
aanvoelen, doet het goed in 

badkamer. Besproei regelmatig 
met plantenspuit. Bloeiperiode: 
jaarrond. Na de bloei knip je de 
bloemstengel eruit, na zo’n vier 
tot zes weken maakt hij weer 

een nieuwe. ø 24 cm 22.99

BLOEIENDE HELD: 
Lepelplant 
(Spathiphyllum ‘Sweet Lauretta’)

Room with a view • 
schilderij ‘bos’ glas 29.99

Als een vis in 
het water • 

kussen 47.99

Een tweede leven
 • vaas ‘recycle glas’ 12.99  p.s. 

Haal buiten 
naar binnen • 

decoplank 
‘handvat rond’ 

9.99

Tea. anyone? • thee-
pot ‘noah’ 23.49 

Kop en schotel 
• theeset 

 ‘noah’ 7.49  

INTO THE WILD



TREND 3

Levendige pasteltinten zorgen voor een ruimte vol fantasie en een knipoog. 
Deze trend is speels en zorgt voor een verfrissend randje aan je interieur.  
Fantaseer, toon lef en combineer er naar hartenlust op los; vanwege de strakke 
basis kom je bijna overal mee weg.

Blijf binnen dit 
kleurenpalet en je zit  

hoe dan ook goed.

Aechmea
‘Blue Rain’

1. Cactus

2. Kalanchoe humilis 
‘Desert Surprise’

PASTEL
RAINBOW

1. Cactus Kan goed tegen  
extreme droogte, een warme 
standplaats in de zon is geen 
probleem. De cactus slaat  
water op in zijn vlezige 
“stam”. Een ijzersterk exem-
plaar. Bloeit bij korte dag: 
sept – dec. ø 17 cm 16,99

2. Kalanchoë (Kalanchoe 
humilis ‘Desert Surprise’) 
Voorkeur voor een lichte 
plaats maar liever geen felle 
zon of direct zonlicht. Een 
keer per week water geven is 
voldoende, plant mag tussen 

de gietbeurten droog aanvoe-
len. Aan het einde van de  
zomer kunnen er bloemen 
verschijnen op de hoge steel. 
Bloeiperiode: aan het einde 
van de zomer kunnen  
bloemen verschijnen op een  
hoge steel. ø 10,5 cm 4.99

22 • Het Groenste Boekje  Natuurlijk! Intratuin

TREND 3 RAINBOW PASTEL
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Houdt van een lichte en warme 
plaats (liefst boven de 15 graden) 

maar niet van de felle zon. De 
grond matig vochtig houden, 

het liefst met regenwater. 
Bloeiperiode: plant na de bloei 

wegdoen, na de bloei sterft  
deze af. Plant is eventueel te 
vermeerderen als zich na de 

bloei aan de voet nieuwe rozet-
ten vormen. ø 14  cm 13.99

BLOEIENDE HELD: 
Kokerbromelia 
(Aechmea ‘Blue Rain’)

Apenstreken • tafellamp 
‘monkey’ 59.95 

Maar dát ruikt 
lekker • diffuser 

cactus lotus 
jasmijn 12.99

Zoet als een suikerspin • kussen 
‘reza’, oudroze 12.99

Lekker printje • pot duo 
roze 12.99

Back to basic • dienblad ‘roxy’ hout 7.99
Canvas komst altijd 

goed van pas! • canvas 
print 40X30 3.99

RAINBOW PASTEL



TREND 4

Met de Summer Breeze 
trend creëer je thuis een 
sfeer die in Californië niet 
zou misstaan. Bij gebrek 
aan golven en een lading 
zand kies je voor warme 
kleuren, bamboe en aarde-
werk. Als de wind door je 
grote bloeiende kamerplant 
waait, is het net of er een 
palmboom naast je bank 
staat…

1. Aechmea 
‘Primera’

2. Cambria  
‘Catatante’

Medinilla 
magnifica

SUMMER
BREEZE

1. Kokerbromelia (Aechmea 
‘Primera’) Kies voor een lichte 
standplaats, niet in de volle 
zon. Geef de plant eens per 
maand een klein beetje  
water. De bloemen tussen de 
schutbladeren bloeien in 
twee etappes: eerst roze en  
later paarsblauw. Bloei- 
periode: jaarrond. ø 15 cm 8.99

2. Cambria orchidee  
(Cambria ‘Catatante’) Orchi-
dee die houdt van een lichte 
plek, maar niet vol in de zon. 
Koel en luchtig houden.  
Water geven als aarde bijna 
droog is: ééns in de 7 à 9  
dagen. Om de twee weken 
speciale orchideeënvoeding, 
3 à 4 keer per jaar een thee- 

lepel kalk in de potgrond.  
De grond iedere drie jaar  
verversen. Bloeiperiode:  
jaarrond. ø 12 cm 12.99

TREND 4 SUMMER BREEZE
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BLOEIENDE HELD: 
Medinilla 
(Medinilla magnifica)

Gefopt! • kreeft 5.99

Past overal bij • 
schaal wit 18.99

Vrolijke franjes • kussen ‘rosalie’ 14.99 

Hier met die puike pot • 
pot ‘floris’ 14.99

Zon, zee en strand • geur-
stokjes ‘ocean breeze’ 11.99

Zorg voor een lichte en warme 
plek, geef pas water als de 

grond echt droog is. Het liefst 
kalkarm water op kamertempe-
ratuur. Moet vaak even wennen 

aan zijn nieuwe omgeving.   
Tussen maart en oktober niet in 

direct zonlicht. Bloeiperiode: 
jaarrond. ø 17 cm 19.99

Hoor ze wuiven • 
schilderij ‘palmboom’, 

glas 14.99

 SUMMER BREEZE 
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Op www.intratuin.nl zie je welke vestigingen op zondag  
geopend zijn! Prijs- en modelwijzigingen en zet- en druk- 
fouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn afhaal- en  

adviesprijzen. Aankopen bezorgen we graag thuis.  
Informeer naar de voorwaarden bij onze servicebalie.  
Kijk voor ons online assortiment op www.intratuin.nl


