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Agrosimex sp. z o.o.  
 Goliany 43, 05-620 Błędów 
 tel. 668 08 44; fax 668 08 35
 www.agrosimex.pl
 e-mail: info@agrosimex.com.pl
 Osoba do kontaktu: Emilia Kwil, dział „Twój ogród”

Agrosimex to dystrybutor środków ochrony roślin, nawozów i akce-
soriów ogrodniczych. Firma konfekcjonuje produkty pod marką „Twój 
ogród”. W ofercie dostępne są m.in: Rosahumus, Syllit, nawóz startowy 
Microstar PZ, produkty fi rm BASF i Bayer, nawozy mineralne i wiele in-
nych. Ponadto w asortymencie: profesjonalne nawozy i środki ochrony 
roślin, środki DDD, akcesoria sadownicze, doradztwo nawodnieniowe 
oraz tyczki bambusowe.

Agrecol sp. z o.o.  
 Mesznary 2, 98-400 Wieruszów
 tel. 62 783 20 00
 www.agrecol.pl
 e-mail: agrecol@agrecol.pl

Agrecol sp. z o.o. jest wiodącym producentem nawozów hobbystycz-
nych, specjalistycznych, środków do pielęgnacji roślin, preparatów do 
zwalczania szkodników domowych, a także konfekcjonerem środków 
ochrony roślin. Istnieje na rynku ogrodniczym już ponad 28 lat, nie-
ustannie wprowadzając na rynek nowe produkty i innowacyjne rozwią-
zania. Można do nich zaliczyć serię płynnych nawozów „Mineral-Żel”, 
linię nawozów jesiennych, którą fi rma Agrecol wprowadziła jako pierw-
sza w branży, a także odżywek w postaci aplikatorów serii STRONG. 
Jest właścicielem takich marek jak: Agrecol, Arox, Agra.

NAWOZY, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, PREPARATY BIOBÓJCZE

Bros sp. z o.o. sp. k.   
 ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
 tel. 61 826 25 12
 www.bros.pl
 e-mail: biuro@bros.pl

Bros jest wiodącym producentem wysokiej jakości środków owado-
bójczych, gryzoniobójczych i repelentów. W ofercie znajdują się m.in.: 
preparaty na muchy, komary, mole, mrówki, krety, owady pełzające, 
gryzonie, środki ochrony roślin i wiele innych. Firma jest również wła-
ścicielem marki Biopon, w ramach której oferuje nawozy płynne, roz-
puszczalne, granulowane, pałeczki nawozowe, a także nasiona warzyw, 
ziół, kwiatów i traw oraz produkty do pielęgnacji roślin.

ZPUH BEST-PEST Małgorzata Świętosławska, 
Jacek Świętosławski sp.j.  

  ul. Moździerzowców 6 B, 
43-602 Jaworzno
 tel. 32 617 75 71
 www.bestpest.com.pl
 e-mail: biuro@bestpest.com.pl

Producent środków ochrony roślin i preparatów stosowanych w higienie 
sanitarnej. Firma oferuje pestycydy przeciwko szkodnikom zagrażają-
cym amatorskim uprawom roślin ogrodniczych: ślimakom, mszycom, 
przędziorkom, tarcznikom, misecznikom i innym. Kolejna grupa prepa-
ratów służy do zwalczania szczurów, myszy, nornic, kretów, komarów, 
much, mrówek i innych szkodników, określanych jako szkodniki sanitar-
ne. Produkty posiadają odpowiednie atesty i rejestracje oraz instrukcje 
warunkujące ich bezpieczne stosowanie w środowisku człowieka.
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Greenpol s.j.   
  ul. Siemońska 26, 42-500 Będzin
  tel. 600 812 110; 692 451 706
  e-mail: biuro@green-pol.pl
  www.green-pol.pl
  Osoba do kontaktu: Robert Wilk

Firma Greenpol posiada szeroką ofertę skierowaną zarówno dla profe-
sjonalistów w nawozy (dolistne, mineralne i długo działające), jak i dla  
hobbystów ceniących jakość i piękno w ogrodzie. Firma buduje dłu-
gotrwałe relacje z klientami i dba o najwyższą jakość produktu. Teren 
działania – cała Polska.

FOSFAN S.A.                
  ul. Nad Odrą 44/65,

71-820 Szczecin
  tel. 91 44 55 664
  www.fructus.pl, www.fosfan.pl
  e-mail: r.buda@fosfan.pl
  Osoba do kontaktu: Rafał Buda, kierownik działu sprzedaży 

nawozów ogrodniczych

Fosfan S.A. to producent nawozów ogrodniczych Fructus, Plantena i La-
gron. Produkowane nawozy zawierają wszystkie niezbędne składniki 
pokarmowe gwarantujące prawidłowy rozwój, wzrost i plonowanie ro-
ślin. Marka Fructus jest najstarszą marką nawozów ogrodniczych w Pol-
sce, wyróżnioną wieloma nagrodami, w tym znakiem jakości Najlepsze 
w Polsce. Szeroka oferta produktowa nawozów ogrodniczych i ich wy-
soka jakość doceniana jest przez pasjonatów i profesjonalistów upra-
wiających kwiaty, warzywa i owoce na skalę przemysłową.

PPH EkoDarPol Zbigniew Zubala   
  ul. Grunwaldzka 20, 74-400 Dębno
  tel./fax 95 760 03 22, 760 37 37
  www.ekodarpol.pl
  Osoba do kontaktu: Wioletta Azarkiewicz, Jacek Maczuga
 
PPH EkoDarPol to polski producent najwyższej jakości naturalnych i ekologicznych 
środków wspomagających uprawę roślin. Biohumusy będące nawozami natural-
nymi i oznaczane znakiem towarowym BIOHUMUS EXTRA wytwarzane są przez 
własną hodowlę dżdżownic, która jest największą i najbardziej profesjonalnie 
prowadzoną tego typu działalnością w Polsce. Najwyższa jakość produktów Eko-
DarPol została doceniona i zaowocowała zdobyciem wielu nagród i tytułów, takich 
jak: Dobra Marka 2013, Dobra Marka 2014, Super Marka 2015 (dla produktu 
BIOHUMUS EXTRA), Najlepsze w Polsce (dla ekologicznego polepszacza glebowe-
go HUMUS ACTIVE) oraz Jakość Roku 2015 w kategorii EKOLOGIA za produkcję 
i sprzedaż nawozów naturalnych, ekologicznych środków poprawiających właści-
wości gleby, które stanowią wyróżnik solidności i jakości.

PPHU CDN Ireneusz Cal   
  ul. Zębcowska 5, 63-421 Janków Przygodzki 
  tel. 62 738 26 81 
  www.cdn-nawozy.pl
  e-mail:cdn-nawozy@cdn-nawozy.pl

Firma CDN jest obecna na polskim rynku od 1991 r. Obecnie jest jed-
nym z czołowych producentów naturalnych podłoży w kraju. Sprzedaje 
ponad 40 tys. m3 kory rocznie. Współpracuje z hurtowniami i sklepami 
na terenie całego kraju. Firma produkuje naturalne nawozy suszone. 
Ponadto zajmuje się konfekcjonowaniem kory dekoracyjnej, podłoży do 
iglaków, torfu. Obecnie siedziba fi rmy znajduje się w Jankowie Przy-
godzkim, a zakład produkcyjny w Borowcu.
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KOZIELSKI sp. z o.o.   
  ul. Lanciego 19/139, 02-792 Warszawa
  tel. 46 815 84 55; fax 46 8158452
  www.zielonydom.pl

KOZIELSKI sp. z o.o. jest polską fi rmą zajmującą się od ponad 20 lat 
produkcją szerokiego asortymentu wysokiej jakości, specjalistycznych 
nawozów oraz środków do pielęgnacji i ochrony roślin pod marką Zielo-
ny Dom. Produkty marki Zielony Dom są profesjonalne i łatwe w użyciu 
dla wszystkich grup odbiorców.

ICB Pharma   
  ul. Stanisława Lema 10, 

43-603 Jaworzno
  tel. 32 745 47 46
  www.icbpharma.com
  e-mail: crop@icbpharma.com
  Osoba do kontaktu: Anna Noras

ICB Pharma Crop Solutions  jest  fi rmą badawczo-rozwojową oraz pro-
dukcyjną. Dostarcza  nowatorskie produkty agrochemiczne do stosowa-
nia w ogrodnictwie profesjonalnym i  amatorskim. W ofercie  posiada 
preparaty wspomagające ochronę roślin, nawozy, stymulatory wzrostu 
roślin.  Wiodącym produktem fi rmy jest od kilku lat Siltac EC do zwal-
czania wielu uciążliwych szkodników roślin uprawnych.

Firma Handlowa Promex    
 ul. Połczyńska 3; 85-711 Bydgoszcz
 tel./fax. 52 345-30-88
 www.promex.net.pl
 e-mail: biuro@promex.net.pl
 Osoba do kontaktu: Joanna Turzyńska, tel. 668 873 132

Firma Handlowa Promex została założona 1997 r. Specjalizuje się 
w hurtowej sprzedaży wysokiej jakości środków owadobójczych, gryzo-
niobójczych oraz ekologicznych marki Soltex Niezawodny. Jej prioryte-
tem jest pełne zadowolenie klientów, dba o wysoką jakość produktów, 
systematycznie powiększa asortyment i konsekwentnie pracujemy nad 
umocnieniem pozycji marki Soltex Niezawodny.

LUVENA S.A.    
  ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń 
   tel. 61 890 02 02; fax 61 890 04 04;

bezpłatna infolinia 0 800 161 026
  www.luvena.pl; www.nawozydlaogrodu.pl
  e-mail: nawozy@luvena.pl 

LUVENA S.A. jest jednym z wiodących w Polsce producentów nawozów 
rolniczych oraz ogrodniczych. Oferuje granulowane nawozy rolnicze 
(Lubofoska, Lubofos, Luboplon) oraz superfosfaty. Działkowcom oraz 
właścicielom ogrodów oferuje nawozy ogrodnicze z serii „Słoneczne 
Ogrody”.
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Sumin D. Czabańska, W. Czabański
i wspólnicy s.j.    
 Świerkówki 15 A, 64-605 Wargowo 
 tel. 61 297 26 00; fax 61 297 26 02
 e-mail: sumin@sumin.com.pl 
 www.sumin.com.pl 

Firma kompleksowo zaopatruje hurtownie, sklepy i centra ogrodnicze 
w środki ochrony roślin, higienę sanitarną, nawozy oraz mieszanki traw 
z własnej linii produktów, a także w asortyment ogrodniczy znanych 
marek krajowych i zagranicznych. Zapewnia profesjonalną obsługę, 
szybką realizację zamówień oraz serwis, poparte ponad 20-letnim do-
świadczeniem.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”
TARNOBRZEG sp. z o.o.    
 ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
 tel. 15 856 58 01, fax 15 822 72 08
 www.zchsiarkopol.pl
 Osoba do kontaktu: Mariusz Dziędzioł, tel. 693 620 271

Jeden z czołowych producentów nawozów rolniczych i ogrodniczych 
w Polsce. W ofercie dla sadu i ogrodu znajdują się nawozy z linii mar-
ki OGRÓD 2001 oraz BONTAR. Nawozy produkowane są z surowców 
o najwyższych parametrach jakościowych, spełniają wszelkie normy 
i wyróżniają się wysoką jakością. 

Unichem Polska sp. z o.o.   
  ul. Kołobrzeska 52G/16,

05-510 Konstancin-Jeziorna
 tel./fax 22 465 54 91
 www.unichem.si
 e-mail: unichem@it.pl

Unichem jest znanym europejskim producentem środków do zwalcza-
nia szkodników. Produkuje różne formy rodentycydów i insektycydów 
dla rynków na całym świecie. Firma ma olbrzymie doświadczenie w pro-
dukcji, prowadzi własne badania i ciągle się doskonali.
Linia produktów obejmuje szeroki wybór skutecznych przynęt do zwal-
czania gryzoni. Jej atutami są jakość produktów, profesjonalna obsługa 
oraz szybka pomoc techniczna. 

Tropical – Tadeusz Ogrodnik   
 ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów
 tel. 32 249 92 10; fax 32 249 94 58
 www.biofl orin.pl     
 e-mail: dzial.handlowy@tropical.pl 

Firma Tropical jest producentem nawozów płynnych do roślin ozdob-
nych marki Bio Florin. Zróżnicowana linia produktów zawiera: nawozy 
uniwersalne, do roślin kwitnących, zielonych oraz egzotycznych, a także 
podłoże oraz rosy do storczyków. W ofercie fi rmy znajdują się także ar-
tykuły z branży zoologicznej: pokarmy i preparaty dla ryb akwariowych 
i stawkowych, pokarmy dla gadów, gryzoni, ptaków, psów oraz kotów.
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Firma KRÓLIK   
ul. Rolna 13, 64-412 Chrzypsko Wielkie
tel. 61 29 51 009; 61 29 51 512
fax 61 29 51 513
www.cebulki-kwiatowe.pl
e-mail: sekretariat@cebulki-kwiatowe.pl

Firma KRÓLIK zajmuje się produkcją i dystrybucją cebulek kwiatowych oraz kwia-
tów ciętych z przeznaczeniem na rynki krajowe i zagraniczne. Główną produkcję 
kwiatów ciętych stanowią tulipany, lilie oraz mieczyki. Poza standardową ofertą 
cebulek, fi rma oferuje również specjalnie dla gospodarstw ogrodniczych odmiany 
przeznaczone na kwiaty cięte.

NASIONA I CEBULE

Vila sp. z o.o. sp. k.    
 ul. Górnośląska 4e, 70-664 Szczecin 
 tel. 91 88 28 800    
 www.vila-nawozy.pl
 e-mail: biuro@vila-nawozy.pl
 Osoba do kontaktu: Jacek Lubieniecki

Producent cenionych nawozów mineralnych dla właścicieli ogrodów. 
Najwyższej klasy surowce oraz unikatowa technologia, oparta na ponad 
100-letnim doświadczeniu światowego lidera, norweskiej fi rmy YARA. 
W ofercie nawozy posypowe oraz szybko działające nawozy krystaliczne 
do rozcieńczania w wodzie.

Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek
Junior sp. z o.o.    
  Siedziba: 04-940 Warszawa, 

ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa
 Miejsce prowadzenia działalności: ul. Adama Mickiewicza 87A,
 05-462 Góraszka
 tel. 22 789 09 76
 e-mail: junior@onet.pl, adrian.kuczmaszewski@junior.net.pl

Firmę tworzy zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem w branży 
cebul i kłączy kwiatowych. Główną działalnością fi rmy jest zaopatrze-
nie hurtowni, centrów ogrodniczych, fi rm wysyłkowych, producentów, 
zarządców terenów zieleni miejskiej w kraju i za granicą. Od wielu lat 
współpracuje z fi rmami holenderskimi, belgijskimi i polskimi. Dzięki 
bardzo efektywnie zorganizowanej produkcji, doskonałej znajomości 
branży, a także dbałości o jakość zajmuje wiodącą pozycję wśród fi rm 
konkurujących na tym rynku. Głównym wyróżnikiem oferty jest jakość 
oferowanych produktów oraz wysoki standard obsługi.

W. Legutko Przedsiębiorstwo
Hodowlano-Nasienne sp. z o.o.    
 Nad Stawem 1 F, 63-930 Jutrosin
 tel. 65 548 28 12, fax 65 548 26 30 
 www.legutko.com.pl
 e-mail: biuro@legutko.com.pl
  Osoba do kontaktu: Dział Handlu Krajowego, tel. 65 548 28 12 

wew. 63
 
W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o. prowadzi 
działalność w zakresie produkcji i sprzedaży nasion roślin ogrodniczych 
oraz cebulek kwiatowych, a także hodowli nowych odmian warzyw i ro-
ślin ozdobnych. Posiada największy asortyment nasion roślin ogrodni-
czych w kraju oraz jeden z najbogatszych w Europie. Można w nim 
znaleźć zarówno tradycyjne polskie odmiany, jak i gatunki mało znane, 
trudno dostępne w Polsce.
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tel. 54 283 62 63
www.formplastic.pl
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Krakowska Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze Polan sp. z o.o.    
 ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków 
 tel.12 623 38 30; fax 12 623 38 35
 www.nasiona.pl
 e-mail: polan@nasiona.pl

Polan to jeden z największych i najstarszych producentów nasion w Polsce, wła-
ściciel ponad 250 własnych odmian warzyw i kwiatów oraz dystrybutor innych, 
wiodących odmian polskich i zagranicznych producentów. Sprzedaż hurtowa na te-
renie całej Polski: nasion warzyw, kwiatów, ziół, cebulek wiosennych i jesiennych, 
kłączy kwiatowych, pełnego asortymentu ogrodniczego oraz kwalifi kowanego ma-
teriału nasadzeniowego czosnku ozimego i jarego. Firma stosuje otoczkowanie, in-
krustacje i kalibrowanie. Zapewnia profesjonalne doradztwo i konkurencyjne ceny.

PlantiCo Zielonki sp. z o.o.   
  Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1 A,

05-082 Stare Babice   
  tel. 22 722 90 66; fax 22 722 95 72 
  www.plantico.pl  
  e-mail: plantico@plantico.pl  
   
PlantiCo to polska fi rma hodowlano-nasienna z wieloletnią tradycją. 
Oferuje szeroki asortyment nasion warzyw, kwiatów i ziół, w tym wiele 
odmian własnej hodowli, w fi rmowych opakowaniach, dla odbiorców 
hurtowych i detalicznych oraz producentów wielkotowarowych. Działal-
ność fi rmy obejmuje również produkcję materiału szkółkarskiego.

„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze sp. z o.o.   
  Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
  tel./fax 61 283 56 55 – dział sprzedaży
  www.nasiona-warzyw.pl
  e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl

„Spójnia” to fi rma hodowlano-nasienna, zajmująca się hodowlą twórczą 
i zachowawczą odmian roślin warzywnych oraz produkcją, konfekcjono-
waniem i sprzedażą nasion. Oferuje szeroki wybór wysokiej jakości na-
sion warzyw, kwiatów i ziół. „Spójnia” co roku poszerza ofertę o nowe 
produkty kierowane zarówno do hobbystów, jak i profesjonalistów. 

Przedsiębiorstwo Nasienne „Roltico”
Grażyna i Andrzej Samul  

  Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem 
  tel./fax 61 283 62 36 
  www.roltico.pl
  e-mail: rolticosamul@poczta.fm 
  Osoby do kontaktu: Grażyna i Andrzej Samul, 

tel. 601 223 626 

„Roltico” jest rodzinnym przedsiębiorstwem nasiennym z wieloletnią 
tradycją, z siedzibą w Nochowie k. Śremu. W ofercie fi rmy szeroki wy-
bór nasion kwiatów, warzyw i ziół oraz nasion warzyw inkrustowanych 
i otoczkowanych. Produkty „Roltico” wyróżniają się wysoką jakością, są 
sprzedawane zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

OGRODOSTAWCY



Wszystko dla Twojego ogrodu!Bo domowe jest najlepsze!
Pełna oferta na stronie www.chomik.pl
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TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa
Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. 

  ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń
  tel. 56 658 48 00; fax.56 659 89 31
  www.torseed.pl 
  e-mail: marketing@torseed.pl
  Osoba do kontaktu: Antoni Nadachewicz, tel. 56 658 48 56 lub 

Maciej Kania, tel. 515 247 385

TORSEED jest jednym z liderów nasiennictwa ogrodniczego w Polsce. 
W ofercie posiada najwyższej jakości nasiona kilkudziesięciu gatunków 
i kilkuset odmian warzyw, kwiatów i ziół dla odbiorców detalicznych, 
hurtowych i wielkotowarowych. Posiada własne hurtownie i centra 
ogrodnicze w Toruniu, Kotłowie k. Koszalina i Wierzchowiskach Drugich 
k. Lublina.

Przedsiębiorstwo Nasienne Toraf     
  Leszek, Tomasz, Rafał Węgrzynowscy s.j.
  Maciejów 34, 46-211 Kujakowice Górne
  tel. 77 40 242 40; fax. wew. 21
  www.toraf.pl
  e-mail: toraf@toraf.pl
  Osoba do kontaktu: Rafał Węgrzynowski

Rodzinna fi rma nasienna istniejąca na rynku od 26 lat. Jej główną dzia-
łalnością jest produkcja i sprzedaż nasion na rynek hobbystyczny i pro-
fesjonalny. W ofercie fi rmy znajduje się szeroki asortyment ciekawych 
odmian warzyw, kwiatów, ziół, nasion na kiełki i poplonów, a także ar-
tykułów ogrodniczych takich jak kiełkownice i formy na warzywa i owo-
ce, których jesteśmy producentem. Ponadto fi rma jest dystrybutorem 
doniczek i wielodoniczek fi rmy Vefi  i ubrań renomowanej czeskiej marki 
Adler. 

PPH Agronas sp. z o.o.  
  tel. 63 27 20 403; kom. 602 243 016
  www.agronas.pl
  e-mail: agronas@agronas.pl
  Osoba do kontaktu: Dariusz Malinowski, kierownik działu 

handlowego

Firma Agronas jest największym producentem nasion traw w Polsce 
i jednym z liderów w produkcji nasion rolniczych. Wieloletnia tradycja 
oraz liczne kontakty handlowe w całej Europie czynią fi rmę atrakcyjnym 
i wiarygodnym partnerem. Efektywne zarządzanie, profesjonalizm oraz 
znajomość potrzeb klientów sprawiają, że nasiona, które oferuje, cieszą 
się uznaniem i zawsze stanowią gwarancję najwyższej jakości.

NASIONA TRAW

Vilmorin Garden sp. z o.o.  
  ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 

62-052 Komorniki k. Poznania 
  tel. 61 659 04 51; fax 61 659 04 59/60
  www.vilmorin-garden.pl
  e-mail: info@vilmoringarden.pl
  Osoba do kontaktu: Rafał Majchrzycki, kierownik sprzedaży 

rynku specjalistycznego

Podstawową działalnością Vilmorin Garden jest produkcja, konfekcjo-
nowanie i dystrybucja nasion kwiatów, warzyw i ziół. Ponadto fi rma 
zajmuje się dystrybucją cebul kwiatowych oraz najwyższej jakości mie-
szanek traw, dostarczanych przez największego producenta na świe-
cie, duńską spółkę DLF-TRIFOLIUM. W ofercie znajdują się też nawozy 
z naturalnym guano, BiohumusVit oraz włókniny biodegradowalne.
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Producent Traw 
GardenFlora Home&Garden  
  Fachowcy od Traw Gazonowych i Pastewnych
  GardenFlora Home&Garden – ul. Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz
  Magazyn: ul. Szajnochy 6, 85-738 Bydgoszcz
  tel./fax 52 371 20 03
  www.hurt.GardenFlora.pl, www.GardenFlora.eu
  e-mail: hurt@gardenfl ora.pl
  Handlowcy: Joanna Banasik, Angelika Czarnecka, Izabella Golis, 

Anna Jankowska, Marta Kleina, Michalina Kolano, Monika Kulicka, 
Grażyna Pławska, Sandra Siekierska

GarfenFlora Home & Garden Group jest polskim producentem mieszanek traw gazonowych. Wysoka 
jakość marek traw GF Grass, GF Agro, GF Garden, Greenato oraz różnorodność mieszanek są naj-
większymi atutami, dzięki którym fi rma jest rozpoznawalna w Polsce i za granicą. Posiada w swojej 
ofercie oprócz traw dekoracyjnych, sportowych, uniwersalnych mieszanki specjalistyczne tj. na skar-
py i pobocza dróg, na lotniska, na tereny przemysłowe. Jako polski producent mieszanek traw dba, 
by nasiona pochodziły z Polski i od największych fi rm nasiennych w Europie. W nadchodzącym roku 
GardenFlora Home & Garden Group wprowadza na rynek nową markę nasion traw z prestiżowej 
kategorii premium. Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą GardenFlora Home&Garden – 
jednego z najlepszych producentów mieszanek nasion trawnikowych.

PPH Centnas sp. z o.o.  
  ul. Klemczaka 11, 63-700 Krotoszyn
  tel.62 725 32 09/08, fax 62722 76 09
  www.centnas.pl
  e-mail: centnas@centnas.pl
  Osoba do kontaktu: Marek Krawicki

Podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja i ob-
rót materiałem siewnym odmian nasion rolniczych na terenie całego 
kraju oraz Europy. Firma jest też wiodącym producentem mieszanek 
traw gazonowych i pastewnych, oferującym swoim klientom produkty 
najwyższej jakości, atrakcyjne ceny i stałe dostawy. Centnas jest także 
dystrybutorem nasion kwiatów i warzyw.  

Rolimpex S.A.  
  Biuro Zarządu 
  ul. Lubawska 7, 14-200 Iława
  tel. 89 648 24 07, fax 89 648 24 06
  e-mail: rolimpex@rolimpexsa.pl, ilawa@rolimpexsa.pl
  www.rolimpexsa.pl
  Osoba do kontaktu: Łukasz Maśkiewicz, kom. 698 990 096
  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 89 648 32 85, kom. 600 404 919
  e-mail: bok@rolimpexsa.pl
  Godziny otwarcia: pon.-pt. 7.00-15.00

Firma Rolimpex S.A. istnieje od 1998 r., jest krajowym liderem rynku traw i jedną z największych 
i najprężniej rozwijających się fi rm nasiennych w Polsce. Firma wyspecjalizowana jest w zakresie 
produkcji i dystrybucji mieszanek traw gazonowych i pastewnych o różnorodnym przeznaczeniu. 
Oferuje trzy marki: Najlepsze Trawy z Iławy, Graminex, Nasiennik. Reprodukuje nasiona w Polsce, 
na ekologicznych Mazurach, dlatego są one idealnie dostostosowane do warunków klimatycznych 
i glebowych charakterystycznych dla Polski oraz odporne na wiosenno-zimowe przymrozki. Mie-
szanki gazonowe sprzedawane są poprzez zewnętrzną sieć dystrybucji zlokalizowaną na terenie 
całego kraju oraz poprzez przedstawicieli handlowych. Mieszanki nasion można kupić w najwięk-
szych sieciach handlowych w kraju, a także w licznych hurtowniach, centrach i sklepach ogrod-
niczych.

FN Granum s.j.  
  Wodzierady 81, 98-105 Wodzierady
  tel. 43 677 31 26; 43 677 33 00; 

fax. 43 675 99 53 
  www.granumfn.pl
  e-mail: trawy@granumfn.pl
  Osoba do kontaktu: Błażej Menc, specjalista ds. sprzedaży 

i marketingu, kom. 607 141 146, 
  e-mail: blazejmenc@granumfn.pl
 
Firma Nasienna Granum s.j. powstała w 1993 r. Zajmuje się produkcją 
i obrotem handlowym nasionami roślin rolniczych. Jednym z głównych 
kierunków działalności fi rmy jest produkcja mieszanek nasion traw. 
Wieloletnia obecność na rynku, dbałość o jakość produktów oraz rzetel-
na obsługa pozwoliły jej zdobyć uznanie i zaufanie klientów.
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ARK-POL Producent Podłoży Ogrodniczych 
Arkadiusz Wiśniewski  
  Dorohucza 53, 21-044 Trawniki
  tel. 81 585 00 95
  tel./fax 81 582 31 13. 
  www.ark-pol.pl 
  e-mail: info@ark-pol.pl
  Osoby do kontaktu: Arkadiusz Wiśniewski, właściciel, kom. 

602 271 972, Mirosław Szcześniak, przedstawiciel handlowy, 
kom. 882 123 668 

Firma ARK-POL jest producentem wysokiej jakości podłoży ogrodniczych. Oferuje uniwersalne 
podłoża warzywno-kwiatowe, podłoża kwiatowe ziemia+nawóz 2w1, jak również torf wysoki 
kwaśny odkwaszony, korę sosnową frakcjonowaną, zrębkę dekoracyjną oraz podłoża do iglaków, 
surfi nii i roślin balkonowych, pelargonii, palm, paproci, juk i roślin zielonych, do róż, storczyków, 
kaktusów, do wysiewu i pikowania, do trawników i warzyw. Posiada również w ofercie podłoże 
w opakowaniu biodegradowalnym. Firma zaopatruje hurtownie i centra ogrodnicze oraz gospo-
darstwa ogrodnicze i szkółkarskie, jak również sklepy rolno-przemysłowe. Gwarantuje szybkie 
dostawy i dogodne formy płatności, wcześniejsze zatowarowania oraz wsparcie marketingowe.

PPHU Arex Green Garden
Arkadiusz Temberski  
  Chojno Nowe Drugie 15, 22-130 Siedliszcze
  tel. 82 570 20 53; kom. 602 614 761
  www.ggarden.eu
  e-mail: info@ggarden.eu
  Osoba do kontaktu: Mariusz Łukasik, kom. 602 614 761, 

e-mail: m.lukasik@ggarden.eu

Green Garden to rodzinna, polska fi rma, której historia sięga 1932 r., 
produkująca chronione patentem podłoża z mikroorganizmami. Gwa-
rancją jakości produktów są badania laboratoryjne oraz składniki pozy-
skiwane m.in. z własnych, ekologicznych złóż na terenie Lubelszczyzny.

PODŁOŻA I MATERIAŁY DO ŚCIÓŁKOWANIA

Firma „FLORA” 
Zbigniew Gotkiewicz  
  ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie
  tel. 41 375 43 60; 41 375 43 61; fax 41 375 43 62
  www.fi rmafl ora.pl
  e-mail: info@fi rmafl ora.pl 
  Osoba do kontaktu: Marcin Dulewicz, tel. 604 230 061

Firma „FLORA” powstała w 1992 r. Siedziba i zakład produkcyjny mieści 
się w Końskich (woj. świętokrzyskie). Zajmuje się produkcją podłoży 
ogrodniczych i kwiatowych oraz konfekcjonowaniem grysu, keramzytu 
i kory sosnowej. W ofercie handlowej znajdują się również torfy, subs-
traty i profesjonalne podłoża produkcji litewskiej oraz nawozy ogrodni-
cze i wyroby z bambusa.

Biovita sp. j.
M. Danecki, J. Danecka  
  ul. Krystyny 21, 32-067 Tenczynek
  tel./fax. 12 282 52 87; 12 282 05 25; kom. 500 001 152
  www.biovita.com.pl
  e-mail: biuro@biovita.com.pl

Firma Biovita jest producentem podłoży uniwersalnych i szerokiej gamy 
podłoży specjalistycznych, a także nawozów i materiałów ściółkujących. 
W ofercie posiada produkty dostępne w różnych opakowaniach, zarów-
no hobbystycznych 5 / 10 i 20 l, a także w dużych pojemnościach: 50 / 
80 i 250 l oraz big bagach. Biovita dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
zaopatruje odbiorców na terenie całego kraju, gwarantując szybkie do-
stawy, dobre ceny i duży wybór produktów dla ogrodnictwa i rolnictwa. 
Pełna oferta na www.biovita.com.pl
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Hollas sp. z o.o.  
  ul. 3 Maja 30, 14-400 Pasłęk
  tel. 55 248 20 00; fax 55 248 20 09
  www.hollas.pl 
  e-mail: marketing@hollas.pl
  Osoby do kontaktu: Dywizja Sprzedaży, tel. 55 248 16 16; tel./

fax 55 248 16 00 
  Tomasz Konik, tel. 602 423 794, e-mail: t.konik@hollas.pl; Zdzi-

sław Żelazko, tel. 606 919 923, e-mail: z.zelazko@hollas.pl

Firma Hollas jest jedną z największych fi rm eksploatujących torfowiska i produ-
kujących podłoża torfowe w naszym kraju. Oferta obejmuje zarówno rynek pro-
fesjonalny, jak i hobby. Zawiera: linie podłoży AURA, STERLUX, AQUA SAVE oraz 
linie produktów wytwarzanych na potrzeby innych dostawców pod ich markami 
własnymi. Firma działa na czterech torfowiskach o łącznej powierzchni ponad 
300 ha, zlokalizowanych w okolicach Elbląga oraz Łeby, posiada również torfowi-
ska w krajach bałtyckich. Produkty fi rmy Hollas można znaleźć w dobrych skle-
pach ogrodniczych i hurtowniach na terenie naszego kraju, jak również w sieciach 
Castorama, Tesco i PSB Mrówka.

Greenpol s.j.  
ul. Siemońska 26, 42-500 Będzin
tel. 600 812 110, 692 451 706
e-mail: biuro@green-pol.pl
www.green-pol.pl
Osoba do kontaktu: Robert Wilk

Firma Greenpol jest producentem i dystrybutorem podłoży uniwersal-
nych, substratów profesjonalnych (podłoża kwiatowe, warzywne, do 
borówek itp.) jak również nawozów sypkich i płynnych. Produkty te 
cechuje wysoka jakość, bogactwo składników mineralnych i odżyw-
czych. Asortyment  dostępny jest w opakowaniach hobbystycznych 
– 5/10/20 l, a także dużych 50/80/250 l i big-bagach. Firma prowadzi 
dystrybucję na obszarze całej Polski i poza jej granicami.

Lasland sp. z o.o.  
  Grądy k. Gryfi c, 72-342 Cerkwica 
  tel. 91 386 77 76
  www.kronen.com.pl
  e-mail: biuro@kronen.com.pl

Lasland sp. z o.o., fi rma posiadająca w Polsce torfowiska wysokie, zaj-
muje się wydobyciem torfu, produkcją i sprzedażą wyrobów torfowych 
pod markami KRONEN (w tym podłoża BIO), NATURA (doskonała do 
upraw ekologicznych) oraz TORF. W ofercie znajduje się kora ogrodo-
wa, KOMPOST ogrodniczy oraz mineralne i organiczno-mineralne nawo-
zy granulowane długo działające. Spółka prowadzi ekologiczną uprawę 
borówki amerykańskiej. Jest jedynym producentem w Polsce, na po-
trzeby ogrodnictwa, włókien drzewnych – ECOFIBREX.

Zakład Torfowy Karaska  
  ul. Partyzantów 35, 05-092 Łomianki
  tel. 22 751 22 69; 22 751 01 93
  www.karaska.pl
  e-mail: karaska@karaska.pl  

Zakład Torfowy Karaska wydobywa torf wysoki, z którego produkuje 
podłoża ogrodnicze na rynek profesjonalny i hobbystyczny. Zaopatru-
je w swoje produkty szkółkarzy oraz hurtownie i centra ogrodnicze. 
W ofercie fi rmy można znaleźć m.in.: substrat, ziemię kwiatową, ziemię 
ogrodową, podłoże do iglaków czy podłoże do roślin kwaśnolubnych.

OGRODOSTAWCY

R E K L A M A

►





| Katalog firm branży ogrodniczej | edycja 201720

PPHU KARINEX 
Krzysztof Bańkowski  
  ul. Myśliwska 18/20, 95-200 Pabianice
  tel. 42 215 40 20 
  kom. 602 266 337
  e-mail: marketing@karinex.com.pl 
  www.karinex.sstore.pl

Firma KARINEX działa na polskim rynku od 1987 r. Do bogatej oferty 
włóknin wprowadziła nowy dział – włókniny ogrodnicze: agrotkaniny 
przeciw chwastom w gramaturze 100 g/m2, agrowłókniny wiosenne, 
agrowłókniny zimowe, agrowłókniny do ściółkowania, geowłókniny, po-
krowce na rośliny, szpilki do mocowania. Fabryka od wielu lat posiada 
certyfi kat ISO 9001:2000 oraz certyfi kat Oeko-Tex Standard 100. Dzięki 
temu gwarantuje wysoką jakość swoich produktów.

AGRIMPEX sp. z o.o.  
  ul. Zwierzyniecka 2, 37-500 Jarosław 
  tel. 16 621 34 08; fax 16 623 61 51
  www.agrimpex.pl
  e-mail: biuro@agrimpex.pl 

Agrimpex sp. z o.o. to prężnie działająca fi rma w branży rolniczo-o-
grodniczej, której głównymi markami są agrowłókniny Pegas Agro oraz 
Agrimpex. Celem fi rmy jest systematyczny rozwój produktów, posze-
rzanie oferty i zaspokajanie potrzeb profesjonalnych rolników i hob-
bystów – miłośników ogrodu. W asortymencie nowości – technologia 
AgroMarina. Oferta kierowana jest do wszystkich tych, którym zależy na 
jakości i profesjonalnej obsłudze.

AGROWŁÓKNINY

BIG s.c.   
  ul. Kochanowskiego 79, 

26-930 Garbatka Letnisko
  tel. 48 621 00 96
  www.big-ogrod.pl
  e-mail: big-ogrod@big-ogrod.pl
  Osoba do kontaktu: Monika Szewczyk 

BIG od 20 lat jest producentem narzędzi ogrodniczych i galanterii drew-
nianej. Pracownicy fi rmy dbają o każdy szczegół produktów, których 
wysoką jakość oraz funkcjonalność docenili najbardziej wymagający 
klienci. Firma słuchając potrzeb rynku stale powiększa oraz zmienia 
ofertę kierowaną zarówno do profesjonalistów, jak i pasjonatów ogrod-
nictwa.

NARZĘDZIA RĘCZNE

MEGRAN  
  ul. T. Kościuszki 15B, 
  62-066 Granowo woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 71 455 / kom. 602 173 280 / fax 61 44 71 454
  www.megran.pl
  e-mail: biuro@megran.pl
 
Firma proponuje: agrowłókniny, agrotkaniny, geowłókniny, folie ogrod-
nicze, siatki cieniujące, siatki przeciw kretom, worki PP, plandeki, obrze-
ża, szpilki i inne. Stałym klientom oferuje korzystne warunki współ-
pracy, atrakcyjne ceny, wydłużone terminy płatności. Produkty Megran 
znaleźć można w całej Polsce. Firma zachęca do skorzystania z oferty 
i zaprasza do współpracy.
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Fiskars Polska sp. z o.o.   
  Biuro Handlowe
  ul. Annopol 4 A, 03-236 Warszawa
  tel. 22 310 85 00
  www.fi skars.pl
  e-mail: warsaw.offi ce@fi skars.com

Przedsiębiorstwo założone w 1649 r. w małej wiosce Fiskars w Fin-
landii stało się międzynarodową korporacją, która do dziś produkuje 
narzędzia zgodne z surowymi, fi ńskimi normami jakości i wzornictwa. 
Ergonomiczne, lekkie i wytrzymałe narzędzia Fiskars zostały zaprojek-
towane w taki sposób, aby zapewnić komfort i zredukować do minimum 
wysiłek potrzebny do pracy w ogrodzie. Fiskars to także czołowy do-
stawca dóbr konsumenckich dla domu, ogrodu i rekreacji. 

ERMET s.j. 
PIOTR PIĘTA i Wspólnicy   
  ul. Staszica3C, 26-220 Stąporków

Firma Ermet jest producentem ręcznych narzędzi ogrodniczych, tj. wi-
deł gospodarczych, wideł ogrodowych, haków, gabli, szpadli oraz łopat. 
Firma inwestuje w nowe technologie oraz nowoczesny park maszyno-
wy, dysponuje wykwalifi kowaną kadrą handlową oraz produkcyjną. Jej 
atutem jest jakość produktów oraz różnorodna oferta asortymentowa. 
Firma zaprasza do współpracy w ramach usług marki własnej oraz do 
zapoznania się z ofertą na stronie www.ermetbis.pl

Pawłowski s.c.   
  ul. Przemysłowa 1h, 77-100 Bytów
  tel. 59 822 55 62; tel. 59 822 36 63
  www.pawlowski-m.pl
  e-mail:biuro@pawlowski-m.pl

Firma Pawłowski jest producentem narzędzi ogrodniczych. W swojej 
ofercie posiada szeroki wybór produktów stworzonych z myślą o różno-
rodnych warunkach pracy i potrzebach klientów. Firma oferuje narzę-
dzia z różnych półek cenowych, gwarantuje przejrzyste zasady dystry-
bucji i korzystne warunki przedsezonowego zatowarowania.

FLO   
  ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
  tel. 71 32 46 200
  www.yato.com
  e-mail: glogowskia@yato.pl
  Osoba do kontaktu: Artur Głogowski, tel. 601 598 250

Niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych – ogrodów, działek, ta-
rasów i balkonów – narzędzia ręczne, spalinowe i elektryczne marki 
FLO. Charakterystyczne wzornictwo, ergonomia pracy oraz korzystna 
cena sprawiają, że każdy ogrodnik wyposażony w narzędzia FLO z przy-
jemnością dba o swój zielony azyl.
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Ramp sp. z o.o.   
  ul. Jugosłowiańska 25 A, 92-720 Łódź
  tel. 42 648 43 17
  www.ramp.pl
  e-mail: trade@ramp.pl
  Osoba do kontaktu: Patrycja Rosiak

RAMP to znany od ponad 30 lat polski producent złączy do węży ogrod-
niczych, zraszaczy, pistoletów zraszających oraz linii narzędzi ogrod-
niczych Master Garden, której sztandarowymi produktami są grabie 
z mocowaniem Master Klik i małe narzędzia. W ofercie fi rmy RAMP 
można znaleźć także sekatory, piły oraz sprzęt służący do sprzątania 
w ogrodzie i w domu. Produkty RAMP charakteryzuje wysoka jakość, 
funkcjonalne wzornictwo i przystępna cena.

PROFIX sp. z o.o.   
  Łomna Las, ul. Dobra 3, 

05-152 Czosnów
  tel. 22 78 596 00
  www.profi x.com.pl
  e-mail: sprzedaz@profi x.com.pl

Firma jest sprawdzonym dostawcą narzędzi i akcesoriów ogrodniczych 
oraz właścicielem marek: PROLINE (narzędzia ręczne i akcesoria), TRY-
TON (elektronarzędzia i maszyny do pielęgnacji ogrodu) i LAHTI PRO 
(odzież robocza i środki ochrony indywidualnej). Oferta fi rmy to ponad 
20 tys. produktów, m.in.: sekatorów, nożyc, pił, siekier, łopat, szpadli, 
kosiarek, pilarek, odzieży roboczej i ochronnej. Profi x dystrybuuje pro-
dukty takich fi rm, jak: Fiskars, Cellfast, Stanley Black & Decker, Demar 
czy Juco.
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Zakład Metalowy 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy 
Włodzimierz Walkiewicz    
  ul. Rzeczna 8 a, 26-200 Końskie 
  tel./fax 41 372 53 80
  kom. 509 377 210, 509 377 230, 506 120 017
  e-mail: biuro@zmwalkiewicz.pl 
  www.zmwalkiewicz.pl

Rodzinna fi rma produkująca narzędzia ogrodnicze od 1985 r. W ofer-
cie szpadle, łopaty, grabie, taczki oraz szeroka gama małych narzędzi 
ogrodniczych. W asortymencie niezwykle wytrzymałe narzędzia w wer-
sji standard oraz narzędzia hartowane o wysokiej twardości oraz sprę-
żystości dla profesjonalistów.

Vivaldi Polska sp. z o.o.   
 ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
 tel. 61 653 07 10
 fax 61 653 07 12
 www.welkut.com.pl
 e-mail: biuro@welkut.com.pl

Firma Vivaldi Polska od ponad 13 lat jest wyłącznym importerem i dys-
trybutorem wysokiej jakości ręcznych narzędzi ogrodniczych marki 
Wëlkut. Gama produktów obejmuje: sekatory i nożyce jednoręczne, 
sekatory dwuręczne, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotu, tasaki, 
sierpy, piły, grabie, szpadle oraz narzędzia do pielęgnacji małych roślin. 
Oferuje narzędzia z różnych półek cenowych, przejrzyste zasady dys-
trybucji oraz korzystne warunki przedsezonowego zatowarowania. Atu-
tami fi rmy są jakość narzędzi, profesjonalna obsługa oraz błyskawiczna 
dostawa na terenie całej Polski. 
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Oferujemy krzewy ozdobne: 
lilaków, różaneczników, 

azalii, kalmii i inne. 
Krzewy owocowe: borówki 

amerykańskiej, jagody 
kamczackiej, jeżyny, aronii, 
żurawiny, brusznicy i inne. 

Krzewy w doniczkach 
od p9 do C3.

GOSPODARSTWO
OGRODNICZE

KUSIBAB-WYKA

Prandocin Iły 88a
32-090 Słomniki PL

tel.: (+48) 12 385 79 44
info@kusibab-wyka.pl
www.kusibab-wyka.pl

www.cdn-nawozy.pl
PPHU „CDN”   

ul. Zębcowska 5, 63-421 Janków Przygodzki
tel. 62 738 26 81, tel./faks 62 738 27 93

Dostępny 
w postaci sypkiej 
i granulowanej  

Dostępny 

Jedyny producent
SUSZU Z OBORNIKÓW

w Polsce  
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Krysiak sp. z o.o.   
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo
tel. 61 650 75 30; fax 61 650 75 32
www.krysiak.pl
e-mail: krysiak@krysiak.pl

Firma Krysiak sp. z o.o. działa na rynku od ponad 25 lat. Oferuje spali-
nowe i elektryczne urządzenia do prac w ogrodnictwie, leśnictwie i rol-
nictwie. Zaopatruje swoich klientów w maszyny oraz sprzęt następują-
cych marek i fi rm: Faworyt, Lider, Handy, Texas, Grizzly, Iseki, Limpar, 
Gloria, G.F., CFH.

Hortmasz sp. z o.o.   
  Strobów 2D, 96-100 Skierniewice
  tel. 46 833 43 56
  www.hortmasz.pl
  e-mail: hortmasz@hortmasz.com.pl

Firma Hortmasz posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sprzeda-
ży maszyn ogrodniczych. Do swojej oferty wybiera jedynie produkty 
sprawdzonych i renomowanych producentów, dbając jednocześnie 
o ich atrakcyjność cenową. W ofercie fi rmy można znaleźć kosiarki spa-
linowe i elektryczne, wykaszarki i podkaszarki, glebogryzarki, wertyku-
latory, opryskiwacze, odśnieżarki, zamiatarki, nożyce do żywopłotów, 
dmuchawy do liści, kompresory, agregaty prądotwórcze, pompy do 
wody, ciągniki komunalne, a także bogaty wybór części zamiennych 
i akcesoriów do maszyn ogrodniczych.

Hitachi Power Tools 
Polska sp. z o.o.   
  ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa 
  tel. 22 863 33 78; 22 863 33 79
  www.hitachi-narzedzia.pl
  e-mail: info@htp.com.pl
  Osoba do kontaktu: Mateusz Kaczmarski

Firma Hitachi Power Tools Polska sp. z o.o. to jeden ze światowych 
wiodących producentów profesjonalnych elektronarzędzi oraz narzędzi 
ogrodowych. W swojej ofercie posiada wiertarki, szlifi erki, młoty wy-
burzeniowe oraz narzędzia ogrodowe: pilarki, kosy, kosiarki, nożyce do 
żywopłotu. Sprzedaż prowadzi przez wyspecjalizowaną sieć sprzedaży 
detalicznej.

Briggs & Stratton Corporation   
  ul. Tramwajowa 5/26, 76-200 Słupsk
  tel. 59 841 02 15; fax 59 841 02 16
  www.briggsandstratton.com; www.silnikmaznaczenie.pl
  e-mail: jasinski.wojtek@basco.com

Briggs & Stratton to amerykański producent silników spalinowych ben-
zynowych czterosuwowych chłodzonych powietrzem o niskiej mocy od 
3,5 KM do 35 KM stosowanych w urządzeniach ogrodniczych, budow-
lanych i przemysłowych. W Polsce posiada ponad 300 autoryzowanych 
dealerów serwisowych. Atuty fi rmy to ponad 100-letnia tradycja, wyso-
ka jakość i stała praca nad redukcją emisji spalin.

SPRZĘT ZMECHANIZOWANY





MTD Poland sp. z o.o.   
  ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle
  tel. 58 572 07 01
  www.mtdpoland.pl
  e-mail: biuro@mtdpoland.pl 
  Osoba do kontaktu: Łukasz Prusak 

MTD od ponad 80 lat jest jednym z liderów na rynku sprzętu ogrod-
niczego na całym świecie. Fabryki fi rmy w USA i w Europie produkują 
szeroki asortyment traktorów, kosiarek, kos oraz pełną gamę narzędzi 
ogrodniczych. Firma posiada w ofercie wszystko, co jest potrzebne do 
założenia i pielęgnacji ogrodu.

MAKITA sp. z o.o.   
  ul. Bestwińska 103, 43-346 Bielsko-Biała
  tel. 33 484 02 00 
  www.makita.pl
  e-mail: info@makita.pl

Firma Makita została założona w 1915 r. w Japonii. To jeden z najwięk-
szych producentów elektronarzędzi profesjonalnych na świecie. Firma 
oferuje również urządzenia akumulatorowe, pneumatyczne oraz narzę-
dzia ogrodowe (spalinowe i elektryczne). Do wszystkich tych maszyn 
Makita oferuje wysokiej klasy i doskonałej jakości osprzęt oraz materia-
ły eksploatacyjne. Polska fi lia rozpoczęła działalność w 1995 r., zapew-
niając dystrybucję na terenie całego kraju poprzez rzetelnie dobraną 
sieć punktów dealerskich. Ponad 200 punktów serwisowych dba o stan 
techniczny narzędzi. Poza narzędziami MAKITA fi rma reprezentowana 
jest również przez marki DOLMAR oraz MAKITA-mt (MAKTEC).

STIGA sp. z o.o.   
  tel. 61 662 88 88
  www.stiga.pl
  e-mail: biuro@stiga.com
  Osoba do kontaktu: Sławomir Gajda, dyrektor generalny

Stiga od zawsze pozostaje wierna tej samej idei. Celem fi rmy jest wy-
posażenie właścicieli ogrodów w pełną gamę urządzeń ułatwiających 
i uprzyjemniających im pracę. Dla konstruktorów marki Stiga najważ-
niejsza jest satysfakcja użytkownika. Produkty fi rmy to połączenie in-
nowacyjnych technologii, doskonałej inżynierii oraz nowoczesnego de-
signu, przyjaznego użytkownikom. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
powstają one w zgodzie z dbałością o środowisko naturalne oraz ludzkie 
zdrowie. 

NAC sp. z o.o.   
  al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
  tel. 22 314 93 00
  www.nac.com.pl
  e-mail: info@nac.com.pl
  Osoba do kontaktu: 

Mariusz Abram, kierownik ds. rynku tradycyjnego

NAC to polska fi rma z ponad 20-letnią tradycją. Jest producentem 
i dystrybutorem sprzętu ogrodniczego. W ofercie fi rmy znajdują się: 
kosiarki spalinowe i elektryczne, odśnieżarki, kosy i podkaszarki, glebo-
gryzarki, pilarki łańcuchowe, nożyce do żywopłotu, łuparki do drewna, 
rozdrabniacze do gałęzi, myjki ciśnieniowe, pompy, hydrofory, genera-
tory prądotwórcze oraz akcesoria. NAC współpracuje z producentem 
silników Briggs & Stratton. Jest również producentem sprzętu ogrodo-
wego URSUS.

Nasi klienci mają wiele powodów do zadowolenia:

...Kto da więcej?

Największy polski producent i dystrybutor roślin doniczkowych zaprasza 
do współpracy: hurtownie, kwiaciarnie oraz klientów indywidualnych

WARSZAWA Al.Krakowska 205/211 · tel. 22 846 11 02 · otwarte: pon.-sob. 8:00-20:00 · niedz. 10:00-18:00   SKIERNIEWICE ul. Sobieskiego 89 · tel. 46 832 43 23 w. 126 · otwarte: pon.-pt.: 8:00-17:00 · sob.: 9:00-15:00

1.  Oferujemy 
najszerszy 
asortyment 
roślin 
doniczkowych 
z całego świata.

2.  Dostarczamy kwiaty 
na terenie całego kraju. 3.    Przygotowujemy 

kompletną 
dokumentację 
eksportową.

4.  Realizujemy 
indywidualne 
zamówienia.
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ADVISER PHU 
mgr inż. Anna Łukowicz   
  ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań
  tel./fax 61 879 87 00; 61 870 54 74, tel. 601 712 001
  www.phu-adviser.pl
  biuro@phu-adviser.pl
  Osoby do kontaktu: Ryszard Łukowicz, dyrektor; Katarzyna 

Łukowicz, marketing; Robert Krawczyk, nawadnianie; Monika 
Jadczak-Demska, pracownia projektowa 

Firma specjalizuje się w systemach nawadniania, fertygacji, sterowania klimatem 
w produkcji ogrodniczej, wykonuje również systemy nawadniania w centrach ogrodni-
czych oraz systemy nawilżania powietrza w halach przemysłowych. W ofercie: nawad-
nianie ogrodów, terenów zieleni, obiektów sportowych, a także technologia zielonej 
ściany, wyposażenie oczek wodnych OASE oraz podłoża ogrodnicze GRODAN. Firma 
prowadzi sprzedaż i doradztwo, projektuje, instaluje, zapewnia sprawny serwis.

NAWADNIANIE

YATO   
  ul. Sołtysowicka 13-15, 

51-168 Wrocław
  tel. 71 32 46 200
  www.yato.com
  e-mail:glogowskia@yato.pl
  Osoba do kontaktu: Artur Głogowski, tel. 601 598 250

Doskonałe parametry i wytrzymałe materiały sprawiają, że produkty 
YATO idealnie sprawdzają się w nawet najbardziej intensywnych pra-
cach ogrodniczych. Elektronarzędzia, narzędzia ręczne oraz komponen-
ty YATO dedykowane są użytkownikom profesjonalnym, jak też pasjo-
natom, którzy cenią niezawodność, jakość i bezpieczeństwo. 

OGRODOSTAWCY
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Szkółka Krzewów 
i Drzew Ozdobnych Abram   
  ul. Szeroka 43, 43-450 Ustroń 
  tel./fax 33 854 71 80; kom. 662 556 681
  www.abram-szkolka.com.pl 
  e-mail: poczta@abram-szkolka.com.pl
  Osoba do kontaktu: Krystyna Abram 

Szkółka z ponad 40-letnią tradycją, zlokalizowana w podgórskiej miej-
scowości na południu Polski oferuje materiał wysokiej jakości kopany 
z gruntu oraz w pojemnikach. Produkuje szeroki asortyment szczepio-
nych drzew liściastych, w tym form alejowych, krzewy żywopłotowe, 
krzewy owocowe, rośliny iglaste oraz duże egzemplarze niektórych 
bylin.

PRODUCENCI ROŚLIN

Stegu sp. z o.o.   
  ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa
  tel. 77 421 12 24
  www.hydrobox.pl
  Osoba do kontaktu: Mateusz Woźniak

Hydrobox – magazyn wody – chroni rośliny podczas suszy i upałów. Hy-
drobox „łapie” wodę z podlewania i opadów i magazynuje ją w pobliżu 
korzeni, dając roślinom optymalne nawodnienie. Z Hydroboxem rośliny 
„same się podlewają” – woda dostępna jest zawsze. Sadząc na Hydro-
boxie oszczędzasz wodę, czas i pieniądze, a Twoje rośliny są bardziej 
zielone, bujne i szczęśliwsze.

 Polix sp. z o.o.   
  ul. Kościerska 8 D, 83-330 Żukowo
  tel. 58 681 84 84, fax. 58 684 91 97
  www.polix.com.pl
  e-mail: info@polix.com.pl
  Osoby do kontaktu: Tomasz Cyman, specjalista ds. sprzedaży, 

kom. 604 074 138; Jarosław Mischke, specjalista ds. sprzedaży 
i logistyki, kom. 602 479 758 

Firma Polix od 30 lat specjalizuje się w przetwórstwie elastycznego 
PCW. Produkuje najwyższej klasy węże ogrodowe i techniczne. Dzię-
ki zaangażowaniu swoich pracowników, zastosowaniu nowoczesnych 
technologii, wysokiej klasy linii produkcyjnych oraz produkcji własnych 
granulatów z surowców renomowanych dostawców fi rma spełnia nawet 
najbardziej wygórowane oczekiwania odbiorców.

Cellfast sp. z o.o.   

POLE OCHRONNE X=½ wys. litery I 

I 
li 

® 

® 

  ul. Grabskiego 31, 
37-450 Stalowa Wola

  www.cellfast.com.pl
  e-mail: info@cellfast.com.pl
  Osoba do kontaktu: Wojciech Kaleniecki, tel. 13 43 747 58

Firma Cellfast jest jednym z wiodących producentów węży ogrodowych 
i akcesoriów do nawadniania w Europie. To lider na rynku krajowym 
i liczący się eksporter do wielu krajów Europy i świata. Wysoko wy-
specjalizowana kadra, najwyższa jakość potwierdzona certyfi katami 
i wieloma nagrodami oraz szybka i profesjonalna obsługa to największe 
atuty fi rmy.
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ALLPLANTS Rośliny Ozdobne   
 Biuro: Grodzka, 9/5, 09-400 Płock 
 Cash&Carry: Płoszewo 14, 62-610 Sompolno 
 tel. 721 15 16 17; 722 15 16 17 
 www.allplants.pl
 e-mail: info@allplants.pl
 Osoba do kontaktu: Karina Dindiwickaja, tel. +48 721 15 16 17
 info@allplants.pl

ALLPLANTS Rośliny Ozdobne to nowoczesne cash&carry specjalizujące 
się w hurtowej sprzedaży roślin. Oferta przygotowana specjalnie dla 
centrów ogrodniczych oraz klientów hurtowych. Zapewnia szybką reali-
zację zamówienia oraz sprawną logistykę.

ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Joanna Widaj   
  ul. Wilanowska 1, 05-509 Józefosław
  tel. 22 750 75 45, 601 22 04 08
  Osoba do kontaktu: Joanna Widaj
  www.acrocona.pl
  e-mail: widaj@acrocona.pl

Szkółka z wieloletnią tradycją, położona na południe tuż pod War-
szawą. Od 2004 r. funkcjonuje pod nazwą Acrocona. Oferuje szeroki 
asortyment roślin iglastych, liściastych, pnącza oraz formy szczepione 
w pojemnikach. Ofertę kieruje do odbiorców hurtowych i detalicznych. 
Szkółka zrzeszona jest w Związku Szkółkarzy Polskich. 

„Conica” Szkółka Drzew 
i Krzewów Owocowych 
i Ozdobnych Bernadeta Konik   
  ul. Drwali 47, 44-240 Żory-Rogoźna
  tel./fax 32 435 80 85, 503 827 311
  www.conica.pl
  e-mail: conica-szkolka@wp.pl

Jest najbardziej rozpoznawanym na rynku krajowym producentem 
roślin piennych: irgi, krzewuszki, trzmieliny, forsycji, derenia, karaga-
ny, i wielu innych. W ofercie także drzewa i krzewy owocowe; drzewa 
i krzewy ozdobne liściaste i iglaste; szczepione formy drzew iglastych 
i liściastych; krzewy żywopłotowe; drzewa alejowe; magnolie, róża-
neczniki i azalie oraz pnącza owocowe i ozdobne. 

Szkółka Roślin Ozdobnych 
„Clematisy” M.K.J. Wędrowscy   
  ul. Sportowa 1 A, 83-211 Kolincz k. Starogardu Gdańskiego
  tel. 58 563 39 02, fax. 58 7435349
  ENG mobile 885 955 701
  PL mobile 885 955 702
  PL mobile 691 368 424
  www.clematisy.com.pl 
  e-mail: zamowienia@clematisy.pl 
  Osoba do kontaktu: Agnieszka Łącka 

W ofercie szkółki ponad 400 odmian roślin: pnącza ozdobne i owocowe, krzewy ozdob-
ne, drzewka i krzewy owocowe rośliny lecznicze, m.in. żeń-szeń europejski. Dodatko-
wo: clematis, bluszcz, wisteria, aktinidie, jagoda kamczacka, winorośl, jagoda goji, 
borówka amerykańska, magnolia, rododendron i wiele nowości owocowych w po-
jemnikach P9, C1, C2 oraz rośliny balotowane z gołym korzeniem. Firma zapewnia 
profesjonalną obsługę, bezpieczny transport w Polsce i Europie oraz atrakcyjne ceny. 

OGRODOSTAWCY
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Szkółka Krzewów
Ozdobnych i Róż
Bogdan Hajdrowski    

Sk³adowe kolorów
zielony Cyan :88 Magenta: 33 Yellowe: 88 Black: 20

 ul. Mników 290, 32-084 Morawica
 tel. 607 601 224
 www.hajdrowscy.pl
 e-mail: info@hajdrowscy.pl

Dendrofarma Szkółka Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Wiesława Kałuzińska   
  ul. Królewska 2, Tuszynek Majoracki, 95-080 Tuszyn
  tel. 607 170 648
  www.dendrofarma.com
  e-mail: wieslawa.kaluzinska@dendrofarma.com, 

dendrofarma63@wp.pl
 
Szkółka zlokalizowana jest w Tuszynku Majorackim położonym bez-
pośrednio przy trasie Łódź-Piotrków Tryb. Specjalizuje się w produk-
cji m.in.: berberysów, magnolii, hibiskusów, pierisów, azalii japoń-
skich oraz wielkokwiatowych. W ofercie szkółki można znaleźć wiele 
ciekawych pozycji roślin iglastych również szczepionych w pojemnikach 
P14-C30. Co roku do oferty są wprowadzane nowe, interesujące od-
miany. 

A&M Kałuzińscy 
Szkółka Polskie Korzenie    
  Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek
  tel. kom. 501 063 090
  www.kaluzinscy.pl 
  e-mail: biuro@kaluzinscy.pl
  Osoba do kontaktu: Agnieszka Pelczar-Kałuzińska

A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie zlokalizowana w Boczkach, 
powstała na bazie wieloletnich doświadczeń, w oparciu o najnowsze 
technologie wykorzystywane w produkcji szkółkarskiej. Jej oferta obej-
muje krzewy iglaste, szczepione i szczepione pienne oraz liściaste wy-
branych gatunków i odmian. W gospodarstwie można kupić materiał 
roślinny najwyższej jakości oraz odmiany własne niedostępne w innych 
gospodarstwach szkółkarskich. 

Szkółka Drzew 
i Krzewów Ozdobnych Iglak    
  ul. Szkolna 8, 96-323 Osuchów
  tel./fax. 46 857 45 98, 602 361 597, 606 105 633
  www.iglak.net.pl
  e-mail: poczta@iglak.net.pl
  Osoba do kontaktu: Robert Wójcik, tel. 606 105 633

Szkółka istnieje od 1994 r. Od początku jej specjalizacją jest materiał 
iglasty oraz liściasty zimozielony z gruntu. W ostatnich latach rozwija-
na jest także produkcja roślin w pojemnikach. Wysokiej jakości rośliny 
w przystępnych cenach oraz szeroki asortyment powodują, że przez 
ponad 20 lat istnienia szkółka zdobyła wielu zadowolonych klientów 
branżowych na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski.

Pełna oferta 
produktów 
do oczka wodnego

www.aquael.pl
PRODUKT
POLSKI

Pełna oferta produktów
do oczka wodnego

AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o. 
02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 50

tel.  22 644 76 16, fax  22 643 64 83 
e-mail: sprzedazkraj@aquael.pl
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Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie 
Artur Krawczyk    
 ul. 1 Maja 74, 98- 200 Sieradz
 tel./fax 43 822 36 66
 tel. 606 303 927

Szkółka specjalizuje się w produkcji i sprzedaży licencjonowanych od-
mian róż ROSEN TANTAU i Poulsen Roser A/S. W ofercie w sprzedaży 
hurtowej róże krzaczaste i pienne. Ponadto róże konfekcjonowane – 
pudełko, kapers i róże w pojemnikach – C3, C4, C6, C7.

Kosowscy Specjalistyczne 
Gospodarstwo Ogrodnicze    

SPECJALISTYCZNE  GOSPODARSTWO  OGRODNICZE

kom. 509 273 208
kom. 606 448 291
www.kosowscy.pl

-    Piotr Kosowski
-    Anna Bilska zd. Kosowska
      biuro@kosowscy.pl

MŁODZIEŻ

ROŚLINY DOROSŁE Z POJEMNIKÓW I Z GRUNTU

DUŻE PARTIE WYRÓWNANEGO MATERIAŁU

GOTOWE ŻYWOPŁOTY

ROŚLINY FORMOWANE

CIS POŚREDNI HICKSII
  ul. Jeziorna 42, 91-358 Łódź
  Osoba do kontaktu: Anna Kosowska-Bilska, kom. 606 448 291; 

Piotr Kosowski, kom. 509 273 208  
  www.kosowscy.pl
  e-mail: biuro@kosowscy.pl

Szkółka Kosowscy specjalizuje się w produkcji cisa pośredniego ‘Hicksii’ 
(Taxus x media ‘Hicksii’). W ofercie rośliny w pojemnikach od P9 do 
250 l oraz rośliny z gruntu. W asortymencie egzemplarze strzyżone 
maszynowo w kształt kuli (o średnicy do 35 cm) oraz stożka (do wys. 
90 cm). Szkółka oferuje duże i wyrównanie partie materiału.

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Aleksandra Kusibab-Wyka    
  Prandocin Iły 88 a, 32-090 Słomniki
  tel. 12 385 79 44; kom. 509 937 482
  www.kusibab-wyka.pl
  e-mail: info@kusibab-wyka.pl
  Osoby do kontaktu: Aleksandra Kusibab-Wyka, Marcin Wyka, 

Joanna Szafarska 

Szkółka specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości sadzonek roślin ja-
godowych (borówki amerykańskie, jagody kamczackie, maliny, jeżyny, 
żurawiny, brusznice, aronie) oraz ozdobnych (lilaki, różaneczniki, aza-
lie, kalmie). Oferuje zarówno rośliny do dalszej produkcji, jak i gotowy 
materiał na plantacje i do centrów ogrodniczych. Sadzonki dostępne są 
w doniczkach o pojemności od P9 do C3. Szkółka prowadzi wyłącznie 
sprzedaż hurtową.

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Krzysztof Kubiczek    
  ul. Pańska 50, 43-332 Pisarzowice
  tel./fax 33 845 65 83
  kom. 601 497 275
  www.kubiczek.com.pl 
  e-mail: lidiakubiczek@poczta.onet.pl, kontakt@kubiczek.com.pl 

Gospodarstwo szkółkarskie powstało w 1989 r. Od r. 2000 szkółka roz-
poczęła produkcję materiału szczepionego, takiego jak: jodły, sosny, 
świerki, modrzewie oraz wielu gatunków roślin liściastych. Asortyment 
sprzedaje na rynek polski oraz głównie do państw Europy Wschodniej, 
Czech i Słowacji. Gospodarstwo jest typowym przykładem gospodar-
stwa rodzinnego. W ostatnich latach wprowadziło nową interesującą 
specjalizacje – uprawę liliowców w oszałamiającej liczbie ponad 300 
różnych odmian! Szkółka co roku organizuje dni otwarte w lipcu i po-
łowie września. 
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Szkółka Roślin Ozdobnych
Ogrody Wrzosowe    
  ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki
  tel. 721 610 377; 510 132 107 
  e-mail: ogrodywrzosowe@wp.pl
  www.szkolkaralus.pl
  www.facebook.com/ogrodywrzosowe
  Osoba do kontaktu: Wiesława Karalus

Ogrody Wrzosowe to szkółka roślin ozdobnych znajdująca się w Świątnikach, 25 km na 
południe od Poznania. Ogrodnictwo w 1992 r. założyli mgr inż. Wiesława i Janusz Karalu-
sowie. Obecnie wspólnie pracuje w niej już drugie pokolenie szkółkarzy, córka Ewa oraz 
synowie Jakub i Bożydar. Celem szkółki jest dostarczenie klientom materiału roślinnego, 
z któ8rego będą zadowoleni. Wybierane są rośliny łatwe w utrzymaniu, nieprzemarzające 
i odporne na suszę, zatem dobrze radzące sobie w warunkach klimatycznych okolic Pozna-
nia. W ofercie szkółki znajdują się przede wszystkim odmianowe świerki, jodły, żywotniki, 
sosny szczepione na pniu, jałowce, rododendrony, wrzosy, krzewy liściaste i trawy ozdobne. 
Firma posiada największy wybór żywotników zachodnich (Thuja occidentalis ‚Smaragd’) 
w okolicy w atrakcyjnych cenach. 

Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne 
Jacek Niedźwiedź    
  Stary Dwór 84, 86-010 Koronowo
  tel./fax 52 382 15 36
  www.niedzwiedz.com.pl
  e-mail: jacek.niedzwiedz.szkolka@wp.pl, 

biuro@niedzwiedz.com.pl

Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne Niedźwiedź to fi rma rodzinna, dwu-
pokoleniowa, którą współtworzą państwo Zdzisław i Zenona Niedź-
wiedziowie – założyciele szkółki, produkujący róże i drzewa owocowe. 
Produkcją roślin ozdobnych iglastych i liściastych w bardzo szerokim 
asortymencie zajmują się państwo Małgorzata i Jacek, a najmłodszy 
z rodziny – Wojciech z Anną trudnią się drzewami alejowymi. Szkółka 
oferuje rośliny najwyższej jakości, pielęgnowane przez doświadczonych 
ogrodników.

PIECHULSKI – Gospodarstwo Ogrodnicze 
Łukasz Piechulski    
 ul. Łopatki 31c, 98-100 Łask
 tel. 509 192 997
 www.rosapol.pl
 e-mail: gosp.piechulski@wp.pl

Gospodarstwo Ogrodnicze Piechulski jest fi rmą wyspecjalizowaną 
w produkcji krzewów, róż, gdzie główny nacisk kładzie się na wysoką 
jakość roślin. Rocznie produkuje ok. 300 tys. sadzonek krzewów róż, 
w tym ok. 100 gatunków. Sprzedaż odbywa się indywidualnie w za-
leżności od potrzeb klienta. Róże sprzedawane są z gołym systemem 
korzeniowym lub korzeń zapakowany w ziemię torfową i zawinięty czar-
nym stretchem.

Gospodarstwo Specjalistyczne „Panek” 
Dariusz Panek    
  ul. Dąbrowskiej 12, 05-800 Pruszków
  tel. 22 728 80 44 
  kom. 500 251 621, 500 251 622
  www.e-panek.pl
  e-mail: biuro@e-panek.pl
  Osoby do kontaktu: Anna Panek, Dariusz Panek

Gospodarstwo produkuje byliny, trawy ozdobne, zioła oraz rozsady wa-
rzyw dla amatorów. Posiada w ofercie gotowe konspekty sprzedażowe, 
np. Niezłe ziółko, Twoja plantacja, La selection du Chef, Kwitnące ogro-
dy, Kolorowe Trawki czy Leśne opowieści. Jest otwarte na współpracę 
z centrami ogrodniczymi, sieciami oraz projektantami ogrodów. 
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Tomaszewski sp. z o.o.    
  al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa
  tel. 22 846 11 02
  www.tomaszewski.com.pl
  e-mail: katarzyna.zarzycka@tomaszewski.com.pl
  Osoba do kontaktu: Katarzyna Zarzycka

Firma Tomaszewski rozpoczęła działalność handlową w 1920 r. Obsłu-
guje klientów hurtowych w całym kraju, oferując specjalne warunki 
handlowe i rabaty. Obok własnej produkcji współpracuje także z naj-
lepszymi polskimi i zagranicznymi ogrodnikami, m.in. z Holandii, Belgi, 
Danii i Niemiec. Oddane do użytku w 2016 r. nowe powierzchnie maga-
zynowo-dystrybucyjne, w tym chłodnie dla kwiatów ciętych, pozwalają 
na jeszcze lepszą obsługę klientów.

Szymanowski Szkółka 
Krzewów Ozdobnych    
  Duchnice, ul. Boczna 5, 

05-850 Ożarów Mazowiecki
  www.szymanowski.pl
  e-mail: szymanowski@szymanowski.pl
  tel./fax: 22 722 26 48
  Osoba do kontaktu: Bartłomiej Szymanowski

Szkółka istnieje od początku lat 70. Jej założycielem był dr Tadeusz Szy-
manowski, autor wielu publikacji o tematyce dendrologicznej. W pier-
wotnej produkcji były drzewa i krzewy liściaste. Od r. 1980 szkółka 
poszerzyła ofertę o ozdobne krzewy iglaste w pojemnikach.

Sutkowscy Szkółka Drzew 
i Krzewów Ozdobnych    
  Sinołęka 45A, 05-310 Kałuszyn
  tel. 25 752 66 95; kom. 606 973 385; fax 25 752 66 96
  www.sutkowscy.oid.pl
  e-mail: sutkowscy@oid.pl
  Osoba do kontaktu: Michał Sutkowski

Szkółka specjalizuje się w produkcji roślin iglastych w gruncie 
i w pojemnikach (głównie Thuja, Pinus, Picea) w formach naturalnych 
i szczepionych. W ofercie posiada również duży wybór drzew i krzewów 
liściastych. Obsługuje klientów hurtowych zarówno na rynku polskim, 
jak i zagranicznym. Współpracuje z hurtowniami, sklepami i centrami 
ogrodniczymi, architektami zieleni oraz fi rmami urządzającymi ogrody 
i tereny zieleni.

Rosa Ćwik Szkółki 
Róż Licencjonowanych    
  ul. Dworcowa 37a, 

62-001 Chludowo k. Poznania
  tel. 602 606 451
  www.rosacwik.pl
  e-mail:cwik@post.pl
  Osoba do kontaktu: Andrzej Ćwik

Renomowana szkółka róż licencjonowanych. Przedstawiciel hodowcy 
fi rmy Kordes w Polsce. Szeroka oferta najnowszych, zdrowych odmian 
w pojemnikach. Jedyny w Polsce producent serii róż Parfuma. Wyjątko-
wa forma opakowania z estetyczną, dużą, wtykaną etykietą. Wsparcie 
marketingowe sprzedaży. Pośrednictwo w udzielaniu licencji.
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Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy    
  www.ulinscy.pl
  e-mail: offi ce@ulinscy.pl
 Punkt sprzedaży (hurt i detal)

  ul. Pułaskiego 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna
  tel. 22 756 37 35, fax 22 754 71 36
  e-mail: konstancin@ulinscy.pl
 Szkółka (produkcja oraz sprzedaż wyłącznie hurtowa)

  Kozery, ul. Ukośna 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  tel. 22 734 27 11, fax 22 734 43 14

Szkółka z ponad 35-letnim doświadczeniem i atrakcyjną lokalizacją, 
zaledwie 40 km od centrum Warszawy autostradą A2. Na łącznej po-
wierzchni 55 ha produkuje materiał szkółkarski w pojemnikach oraz 
z gruntu, dostępny w dużych, wyrównanych partiach, wielu rozmiarach, 
formach oraz szerokim asortymencie: krzewy liściaste, drzewa i krzewy 
iglaste, drzewa alejowe, byliny, rośliny wrzosowate, rośliny owocowe, 
pnącza i trawy ozdobne. 

Szkółka Krzewów Ozdobnych 
Sylwester i Dorota Tomszak    
  ul. Potoczna, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
  tel. 603 604 225 (szkółka), 691 619 612 (ogrody) 
  www.tomszak.pl
  www.ogrodytomszak.pl
  e-mail: poczta@tomszak.pl
  Osoby do kontaktu: Sylwester Tomszak (szkółka), Stanisław 

Tomszak (ogrody) 

Szkółka zajmuje się produkcją krzewów ozdobnych iglastych i liścia-
stych oraz pnączy. W swojej ofercie posiada wiele odmian miniaturo-
wych iglaków, azalii oraz powojników. Szkółka wprowadza do produkcji 
zbierane z całego świata czarcie miotły.
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Szkółka Roślin 
Ozdobnych Wilkońscy    
  Sierakowice Prawe 22, 96-100 Skierniewice
  tel. 510 609 612, 514 572 899
  www.wilkonscy.pl
  e-mail: szkolka@wilkonscy.pl
  Osoba do kontaktu: Karol Wilkoński

Szkółka specjalizuje się w sadzonkach krzewów liściastych w multipla-
tach, młodzieży krzewów liściastych w P9, materiału dorosłego: krze-
wów iglastych i liściastych, drzew alejowych, formach szczepionych 
roślin iglastych i liściastych. Ponadto w ofercie jagoda kamczacka i pi-
wonie.

Szkółka Pnączy 
Marek Wędrowski    
  ul. Główna 51, 83-211 Kolincz
  tel. 58 56 225 24 (biuro)
  www.wedrowski.pl    
  e-mail: biuro@wedrowski.pl
  Osoba do kontaktu: Krzysztof Wędrowski

Od 1981 r. szkółka zajmuje się produkcją pnączy ozdobnych oraz owo-
cujących. Szkółka rozmnaża rośliny w pojemnikach 1 i 2 l oraz w mul-
tiplatach. Oferuje: winorośl, aktinidię, jagody kamczackie i goji, cle-
matisy, wiciokrzewy, winobluszcze, bluszcze, cytryniec chiński, morwy, 
świdośliwy, dereń jadalny i inne nowości.

PPHU „Dekor-Pap”    
  ul. Jana Kantego 66, 32-651 Nowa Wieś
  tel. 602 730 290
  www.dekorpap.pl
  e-mail: dekorpap@gmail.com
  Osoba do kontaktu: Krzysztof Bies 

Firma istnieje od 1994 r. W ofercie klienci znajdą kolekcje na każdą 
porę roku. Głównym celem fi rmy jest dostarczanie satysfakcji klientom, 
a usługi stara się oferować na najwyższym poziomie. Do grona kontra-
hentów „Dekor-Pap” należą zarówno małe fi rmy, ale również między-
narodowe przedsiębiorstwa. Firma zatrudnia pracowników cechujących 
się wysokim poziomem profesjonalizmu. Znajduje się w czołówce naj-
bardziej rozpoznawalnych fi rm importujących artykuły wystroju wnętrz 
w Polsce. Posiada własną markę produktów sygnowanych nazwą „New 
Village”. 

Belldeco    
  ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska 
  tel. 61 862 87 20, 602 232 849 
  www.belldeco.pl
  e-mail: info@belldeco.pl 
  Osoba do kontaktu: Lilla Lewandowska

Belldeco jest marką wnętrzarską obecną na rynku od 2005 r. W ofercie 
obszerny wachlarz produktów do dekoracji wnętrz oraz ogrodów w sty-
lu shabby chic, vintage i glamour. Dzięki Belldeco w klimacie prowansal-
skim, francuskim i angielskim, jak również industrialnym, hampton i no-
wojorskim zostały urządzone galerie, pensjonaty, hotele i restauracje. 
Firma współpracuje z najlepszymi galeriami, sklepami wnętrzarskimi, 
salonami meblowymi, centrami ogrodniczymi i kwiaciarniami na terenie 
całego kraju. 

ARTYKUŁY DEKORACYJNE
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MZ FORMA Marciniak 
i Wspólnicy s.j.    
  ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź
  tel. 603-259-259
  www.mzforma.pl
  e-mail: lodz@mzforma.pl
  Osoba do kontaktu: Mateusz Marciniak

Producent doniczek ogrodniczych i szkółkarskich. Doniczki kwadrato-
we, kwadratowo-okrągłe, okrągłe, okrągłe wysokie do róż, misy oraz 
wiszące. Możliwy nadruk kolorowy na doniczkach. W ofercie również 
maszyny ogrodnicze i szkółkarskie włoskiej fi rmy DA-ROS. 

FORM-PLASTIC sp. z o.o.    
  ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek
  tel. 54 283 62 63
  www.formplastic.pl 
  e-mail: biuro@formplastic.pl
  Osoby do kontaktu: Dział Sprzedaży Krajowej, tel. 54 283 24 13

Firma FORM-PLASTIC od ponad 41 lat produkuje artykuły ogrodowe 
z tworzyw sztucznych. Oferuje szeroką gamę produktów, m.in.: donicz-
ki i osłonki przeznaczone do wnętrz i ogrodu, skrzynki, misy, gazony, 
konewki, płotki, stojaki choinkowe, łopaty do śniegu i artykuły z kom-
pozytu. Posiada bardzo dobrze zorganizowaną sieć dystrybucyjną na 
terenie całej Polski. 
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Nowa pilarka spalinowa CS40EA
HITACHI POWER TOOLS POLSKA SP. Z O.O. 
UL. GIERDZIEJEWSKIEGO 1, 02-495 WARSZAWA
TELEFON: 22 863 33 78, 22 863 33 79, 
FAX: 22 863 33 82
www.hitachi-narzedzia.pl

JUMI sp. z o.o. sp. k.    
  ul. Myśliwska 34 a, 95-200 Pabianice 
  tel. 42 225 48 00, fax 42 225 48 01
  www.jumi.com.pl
  e-mail: handlowy2@jumi.com.pl
  Osoba do kontaktu: Dział handlowy

W ofercie fi rmy JUMI znajduje się wszystko, co potrzebne, by kom-
pleksowo zaopatrzyć hurtownię: od klasycznych mebli ogrodowych 
i hamaków, poprzez krzesła podwieszane i parasole, aż do dekoracji 
i lamp solarnych. Drewniane latarnie dodadzą uroku każdej przestrzeni, 
a neutralna kolorystyka sprawdzi się zarówno w aranżacji ogrodowej, 
jak i tarasowej.

Forma-Ceramika sp. z o.o.    
  ul. Ceramiczna 11, Kruszyn Krajeński
  86-005 Białe Błota
  e-mail: offi ce@forma-ceramika.pl
  tel. 887 677 667
  www.forma-ceramika.pl

Oferta Formy-Ceramika wyróżnia się na rynku oryginalnością. Wszyst-
kie oferowane wyroby ceramiczne wykonywane są przez fi rmę z pol-
skich materiałów. Dla wygody klientów przygotowano sklep interneto-
wy, który pozwoli na łatwiejszy dostęp do oferty oraz szybszą realizację 
zamówień.
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Lamela sp. z o.o.   

  ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz 
  tel. 46 837 41 52
  www.lamela.pl
  e-mail: biuro@lamela.pl
  www.facebook.com/lamela.polska

Od ponad 30 lat Lamela produkuje wyroby z tworzyw sztucznych 
najwyższej jakości, kreując trendy w branży ogrodniczej i wnętrzar-
skiej. Oferta fi rmy zawiera bogatą kolekcję donic do domu i ogrodu, 
skrzynek balkonowych i kwietników. Firma stawia na długofalową, part-
nerską współpracę z odbiorcami w kraju i zagranicą. Gwarantuje bez-
pośredni kontakt z przedstawicielem handlowym, terminowe dostawy 
i profesjonalny serwis posprzedażowy. 

ZMM MAXPOL   

  ul. Okulickiego 16 C, 35-206 Rzeszów
  tel. 17 863 04 52
  fax. 17 852 19 62
  www.hagsen.com
  www.zmm-maxpol.pl
  e-mail: marketing@hagsen.com

ZMM MAXPOL jest dynamicznie rozwijającą się fi rmą zajmującą się pro-
dukcją wyrobów z tworzyw sztucznych. Wyroby dla branży ogrodniczej 
promuje pod marką własną HAGSEN. W jej ofercie znajdują się: donicz-
ki, konewki, palisady, pergole, płotki, kwietniki, piaskownice, łopaty do 
śniegu, obrzeża do trawników.

„Plastkon Polska” 
Przemysław Okupniak    
  ul. Macierzankowa 25, 60-185 Skórzewo 
  tel./fax 61 814 87 41 
  www.plastkonpolska.pl 
  e-mail: biuro@plastkonpolska.pl, przemook@vp.pl 
  Osoba do kontaktu: Przemysław Okupniak, tel. 604 595 009 

Plastkon Polska na rynku artykułów ogrodowych cieszy się opinią solidnego 
i doświadczonego partnera. W ofercie fi rmy: doniczki, skrzynki balkonowe 
(również samonawadniające), misy, konewki, spryskiwacze, sanki, ślizgi 
i łopaty do śniegu. Oferuje możliwość ekspozycji produktów na stojakach 
fi rmowych – m.in.: konewki, doniczki, podstawki. Produkty fi rmy charaktery-
zują się bogatą kolorystyką, nowoczesnym wzornictwem oraz wysoką jako-
ścią. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Plastkon stale poszerza 
i urozmaica asortyment. Zapewnia profesjonalną obsługę, stałą dostępność 
produktów oraz serwis zgodnie z międzynarodowymi wymogami. 

Patrol Group sp. z o.o. s.k.a.   
  ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków
  tel. 12 376 45 51
  fax 12 376 45 71
  www.patrolgroup.com
  e-mail: patrol@patrolgroup.com

Firma Patrol Group od ponad 20 lat buduje silną, polską markę, która 
skutecznie konkuruje ze światowymi liderami w produkcji artykułów 
z tworzyw sztucznych. W ofercie produkty z kilku kategorii: DIY – skrzyn-
ki narzędziowe, organizery, pojemniki magazynowe; GARDEN – do-
niczki, doniczki balkonowe, akcesoria ogrodowe; HOME – organizery, 
skrzynki, pojemniki; WINTER – łopaty do odśnieżania, spychacze, sanki 
i ślizgi; BUILDING – wiadra, kastry, pojemniki budowlane; FISHING – 
dedykowane skrzynki i organizery wędkarskie.
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Prosperplast sp. z o.o. SKA   

  ul. Wilkowska 968, 
43-378 Rybarzowice
tel. 33 817 70 03

  fax 33 817 60 81
  www.prosperplast.pl
  e-mail: biuro@prosperplast.pl
  offi ce@prosperplast.pl

Firma Prosperplast jest jednym z liderów wśród producentów, nie tylko 
w Polsce, ale także w Europie, szerokiej gamy artykułów z branży two-
rzyw sztucznych do domu i ogrodu, takich jak donice, kompostowniki, 
palisady, konewki, łopaty, skrzynki narzędziowe oraz długo oczekiwane 
artykuły dziecięce – sanki, ślizgi itd. Jako fi rma samowystarczalna po-
siada własny zespół kreatywnych projektantów. Większość produktów 
wykonuje na indywidualne zlecenia sieci handlowych w kraju i za grani-
cą – dostarczając zamówienia własnym transportem.

Pomme-pidou Polska   

  tel. 607 222 265
  e- mail: info@pomme-pidou.pl
  www.pomme-pidou.pl

W ofercie fi rmy znajduje się kilka rodzajów skarbonek. Są wśród nich 
skarbonki dekoracyjne, idealnie nadające się na prezent. Ich oryginalne 
wzornictwo doskonale wpisze się do każdego wnętrza. Skarbonki koja-
rzą się przede wszystkim ze świnkami, a Pomme Pidou proponuje pro-
dukty w kształcie dinozaurów, owiec, hipopotamów, piesków, sarenek, 
słoni i ślimaków, z których każdy wybierze coś dla siebie.

OGRODOSTAWCY
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TEK sp. z o.o.    
  Zielonki, ul. Piaskowa 6, 

05-082 Stare Babice
  tel. 22 752-92-68
  www.tekpolska.pl
  e-mail: mmilosz@tekpolska.pl
  Osoba do kontaktu: Mariusz Miłosz

TEK sp. z o.o. to polski producent poligrafi i dla branży ogrodniczej, 
obecny na rynku od 1992 r. Oferuje torebki na nasiona, etykiety, za-
wieszki, uchwyty z tworzyw sztucznych i opakowania kartonowe. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu, własnemu studiu grafi cznemu oraz ob-
szernej galerii zdjęć, gwarantuje klientom atrakcyjny wizualnie, wyso-
kiej jakości produkt.

PRODUCENCI ETYKIET I OPAKOWAŃ

Deforche Construct NV    
  Gentseheerweg 108, B-8870 Izegem 
  tel. +32 051 30 37 01, fax +32 051 30 83 61 
  www.deforche.be
  e-mail: info@deforche.be
  Osoba do kontaktu: Henryk Kryszewski, tel. 603 054 508, 

e-mail: hkryszewski@deforche.be; 
henryk.kryszewski@busmail.net

Deforche Construct NV to fi rma oferująca wszechstronne rozwiązania 
w zakresie konstrukcji stalowych i szklanych dla przedsiębiorstw rolni-
czych i ogrodniczych. Zajmuje się ich projektowaniem, budową i nadzo-
rem, a także montażem pełnego wyposażenia wewnętrznego. Wszech-
stronność, uniwersalność i rodzinna atmosfera to priorytety fi rmy, która 
działa już od ponad 75 lat i jest jednym z najważniejszych europejskich 
graczy na tym rynku, zatrudniając 85 wysoko wykwalifi kowanych pra-
cowników. 

Agro-Sur Wojciech Surowiec    
  ul. Kościuszki 231, 42-582 Rogoźnik
  tel. 32 287 62 43; fax 32 287 62 43 wew. 30; 

kom. 500 038 119; 602 364 008
  www.agrosur.com.pl
  e-mail: agrosur@agrosur.com.pl
  Osoba do kontaktu: Marcin Kościelny, kierownik działu handlo-

wego, Artur Caban, dyrektor działu technicznego 
 
Firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie projektowania, produkcji, sprze-
daży i montażu centrów ogrodniczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
i warunków klienta. Zapewnia pełne wyposażenie obiektów do stanu „pod klucz” 
oraz pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W ofercie posiada także bloki 
i tunele foliowe, szklarnie, stoły zalewowe oraz ekspozycyjne, kurtyny cieniująco-
-termoizolacyjne i zaciemniające, automatykę szklarniową, ogrzewanie, ramiona 
zraszające wewnętrzne i polowe, cienniki, systemy nawadniania. Atutem fi rmy 
jest 20-letnie doświadczenie i profesjonalny zespół.

BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRÓW OGRODNICZYCH

Toma   

  ul. Polna 18, 42-350 Koziegłowy
  ul. Żarecka 46, 42-350 Koziegłowy
  tel. 34 321 21 78
  kom. 501 072 160
  e- mail: biuro@tomab.pl
  www.tomab.pl 

Firma TOMA jest obecna na polskim rynku w branży przetwórstwa two-
rzyw sztucznych już od 20 lat. Wysoka jakość i trwałość produktów 
to cechy, które zapewniły jej osiągnięcie czołowej pozycji w niezwykle 
konkurencyjnej branży, jaką jest produkcja szeroko rozumianych ele-
mentów do wyrobu sztucznych choinek i wieńców.





CHOMIK M. Świeży s.j.    
  ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów
  tel. 12 251 40 27, 12 251 40 28, 

12 251 48 27
  fax 12 251 40 29
  www.chomik.pl
  e-mail: biuro.gdow@chomik.pl

Hurtownia Chomik powstała w 1993 r. w miejscowości Gdów w woj. 
małopolskim. Jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów arty-
kułów do przetwórstwa, do kuchni i domu oraz sprzątania, a także fon-
tann, donic, artykułów sezonowych, plażowych, dekoracji świątecznej 
i fi gur do szopek. Więcej na stronie www.chomik.pl.

Center Plast     
 ul. Strzeleckiego 6, 47-133 Jemielnica
 tel./fax: 77 404 85 55-56/57
 kom. 602 340 961
 www.centerplast.pl
 e-mail: centerplast@centerplast.pl
  Zasięg działania: cała Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Litwa, 

Łotwa, Białoruś, Rosja

Firma Center Plast Sp. z o.o. działa na rynku już od 1990 r., będąc przedstawicielem 
międzynarodowych producentów na rynku i importując: folie tunelowe, perforowa-
ne, specjalistyczne, agrowłókniny, sznurek i inne produkty. Obecnie hurtownia mieści 
się na obszarze 10 tys. m2 i posiada własne magazyny składowe w Polsce, Niem-
czech, Belgii, Słowacji i na Litwie. Ponadto Center Plast Sp. z o.o. dysponuje stanem 
magazynowym w liczbie 1300 palet różnego rodzaju folii i stale uzupełnia asorty-
ment. Współpraca z fi rmami spedycyjnymi Schenker, Raben oraz Opek pozwala na 
bardzo szybką dostawę zamówionych materiałów do odbiorców hurtowych i deta-
licznych na terenie całego kraju. Wysokie wyniki sprzedaży hurtownia zawdzięcza 
również przyjętej strategii, opartej głównie na rozwoju współpracy z dystrybutorami 
z kraju i zagranicy.

Hurtownia Ogrodnicza 
Agrochem     

A g r o c h e m
We g r o w

 ul. Kościuszki 165, 07-100 Węgrów
 tel. 25 792 65 24, fax 25 675 73 25 
 www.agro-chem.pl
 e-mail: biuro@agro-chem.pl
 
Hurtownia ogrodnicza AGROCHEM działa na rynku ogrodniczym już od 
20 lat. W miarę rozwoju fi rma wprowadza co roku coraz większy asor-
tyment towarów, tak aby zaspokoić rosnące wymagania klientów. Dla 
poprawy komunikacji z kontrahentami wdrożyła nowy kanał łączności 
– platformę zakupową B2B.

ACM Agrocentrum     
  ul. Domaszowska 143B, 25-420 Kielce 
  tel. 41 368 11 00, 41 344 16 46
  www.agrocentrum.com.pl
  e-mail: handlowy@agrocentrum.com.pl 
  Osoba do kontaktu: Lilia Kowalewska, tel. 502 368 681

Dystrybucja artykułów dla sklepów rolnych, centrów ogrodniczych 
i hurtowni. W ofercie produkty koncernów chemicznych: Yara, Bayer 
CropScience, Monsanto, Innvigo, Nufarm Polska, ICL, Compo, Ciech 
Sarzyna, Arysta, Synthos Agro oraz wielu innych producentów. Firma 
zaopatruje również centra ogrodnicze w towary takich producentów, 
jak: Scotts (Substral), Inco Veritas, Agrecol, Intermag, Agrimpex, Eko-
DarPol, Floraland, Hollas, Lasland, KIK Ziemskie Produkty oraz wielu 
innych. 

HURTOWNIE
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Green & Joy    
  ul. Kanałowa 79-81, 87-100 Toruń

(wjazd: ul. Polna 134-136, hala nr 2)
  tel. 56 623 14 45
  www.greenandjoy.pl
  e-mail: biuro.torun@greenandjoy.pl

  Green & Joy
  ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk
  tel. 58 762 79 25
  fax. 58 762 83 22
  e-mail: gdansk@greenandjoy.pl

Od 6 lat hurtownie Green & Joy oferują wysokiej jakości obsługę sklepów i cen-
trów ogrodniczych oraz kwiaciarni, są również największym dystrybutorem marki 
Target. Dzięki dwóm bazom logistycznym w Gdańsku i Toruniu zapewniają kom-
pleksowe zaopatrzenie klientów w całej Polsce. Firma co roku poszerza portfolio 
produktów tak, aby jej kontrahenci mogli oferować asortyment znanych i cenio-
nych marek ze wszystkich działów ogrodnictwa. 

Grażis-Karat    
 ul. Słoneczna 19, 08-400 Garwolin
 tel. 25 682 15 24
 www.grazis-karat.com.pl
 hurtownia.karat@wp.pl
 Osoba do kontaktu: Grażyna Makulec

Hurtownia nasion Grażis i hurtownia ogrodnicza Karat to komplemen-
tarne fi rmy rodzinne działające na rynku już od 1992 r. Hurtownia 
Grażis zajmuje się dystrybucją nasion warzyw i kwiatów oraz cebul 
kwiatowych, Karat to hurtownia ogólnoogrodnicza, oferująca produkty 
najwyższej jakości. Ponadto w ofercie hurtowni wyrób podkła-
dek dekoracyjnych do wieńców, wiązanek i stroików świątecz-
nych.

Hurtownia Ogrodnicza 
GardenFlora Home&Garden    
  ul. Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz
  tel./fax 52 371 20 03; kom. 500 300 482
  e-mail: hurt@gardenfl ora.pl
  www.gardenfl ora.pl
  Handlowcy: Joanna Banasik, kom. 500 768 300; Angelika Czarnecka, 

kom. 500 053 321; Izabella Golis, kom. 500 300 549; Anna Jankowska, 
kom. 500 768 800; Marta Kleina, kom. 500 768 444; Michalina Kolano, 
kom. 500 300 498; Monika Kulicka, kom. 500 300 491; Grażyna 
Pławska, kom. 500 768 900; Sandra Siekierska, kom. 500 300 495

GardenFlora HOME & GARDEN Group to producent i importer marek własnych, hurtownia cash 
& carry i centrum ogrodnicze, sklep detaliczny/patronacki niemieckiej marki WOLF Garten oraz 
sieć sklepów internetowych, m.in. patronacki sklep holenderskiej marki Barenbrug e-trawa.
pl i B2B. Atutem punktu jest bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta oraz zespół profesjo-
nalnych doradców, którzy zawsze służą fachową poradą. GardenFlora znana w regionie jako 
„Fachowcy od traw gazonowych i pastewnych” w ofercie posiada kilka własnych marek: GF 
Grass, GF Agro, GF Garden, Greenato, na sprzedaż których ma wyłączność na rynku polskim 
i niemieckim. W sezonie hurtownia oferuje również wiele gatunków minidrzewek owocowych.

Hurtownia Ogrodnicza 
Clearance sp. z o.o.    
  al. Warszawska 150, 

20-824 Lublin
  od października nowy adres: 
  Lubelski Rynek Hurtowy 
  Elizówka 65, hala H, 21-003 Ciecierzyn 
  tel. 81 742 83 83,742 85 85
  www.clearance.pl
  e-mail: biuro@clearance.pl
  Osoba do kontaktu: Robert Wiciński



www.Hurt.Garden .plFloraFlor
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Tempo E.K. Kaźmierczak 
Handlowo-Usługowa s.j.     
  Widziszewo, ul. Kościańska 5, 

64-000 Kościan
  tel./fax 65 512 97 30; 65 512 98 20; 65 512 98 31
  e-mail: biuro@temposj.pl
  www.b2b.temposj.pl

Hurtownia Tempo, założona w 1991 r., obsługuje klientów w wojewódz-
twach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-po-
morskim. Zaopatruje także placówki handlowe w części województw 
pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego. Zamawiany towar 
dostarczany jest transportem własnym w terminie 24 h od złożenia 
zamówienia w ustalonych wcześniej dniach dostaw.

Sopex      
  ul. Składowa 2, 38-400 Krosno, 
  tel. 13 437 25 99, fax 13 437 25 71
  www.sopex.net
  e-mail: sopexnasiona@wp.pl
  Osoba do kontaktu: Stanisław Korab

Hurtownia Sopex zajmuje się dystrybucją towarów z branży ogrodni-
czej na obszarze województwa podkarpackiego, współpracą z centrami 
i sklepami ogrodniczymi oraz sklepami wielobranżowymi. Z klientami 
fi rma kontaktuje się przez dwóch przedstawicieli handlowych, dzięki 
posiadaniu własnego transportu zapewnia szybką realizację zamówień. 
Atutem hurtowni jest doświadczony i fachowy personel oraz elastyczne 
reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

Hurtownia Rol-Pest      
  Ostaszewo 61, 87-148 Łysomice
  tel. 56 674 04 14
  www.rolpest.com.pl 
  e-mail: biuro@rolpest.com.pl
  Osoba do kontaktu: Tadeusz Wadych 

Hurtownia ogrodnicza Rol-Pest umożliwia centrom i sklepom ogrodni-
czym kompleksowe zaopatrzenie. Swoim zasięgiem obejmuje głównie 
placówki w województwie kujawsko-pomorskim, ale nie tylko. Zamó-
wienia mogą być składane mailowo, telefonicznie lub faksem. Hurtow-
nia, dzięki własnej fl ocie transportowej, oferuje krótki czas realizacji 
zamówień.

Planta sp. z o.o.    
  ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów 
  tel. 14 639 55 00
  www.planta.pl
  e-mail: biuro@planta.pl 
  Osoby do kontaktu: Adam Kowalski, dyrektor handlowy; 

Stanisław Wojtowicz, dyrektor ds. marketingu

Zasięg ogólnopolski. Producent mieszanek traw i nawozów ogrodni-
czych (granulowanych, płynnych, wodorozpuszczalnych) marki Planta. 
W asortymencie także: cebule kwiatowe, akcesoria ogrodnicze, narzę-
dzia, plandeki okryciowe, siatki przeciw ptakom, donice, kosze na kwia-
ty, kamienie dekoracyjne, agrowłókniny i agrotkaniny, worki, folie, ba-
lony na wino, beczki, taczki, siatki, sprzęt turystyczny i plażowy, baseny, 
bambus, ozdoby świąteczne, łopaty do śniegu, sól drogowa.
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ARCHITEKTURA OGRODOWA, BBQ, 
ZABAWKI OGRODOWE, PRZETWÓRSTWO

ANTORIA Chemie    
  ul. Zamkowa 7, 64-500 Szamotuły
  tel. 61 292 41 55
  tel./fax 61 292 17 41
  www.antoria.biz, www.antysadza.pl
  e-mail: antoria@antoria.biz; info@antoria.biz
  Osoba do kontaktu: Dawid Janasiak
 
Producent podpałek stałych i płynnych grillowo-kominowych, płynów i prepara-
tów do czyszczenia grilli, szyb kominkowych oraz wysokowydajnych preparatów 
do usuwania sadzy z przewodów kominowych ANTYSADZA. W ofercie także sze-
roki wybór BIOpodpałek wytworzonych z naturalnych prekursorów. Produkty te 
zawierają specjalnie dobrane mieszaniny nietoksycznych komponentów o wyso-
kiej kaloryczności, przez co doskonale nadają się do rozpalania w grillach, piecach 
kafl owych, piecach centralnego ogrzewania oraz kominkach.

Kwazar Corporation sp. z o. o.    
  ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów
  tel. 46 856 40 30
  www.kwazar.com.pl 
  e-mail: sprzedaz@kwazar.com.pl

Kwazar to niekwestionowany lider w dziedzinie produkcji opryskiwaczy, 
nie tylko w Polsce. Na rynku istnieje już od ponad 26 lat. W ofercie po-
siada profesjonalne opryskiwacze ogrodowe, techniczne, hobbystyczne 
(ręczne, ciśnieniowe, plecakowe) o pojemności od 0,5 do 15 l oraz sze-
roką gamę akcesoriów dodatkowych. Firma stawia przede wszystkim na 
jakość; produkcja opryskiwaczy zlokalizowana jest tylko w Polsce. Dzię-
ki nowoczesnym technologiom stosowanym podczas procesu produkcji 
opryskiwacze Kwazar są bardzo trwałe, posiadają również cechy unikato-
we na skalę europejską. Więcej informacji na stronie www.kwazar.com.pl 

OPRYSKIWACZE

Vefi  Europa sp. z o.o.    
  ul. Mazowiecka 1 B, 96-100 Skierniewice
  tel. 46 832 27 83; fax 46 832 27 83
  www.vefi .com 
  e-mail: offi ce@vefi .com
  Osoba do kontaktu: Tomasz Fornal, 

e-mail: tomasz_fornal@vefi .com

Firma oferuje systemowe rozwiązania w produkcji warzyw i kwiatów: 
tace wielokomórkowe wielokrotnego użytku, doniczki kwadratowe 
i okrągłe oraz przystosowane do nich tace transportowe, doniczki ze-
spolone typu PP, systemy hydroponiczne – kanały nawadniające do pro-
dukcji ziół i sałaty oraz szeroki asortyment artykułów hobby, takich jak 
miniszklarenki czy tace do wysiewu.

ASORTYMENT DO PRODUKCJI ROŚLIN

Zakład Tworzyw 
Sztucznych Lemar     
  al. Gen. L. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów
  tel./fax 17 863 04 51; 17 863 25 65
  www.lemar.rzeszow.pl; www.tunelefoliowe.pl
  Osoba do kontaktu: Agnieszka Ipnar, tel. 17 863 04 51, 

e-mail: biuro@tunelefoliowe.pl

Firma działa na rynku od 1980 r., specjalizuje się w produkcji tuneli 
foliowych ogrodowych z PVC z folią 4-sezonową. Pozostała oferta to 
wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa: rury i kształtki kana-
lizacyjne, systemy rynnowe i drenarskie z polichlorku winylu (PVC). 
Kilkanaście lat doświadczenia fi rmy w tworzeniu rozwiązań do ogrodów 
gwarantuje trwałość i wysoką jakość wykonania produktów.

FOLIE I TUNELE FOLIOWE

Profix to dostawca wysokiej jakości narzędzi 
ręcznych, elektronarzędzi, chemii budowlanej, 
odzieży ochronnej i roboczej. Profix jest jedną z 
największych firm branży branży narzędziowej 
w Polsce. zatrudnia 250 pracowników i dys-
ponuje nowoczesnym centrum logistyczno-
-magazynowym. Obecna oferta produktowa 
obejmuje ponad 20 000 pozycji asortymento-
wych. Przygotowana jest w oparciu o przeszło 
dwudziestoletnie doświadczenie w branży. 
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z 
działem sprzedaży.

tel. 22 785 97 68 
sprzedaz@profix.com.pl

Zobacz aktualny katalog:  www.katalog.profix.com.pl
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DOMEX s.j.     
 ul. Miernicza 4, 64-100 Leszno
 tel. 885 021 013
 www.domowa-spizarnia.pl
 e-mail: pawel.cwiach@domex.leszno.pl
 Osoba do kontaktu: Paweł Ćwiach

Domowa Spiżarnia to szeroki wachlarz produktów niezbędnych do do-
mowego wyrobu przetworów, soków, win i nalewek. W ofercie fi rmy 
znajdują się m.in.: wieczka, słoje, gumy, sprężyny, drylownice, sokow-
niki, gąsiory i butelki szklane. Bogate wzornictwo oraz certyfi kowani 
producenci to gwarancja satysfakcji.

Browin sp. z o.o. sp.k    
  ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź
  www.browin.pl
  Osoba do kontaktu: Błażej Hossa, 

koordynator sprzedaży, tel. 695 151 860

Lider w dziedzinie przetwórstwa domowego (winiarstwa, piwowarstwa, 
wędliniarstwa, serowarstwa, piekarnictwa), urządzeń pomiarowych 
i akcesoriów ogrodniczych. Obecny na wielu rynkach Europy, nieprze-
rwanie rozwijający się od 1979 r., innowacyjny, kreatywny, nowoczesny. 
Obecnie fi rma Browin to właściciel marek: Browin, Biowin, Bioogród, 
bioterm, Soens, 2measure.
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Firma Handlowa RAMIZ    
  Centrala: ul. Rydlówka 5, 

30-363 Kraków
  tel. 780 044 325, 515 100 098 
  www.hurt.ramiz.pl
  e-mail: hurt@ramiz.pl 

Renomowana fi rma o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadająca 
centralę w Krakowie oraz dwa odziały – w Warszawie i w Katowicach. 
Głównym obszarem działalności jest hurtowa sprzedaż zabawek, ale 
fi rma posiada także szeroką ofertę produktów ogrodniczych. W asor-
tymencie m.in.: baseny Bestway, baseny ogrodowe, baseny dziecięce, 
akcesoria do pływania, akcesoria basenowe, a także trampoliny, huś-
tawki, parasole, grille, licencjonowane pojazdy na akumulator i meble 
ogrodowe.

Litex Garden    
  ul. Staroprzygodzka 117, 

63-400 Ostrów Wielkopolski
  tel. 602 527 784
  e-mail: sklep@litexgarden.pl
  www.litexgarden.pl
  Osoba do kontaktu: Angelina Olejnik

Litex Garden to polski producent parasoli ogrodowych, mebli oraz mar-
kiz. Produkty fi rmy przyciągają uwagę kształtem, są wygodne, proste 
w rozłożeniu, a dzięki różnorodności kolorystycznej można odpowiednio 
dopasować ofertę do indywidualnych preferencji. Wszystkie produkty 
cechuje wysoka trwałość, stabilność i odporność na czynniki atmosfe-
ryczne.
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www.prosperplast.pl

Sand
Wielosezonowa, mrozoodporna kolekcja donic Sand inspirowana 
ręcznie modelowaną tradycyjną ceramiką, o powierzchni 
uszlachetnionej łagodnie falującymi żłobieniami, uformowanymi na 
wzór pustynnego piachu.
Stanowi doskonałe uzupełnienie stylowej dekoracji wnętrz, aranżacji 
tarasów, werand, patio, ogrodów zimowych i publicznej strefy 
wypoczynkowej.
Wykazuje zwiększoną wytrzymałość na działanie promieni 
słonecznych i niskich temperatur oraz dużą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne.



ACM Agrocentrum     
  ul. Domaszowska 143B, 25-420 Kielce 
  tel. 41 368 11 00, 41 369 23 64
  www.agrocentrum.com.pl
  e-mail: acm@agrocentrum.com.pl
  Osoba do kontaktu: Dominika Pawłowska, tel. 516 809 133

Firma z długoletnim doświadczeniem w zakresie importu: angielskich 
i duńskich szklarni ogrodowych (typu hobby), produktów do odstrasza-
nia kretów, ptaków, psów, kotów, kun i dzikich zwierząt STV, najpopu-
larniejszego środka zwalczającego krety Polytanol (Niemcy), żółtych, 
lepnych tablic Aeroxon (do użycia w szklarniach i tunelach), solarnych 
systemów nawadniających, zbiorników na wodę deszczową (Anglia) 
oraz roślin i cebulek ogrodowych (Holandia).

IMPORTERZY PRODUKTÓW OGRODNICZYCH

FPHU „MODENA” 
BOŻENA MADEJ    
  Kwaśniów Górny ul. Długa 70, 32-310 Klucze
  tel. 32 642 62 36, 667 68 611, 607 602 836
  www.modena.net.pl
  e-mail: biuro@modena.net.pl
  Osoba do kontaktu: Jakub Madej
 
FPHU Modena to polska rodzinna fi rma z tradycjami sięgającymi lat 
70. Zajmuje się produkcją i sprzedażą sznurków, lin naturalnych i syn-
tetycznych. W ofercie: liny, sznurki, nici – jutowe, sizalowe, konopne, 
bawełniane, lniane, wędliniarskie, do bielizny, polipropylenowe, rolni-
cze, ogrodnicze.

SZNURKI I LINY OGRODNICZE
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ARTYKUŁY ZOOLOGICZNE I ASORTYMENT POND

AQUAEL Janusz Jankiewicz
sp. z o.o.    
  tel. 22 644 76 16, fax 22 643 64 83 
  www.aquael.pl 
  e-mail: sprzedazkraj@aquael.pl 
  Osoba do kontaktu: Mariusz Kasprowicz, kierownik sprzedaży 

krajowej 691-717-678 

AQUAEL od 1984 r. produkuje w Polsce profesjonalne urządzenia do zakładania i 
pielęgnacji akwarium i oczka wodnego, w tym pompy, fi ltry, sterylizatory, lampy 
podwodne oraz ogrodowe lampy solarne LEDDY. Nowością w ofercie są tzw. „zie-
lone ściany”, czyli system ogrodów wertykalnych VERSA GARDEN oraz technika 
basenowa m.in. piaskowy fi ltr Klar Jet Basen. Produkty AQUAEL cechuje energo-
oszczędność i wysoka jakość wykonania. Zapraszamy do współpracy wszystkie 
hurtownie i sklepy ogrodnicze.

Koppert Polska sp. z o.o.    
  ul. Dąbrowskiego 399, 60-425 Poznań
  tel. 61 842 38 89
  www.koppert.info.pl
  e-mail: info@koppert.pl

Biologiczna ochrona i naturalne sposoby zapylania roślin od niedawna 
są dostępne dla centrów ogrodniczych, które obsługują świadomych 
klientów. Preparaty to najczęściej żywe organizmy, które są naturalnymi 
wrogami szkodników. Można dołączyć do sieci dystrybucji wybranych 
produktów.

BIOLOGICZNA OCHRONA ROŚLIN
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„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Sp. z o.o.

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
Dział Sprzedaży: tel./fax. 61/28-35-655

e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl
www.nasiona-warzyw.pl

Polecam
y wyjątkowe pro

du
kt

y

Nowośći
2017

Fasola
BATUMI
odmiana 
wczesna. 
Strąki mięsiste, 
pozbawione
włókna, 
przebarwień 
i przewężeń

Fasola
SONESTA
odmiana 
bardzo wczesna 
do uprawy 
w gruncie 
i pod osłonami. 
Strąki proste 
i mięsiste.

Cebula 
SOPLICA
odmiana 
średnio-późna 
o eliptycznych, 
wyrównanych 
i twardych 
cebulach
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Oase sp. z o.o.    
  Al. Jerozolimskie 200 lok. 538, 

02-486 Warszawa
  tel. 22 323 71 11
  www.oase-livingwater.com
  e-mail: k.paczek@oase-livingwater.com
  Osoba do kontaktu: Katarzyna Paczek

Oase to światowy lider na rynku Ogrodów Wodnych oraz Technologii 
Fontann. Od ponad 65 lat oferuje sprzęt do kreowania efektów wod-
nych w przydomowych oczkach, ogrodach i obiektach publicznych. Od 
2016 r. jest również producentem wysokiej jakości sprzętu akwarystycz-
nego i nowoczesnych akwariów. Dzięki wiedzy, pasji i doświadczeniu 
Oase tworzy najpiękniejsze kombinacje wody, światła i muzyki.

Happet    
  ul. Topolowa 3 C, 62-030 Luboń 
  tel. 61 893 44 25
  www.happet.pl
  e-mail: info@happet.pl
  Osoba do kontaktu: Jerzy Urbanowicz

Firma Happet oferuje pełen asortyment do oczka wodnego. Zaopatruje 
centra ogrodnicze i sklepy zoologiczne w pokarmy dla ryb, fi ltry, lampy 
UV, pompy, fontanny, ozdoby granitowe itp. Happet to producent zna-
nych w Europie fi ltrów BIOklar do dużych stawów, jest producentem 
i bezpośrednim importerem jednocześnie. Pełna gama produktów fi rmy 
dostępna jest na stronie internetowej www.happet.pl 



   • Rośliny iglaste z gruntu oraz 
     w pojemnikach
        - Thuja occidentalis ‚Smaragd’       
        - Thuja occidentalis ‚Brabant’ 
        - Pinus mugo ‚Mughus’
        - Picea pungens
        - Taxus media ‚Hicksii’
   • Rośliny iglaste szczepione
   • Choinki cięte oraz w pojemnikach

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH SUTKOWSCY
05-310 KAŁUSZYN, SINOŁĘKA 45A, tel. kom +48 606 97 33 85 

tel.: +48 25 752 66 95, fax: +48 25 752 66 96 
e-mail: sutkowscy@oid.pl

www.sutkowscy.oid.pl

   • Rośliny iglaste z gruntu oraz   • Rośliny iglaste z gruntu oraz
     w pojemnikach     w pojemnikach
        - Thuja occidentalis ‚Smaragd’              - Thuja occidentalis ‚Smaragd’      

   • Rośliny liściaste w pojemnikach
            - Berberis thunbergii w odmianach
            - Cornus w odmianach
            - Physocarpus opulifolius w odmianach
            - Spiraea w odmianach
            - Weigela w odmianach
   • Drzewa alejowe

OFERUJEMY W SPRZEDAŻY HURTOWEJ: 

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH SUTKOWSCY
05-310 KAŁUSZYN, SINOŁĘKA 45A, tel. kom +48 606 97 33 85

tel.: +48 25 752 66 95, fax: +48 25 752 66 96
e-mail: sutkowscy@oid.pl
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Quickphos
TABLETS 56 GE

NA KRETA!
ANTIDOTUM

www.agrosimex.pl

®

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.


