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Novos produtos para os 
novos clientes urbanos

Produtos diferentes, originais e divertidos, 
com um elevado poder atrativo para o novo 

público-alvo, os consumidores citadinos. 

Pensados e personalizados até ao mais 
pequeno detalhe, com grandes doses de 
criatividade comercial, para incentivar as 

vendas e atrair novos clientes.

Utilizações divertidas, como por exemplo, 
preparar uma salada de rebentos, um 

cocktail com menta, adoçar com estévia ou 
cultivar fibra de coco do Sri Lanka.

Design e formatos completamente originais e 
surpreendentes, em sintonia com os espaços 

domésticos e os novos hábitos de consumo.

Em suma, uma extraordinária coleção 
com muita procura e rentabilidade, para 

surpreender os seus clientes urbanos.

HORTA URBANA
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1 SAQUETA DE
FERTILIZANTE DE 

GUANO

MINI HORTA PREMIUM FLORES COMESTÍVEIS

KIT
A “Mini Horta Premium – Flores Comestíveis” da BATLLE é um 
produto impactante, concebido para os novos consumidores 
urbanos. Uma novidade com grande potencial de vendas, 
criada para quem procura novas atividades para ocupar os 
períodos de tempo cada vez maiores que passamos nas nossas 
casas.

O kit completo vem com fotos e receitas selecionadas e uma 
descrição detalhada das instruções de utilização e cultivo.

• Contém: 1 saqueta de sementes sortidas, 1 saqueta de vermiculite, 
1 saqueta de fertilizante de guano e 2 bricks biológicos de fibra de 
coco.

Um produto surpreendente para pessoas 
inovadoras

312 1600

UNID. PALETE KG BRUTOS PALETE

650gKIT160138UNID

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXA

1 SAQUETA DE MIX
DE SEMENTES

1 SAQUETA
DE VERMICULITE

1 SAQUETA DE
FERTILIZANTE DE 

GUANO

2 BRICKS BIOLÓGICOS
DE FIBRA DE COCO

O kit contém tudo o que é necessário para 
o cultivo:

HORTA PREMIUM – TOMATES CHERRY  

KIT
O kit “Horta Premium – Tomates Cherry” da BATLLE contém 3 
variedades de Tomate Cherry: vermelho, amarelo e preto. Um 
ingrediente essencial para dar cor à sua horta e às suas receitas.

O kit completo vem com fotos e receitas selecionadas e uma 
descrição detalhada das instruções de utilização e cultivo.

• Contém: 1 saqueta de sementes sortidas, 1 saqueta de fertilizante 
de guano, 1 saqueta de vermiculite, 1 saco de bolas de argila 
expandida, 1 saco de substrato biológico de húmus de minhoca e 2 
bricks biológicos de fibra de coco.

Um produto estrela para desfrutar

128 1600

UNID. PALETE KG BRUTOS PALETE

3kgKIT

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXA

160140UNID

O kit contém tudo o que é necessário ao cultivo:

1 SAQUETA DE MIX
DE SEMENTES

1 SAQUETA
DE VERMICULITE

1 SACO DE BOLAS DE 
ARGILA EXPANDIDA

1 SACO DE SUBSTRATO
DE HÚMUS DE MINHOCA

2 BRICKS BIOLÓGICOS
DE FIBRA DE COCO
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1 SAQUETA DE
FERTILIZANTE DE 

GUANO

1 SAQUETA DE
FERTILIZANTE DE 

GUANO

HORTA PREMIUM – PIMENTOS PICANTES

KIT
O kit “Horta Premium – Pimientos Picantes Baby” da BATLLE é 
um kit de cultivo com elevado impacto visual que é vendido a 
um preço de venda muito competitivo e com boas margens. 
Uma caixa atrativa com tudo o que os clientes precisam para 
cultivar estas variedades de pimentos em casa e usá-los na 
preparação das suas receitas favoritas.

As sementes para cultivo incluem uma variedade de três 
pimentas diferentes, desde o popular Jalapenho até à picante 
malagueta verde.
• Contém: 1 saqueta de sementes sortidas, 1 saqueta de fertilizante 
de guano, 1 saqueta de vermiculite, 1 saco de bolas de argila 
expandida, 1 saco de substrato biológico de húmus de minhoca e 2 
bricks biológicos de fibra de coco.

O kit de cultivo com elevado potencial comercial 

HORTA PREMIUM – FOLHAS BABY GOURMET

KIT
O kit “Horta Premium – Folhas Baby Gourmet” da BATLLE é 
um produto muito atrativo e adequado aos perfis dos novos 
clientes que procuram novidades para aproveitar ao máximo 
os períodos de tempo cada vez maiores que passam nas suas 
casas.

A caixa contém tudo o que é necessário para cultivar as folhas 
tenras para saladas, muito valorizadas pela sua facilidade de 
preparação e combinação na cozinha saudável. A caixa vem 
com receitas de elevada qualidade nutricional.

• Contém: 1 saqueta de sementes sortidas, 1 saqueta de fertilizante 
de guano, 1 saco de substrato biológico de húmus de minhoca e 2 
bricks biológicos de fibra de coco.

Uma novidade inigualável

1 SAQUETA DE MIX
DE SEMENTES

1 SACO DE SUBSTRATO
DE HÚMUS DE MINHOCA

2 BRICKS BIOLÓGICOS
DE FIBRA DE COCO

O kit contém tudo o que é necessário ao 
cultivo:

O kit contém tudo o que é necessário ao cultivo:

1 SAQUETA DE MIX
DE SEMENTES

1 SAQUETA
DE VERMICULITE

1 SACO DE BOLAS DE 
ARGILA EXPANDIDA

1 SACO DE SUBSTRATO
DE HÚMUS DE MINHOCA

2 BRICKS BIOLÓGICOS
DE FIBRA DE COCO

160139UNID 64 1600

UNID. PALETE KG BRUTOS PALETE

3,3kgKIT

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXA

160137UNID 128 1600

UNID. PALETE KG BRUTOS PALETE

3,3kgKIT

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXA
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HORTA ECO VINTAGE

HORTA ECO VINTAGE
KIT
O kit “Horta Eco Vintage” da BATLLE é um produto pensado 
para os novos consumidores jovens e urbanos que procuram 
soluções originais para cultivar as suas próprias hortaliças 
e plantas aromáticas e para a cozinha em espaços muito 
pequenos.      

A caixa de madeira, verdadeiramente “vintage”, confere-lhe uma 
forte personalidade e está em sintonia com o gosto e a estética 
deste novo tipo de cliente.

A variedade de sementes que podem ser cultivadas foi pensada 
em se obter uma atrativa variedade de produtos frescos e 
naturais da horta mediterrânica, com a garantia de qualidade 
Batlle.
• Contém: Uma caixa de madeira, uma malha geotêxtil, um pacote 
de fibra de coco, um saco de substrato de húmus de minhoca 
como meio de cultura, cinco saquetas de sementes de manjericão, 
salsa, tomate e curgete e uma saqueta para obter 5 litros de 
fertilizante de guano.

20KIT160112UNID

PESOFORMATOCÓDIGO UNID. PALETE

8kg

O kit contém tudo o que é necessário 
cultivar a sua própria horta: 

Manjericão Tomates Canto

Salsa

Salada
de folhas baby

Curgete 
Black Beauty
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KIT
Esta nova gama foi concebida para um público jovem e 
moderno, que gosta de cultivar sementes de plantas aromáticas 
e hortícolas no canto preferido da sua casa ou trabalho.

Os Kits Happy Garden da BATLLE contêm, juntamente com 
a saqueta de sementes, um tijolo de fibra de coco e uma 
saqueta de fertilizante azul, o qual garante a germinação e o 
desenvolvimento otimizado de cada cultura.
• Para cultivar estas variedades, hidrate primeiro o tijolo de 
fibra de coco e depois adicione o fertilizante e está pronto para 
plantá-las. Coloque num local ensolarado, regue regularmente em 
pequenas quantidades e cuide até a planta estar completamente 
desenvolvida.

FEIJÃO-VERDE 
SUPERBA

TOMATE 
CHERRY

HORTELÃ-
PIMENTA

MANJERICÃO 
GIGANTE 

1,8kg

1,8kg

1,8kg

24

24

24

160126UNID

160127UNID

160128UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA

1,8kg 24160129UNID

KIT

KIT

KIT

KIT

250g

250g

250g

250g

BRICKS E BLOCOS BIOLÓGICOS EM FIBRA DE COCO 
BRICKS E BLOCOS

Os Bricks e Blocos em Fibra de Coco da BATLLE são feitos de 
fibra de coco 100 % natural, compactada e desidratada para 
um fácil manuseio e transporte. Devem ser hidratados com 
água para se obter as fibras naturais de coco prontas a usar. 
Retém água e nutrientes assimiláveis para a planta, evita o 
encharcamento e proporciona um excelente arejamento 
e espaço para o desenvolvimento de um sistema radicular 
completo. 
• Composição: 100 % Tijolo em fibra de coco de aproximadamente 
180 g (90 x 90 x 40 mm).

• Modo de utilização: Adicione 1 L de água e deixe a pastilha inchar 
e hidratar. Em pouco tempo (2-3 minutos), verá que o brick se 
desfaz à medida que absorve a água. Se necessário, adicione mais 
água até que a pastilha esteja totalmente desfeita. Se for utilizada 
água morna ou quente, o processo é acelerado e o tempo de 
hidratação é reduzido.

¡Substrato de grande desempenho!

500770BRICK960090UNID

PESOFORMATOCÓDIGO KG BRUTOS PALETEUNID. PALETE

396

150

80

834

BLOCO

BLOCO

5kg

180g

960091UNID

960099UNID

650g

KITS HAPPY GARDEN

100%  BIOLÓGICO RETENTOR DE ÁGUA

FIBRA
DE COCO

agua

GRAN RENDIMIENTO

NOVO

NOVO
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160106. SALADAS 
DE FOLHAS BABY – 
FOLHAS VERMELHAS

• 3 saquetas que garantem uma 
produção continuada durante 3 
meses.

• Folhas prontas em menos de 4 
semanas.

• Contém 3 saquetas com fibra 
de coco, adubo natural de guano 
e pérolas de geohúmus + 3 
saquetas de sementes de folhas 
baby.

CAIXA

12g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

160100. MIX DE 
REBENTOS 
ENERGÉTICOS

• A maneira fácil e divertida de 
começar a cultivar rebentos.

• Inclui uma bandeja de 
germinação prática e reutilizável.

• Contém 3 saquetas de 
sementes sortidas: Lentilhas, Mix 
Vitalidade e Rabanete.

CAIXA

20g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

160101. MIX DE 
REBENTOS 
VITAMÍNICOS

• A maneira fácil e divertida de 
começar a cultivar rebentos.

• Inclui uma bandeja de 
germinação prática e reutilizável.

• Contém 3 saquetas de 
sementes: Alfafa, couve roxa e 
soja verde.

CAIXA

20g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

720921. ERVA DOS 
GATOS

• Uma maneira fácil de cultivar 
erva purgante para os gatos.

• Inclui uma bandeja de 
germinação reutilizável e uma 
tampa de estufa para acelerar a 
germinação.

• Contém 3 doses de sementes 
com o seu respetivo substrato.

CAIXA

75g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

160102. A MINHA 
PRIMEIRA HORTA

• A melhor maneira de introduzir 
toda a família no cuidado da 
horta e jardim.

• Uma seleção cuidadosa de 4 
tipos diferentes de sementes 
de mais de 10 plantas de cada 
variedade.

• Contém 8 pastilhas 
germinadoras de substrato + 8 
vasos de turfa + 4 saquetas de 
sementes sortidas.

CAIXA

30g

PESO GERMINAÇÃO

1-2 DIAS

Os kits de Cultivo Fácil são uma forma 
de cultivar em casa. A sua fácil utilização  
e a sua necessidade de pouco espaço 
significa que podem ser usados num 
terraço ou no interior. É uma sementeira 
que pode ser colhida em pouco tempo. A 
gama inclui produtos sortidos, originais e 
heterogéneos.

KITS DE CULTIVO 
FÁCIL 



HORTA URBANAHORTA URBANA 125

H
O

R
T

A
U

R
B

A
N

A

KIDS BOX BATLLE · SEED BOX

KITS BATLLE · 
SEED BOX

A coleção de Kits Batlle é uma novidade 
surpreendente, com todos os ingredientes 
para atrair os consumidores e ser um 
SUCESSO DE VENDAS:
• VARIEDADE: pode escolher entre 
cultivos para saladas, pimentos picantes, 
hortaliça, ervas para a cozinha e cocktails, 
etc.
• TUDO EM UM: a caixa contém já o 
recipiente, o substrato, o adubo e as 
saquetas de sementes sortidas. 
• FÁCIL DE USAR: em apenas alguns 
minutos, está tudo pronto para começar o 
cultivo.
• VALOR PEDAGÓGICO: é um excelente 
produto para iniciar crianças ou adultos 
na aprendizagem do cultivo em casa.
• PRODUTO IMPACTANTE: com todas 
a informação necessária e detalhadas 
instruções de utilização.

Por todas estas razões, a SEED BOX 
BATLLE é perfeita como presente, em 
TODAS AS ALTURAS DO ANO e são muito 
atrativas para os novos consumidores 
urbanos.

KIT
O Kids Box BATLLE é um pack pensado para ensinar a criar 
uma horta, brincando. Inclui todos os elementos necessários, 
desde um divertido e prático recipiente, até às sementes para 
cultivar, incluindo o substrato e o fertilizante adequado para 
a sua nutrição. É um ótimo brinquedo para ensinar valores 
de responsabilidade aos mais pequenos. È possível obter 
resultados excelentes de forma simples e divertida.

• Composição: Uma mesa de cultivo, um pack de fibra de coco e 
um saco de substrato de húmus de minhoca, duas saquetas de 
sementes, assim como fertilizante biológico de guano.

O kit contém tudo o que é necessário ao 
cultivo:

4-KIT160116UNID 3kg 80

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNIDAD

750g

MESA DE CULTIVO SUBSTRATO ADUBO 2 SAQUETAS DE SEMENTES

IDEAL PARA PRESENTE E PARA CULTIVAR EM CASA
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KITS CAIXA BATLLE · SEED CAIXA
KIT
Os Kits Box da BATLLE permitem-lhe desfrutar do prazer de 
cultivar as suas espécies mais desejadas em qualquer espaço 
pequeno, pois consistem numa pequena mesa de cultivo de  
30 x 30 cm, com o substrato necessário para o cultivo das 
espécies incluídas no pack, assim como o fertilizante apropriado.

Com diferentes combinações de espécies, conseguimos dar 
a todos os consumidores a possibilidade de poderem cultivar 
de forma rápida, limpa, simples e económica, com resultados 
surpreendentes.

• Composição: Uma mesa de cultivo, um pack de fibra de coco, um 
saco de substrato de húmus de minhoca, fertilizante biológico de 
guano e três saquetas de sementes de acordo com cada variedade.

Os kits contêm tudo o que é necessário ao cultivo:

PARA A 
COZINHA

COCKTAIL

SALADAS

HORTA

PICANTE

4kg

4kg

4kg

4kg

4

4

4

4

KIT160122UNID

160117UNID

160118UNID

160119UNID

PESOFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNID. CAIXA 

1kg

4kg 4160123UNID

KIT

KIT

KIT

KIT

1kg

1kg

1kg

1kg

UNID. PALETE

80

80

80

80

80

MESA DE CULTIVO SUBSTRATO ADUBO 3 SAQUETAS DE SEMENTES

3 saquetas, 3 variedades

Hortelã MorangoManjericão
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TomateRabanete

KITS BOX MINI BATLLE · SEED BOX
KIT
Os Kits Box Mini da BATLLE permitem-lhe desfrutar do prazer 
de cultivar as suas espécies mais desejadas em espaços 
pequenos.

Incluem uma caixa de 25 x 13 cm, o substrato necessário 
para o cultivo das espécies incluídas no pack, assim como 
o fertilizante apropriado para o seu correto crescimento e 
desenvolvimento.

Pode escolher entre quatro combinações de espécies 
diferentes: Saladas Folhas Baby, Horta, Erva dos gatos ou 
Plantas para a cozinha.
• Composição: Uma caixa de cultivo, um pack de fibra de coco 
e um saco de substrato de húmus de minhoca como meio de 
cultivo, fertilizante biológico de guano e duas saquetas de 
sementes da variedade correspondente.

Existem quatro variedades diferentes:

Os kits contêm tudo o que é necessário:

MESA DE CULTIVO SUBSTRATO ADUBO 2 SAQUETAS
DE SEMENTES

Kits de iniciação adequados para toda a família 
Ideais para dar de presente e cultivar em casa

4

4

-

-

KIT

KIT

160115UNID

160113UNID

4kg

4kg

160

160

PESO CAIXAPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNIDAD

1kg

1kg

HORTA

PARA A 
COZINHA

4

4

-

-

KIT

KIT

160114UNID

160124UNID

1,5kg

1,5kg

160

160

PESO CAIXA UNID. PALETEPESOFORMATOCÓDIGO UNID. CAIXAUNIDAD

385g

385g
ERVA DOS 

GATOS

SALADS

Folhas Baby Gourmet

ManjericãoCebolinhoErva dos gatosMenta dos gatos

UNID. PALETE
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JIFFYPOT REDONDO 8CM

JIFFYPOT REDONDO 6CM

VASO
Jiffypot® R8-16, vasos de turfa redondos – ideias para a 
germinação excelente das sementes. Junte substrato e 
água. Evita que a planta sofra danos durante o transplante. 
Transplante diretamente para o jardim ou para o local de cultivo. 
100 % orgânico, 100 % biodegradável e 100 % biológico.

• Volume de enchimento: 260 ml.

VASO
Jiffypot® R6-26, vasos de turfa redondos – ideias para a 
germinação excelente das sementes. Junte substrato e água. 
Evita que a planta sofra danos durante o transplante.

Transplante diretamente para o jardim ou para o local de cultivo. 
100% orgânico, 100 % biodegradável e 100 % biológico.
• Volume de enchimento: 260 ml.

VASOS DE TURFA

VASOS DE TURFA 

PRODUTOS JIFFY

A Jiffy é o principal fornecedor mundial de 
sistemas de propagação biológica, sistemas 
hidropónicos e recipientes de cultivo para
o setor hortícola e os consumidores 
particulares. A Jiffy utiliza recursos renováveis 
e materiais de base biológica como a turfa, 
a fibra de coco, a polpa e outros amidos de 
biomassa, de acordo com os mais elevados 
padrões de proteção do ambiente e para 
oferecer aos seus clientes os produtos de 
melhor qualidade.

Em parceria com a BATLLE, oferecemos uma 
atrativa variedade de produtos para usar na 
horta e no jardim.

12

PACKS CAIXA

2,5kg16VASO945011UNID

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNIDAD

PACKS CAIXAFORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNIDAD

945001UNID VASO 26 5kg 32
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BANDEJAS COM 40/84 CAVIDADES

BANDEJA
Jiffy-7® Windowsill GH-12 – Ideal para a germinação das 
sementes. Limpo e fácil de usar. Muito leve, não precisa de levar 
substrato para casa. A pastilha é o substrato e o vaso ao mesmo 
tempo. Para obter o substrato, basta juntar água . Ideal para 
semear sementes ou para colocar alporques. Evita que a planta 
sofra danos durante o transplante. Transplante diretamente 
para o jardim ou para o local de cultivo. Reutilizável. A cobertura 
de estufa mantém a humidade e o calor durante a germinação.

IDEAL PARA A GERMINAÇÃO DAS SEMENTES

TIRAS DE TURFA

JIFFYSTRIPS QUADRADOS 4,5CM X 4,5CM
VASO + PASTILHA
Jiffystrips® 5-50, tiras de turfa alveolar – ideais para uma 
germinação excelente das sementes. Junte apenas substrato 
e água. Evita que a planta sofra danos durante o transplante. 
Transplante diretamente para o jardim ou para o local de cultivo. 
100 % orgânico, 100 % biodegradável e 100 % biológico.

• Volume de enchimento: 575 ml. 

22

PACKS CAIXA

6kg50POT
+ TABLET945021UNID

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNIDAD

JIFFY-7 BANDEJA PARA ESTUFA COM 12 PASTILHAS – 1U 

35

PACKS CAIXA

5,5kg1BANDEJA945061UNID

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNIDAD

BANDEJA DE GERMINAÇÃO
BANDEJA
A Bandeja de germinação da BATLLE é uma bandeja de cor 
preto opaco, com uma cúpula transparente e 40 ou 84 células 
para uma germinação eficiente.

50

50

PACKS CAIXA

1kg

1kg

1

1

BANDEJA 84

BANDEJA 40

740022UNID

740021UNID

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNIDAD
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JIFFY-7 RECARGA DE PASTILHAS – 36U
PASTILHAS
Jiffy-7® Refill-36 - Recarga de pellets de turfa - Ideal para uma 
germinação perfeita. Limpo e fácil de usar. Muito leve, não 
precisa de levar substrato para casa. A pastilha é o substrato e 
o vaso ao mesmo tempo. Para obter o substrato, basta juntar 
água.

Ideal para semear sementes ou para colocar alporques. Evita 
que a planta sofra danos durante o transplante. Transplante 
diretamente para o jardim ou para o local de cultivo.

12

PACKS CAIXA

3kg36PASTILHAS945041UNID

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNIDAD

RECARGA DE PASTILHAS DE TURFA

 

VASOS DE TURFA COM SUBSTRATO

JIFFYPOT R6 STARTER SET-14
VASO + PASTILHA
Jiffypot® R6 + QSM38 Starter Set-14, vasos de turfa com 
substrato – ideias para a germinação excelente das sementes.

Coloque a pastilha de turfa dentro do vaso e junte água. Evita 
que a planta sofra danos durante o transplante. Transplante 
diretamente para o jardim ou para o local de cultivo. 100 % 
orgânico, 100 % biodegradável e 100 % biológico. Basta adicionar 
água e sementes.

20

PACKS CAIXA

5kg14
VASO

+ PASTILHA945031UNID

FORMATOCÓDIGO PESO CAIXAUNIDAD
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