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Katalog umělých rostlin 
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Cycas 65 cm * 70 cm 
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Baby Fan Palm 150 cm * 180 cm * 210 cm 
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Areca  

 

Forest Areca Palm 130 cm 
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Forest Areca Palm 80 cm 

 

Forest Areca Palm 100 cm 
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Forest Areca Palm 170 cm 
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Phoenix Palm De Luxe 225 cm * 250 cm * 280 cm 
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Parlour Palm 110 cm 
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Phoenix Palm 180 cm * 210 cm * 240 cm 
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Natural Kentia Palm 110 → 260 cm 
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Natural Kentia Palm 110 → 260 cm 
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Natural Kentia Palm 110 → 260 cm 
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Natural Kentia Palm De Luxe 225 cm 
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Phoenix Double Palm 195 cm 
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Phoenix Palm 150 cm * 180 cm 
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Areca Palm De Luxe 210 cm * 240 cm 
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Giant Phoenix Palm 420 cm * 480 cm 
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Phoenix Curved Palm 300 → 390 cm 
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Phoenix Palm Spray 
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   Natural Rhapis Palm 110 → 230 cm 

 

http://www.pokojovky.cz/
mailto:info@pokojovky.cz


POKOJOVKY.CZ 
www.pokojovky.cz, info@pokojovky.cz, tel. +420731128066 

Rhapis Palm 120 → 210 cm 
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