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Bamboo Grass 90 cm * 120 cm * 150 cm 
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Foxtail Grass Green 90 cm * 120 cm * 150 cm * 180 cm 
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Foxtail Grass Brown 90 cm * 120 cm * 150 cm * 180 cm 
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Coral Gras 120 cm 
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Foxtail Wild Grass 60 cm * 95 cm * 140 cm * 175 cm 
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Zebra Gracilis Grass 90 cm * 120 cm 
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Horsetail 80 cm * 105 cm 
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Bamboo Wild Grass 95 cm * 120 cm * 145 cm 
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Onion Gras + Autumn Onion Grass 50 cm * 65 cm * 70 cm 
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Fountain Onion Grass 50 cm * 65 cm * 75 cm * 85 cm 

 

 

Fountain Autumn Grass 50 cm * 65 cm * 75 cm * 85 cm 
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Pennisetum Woodside 55 cm * 70 cm * 85 cm * 100 cm * 115 cm 

 

Allium Grass 50 cm * 70 cm * 85 cm 
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Lavender Gras 60 cm * 90 cm * 120  
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Onion Star Grass 80 cm * 105 cm 
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Papyrus alternifolius 100 cm * 125 cm 
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Royal papyrus 125 cm * 155 cm 
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Papyrus Tree Deluxe 140 cm 
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Forest Grass 90 cm 
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Grass Bunch 55 cm 

 

 

Grass bunch 55 cm 
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Natural Grass Bunch 80 cm 

 

Natural Red Grass Bunch 80 cm 
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Natural Grass 75 cm, Natural Red Grass 75 cm 
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Grass Bunch 75 cm 
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Wild Grass 70 cm 
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Japanense Oriental Bamboo 90 → 210 cm 
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Oriental Bamboo 70 → 220 cm 
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New Japanense Bamboo 110 → 230 cm 
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Japanense Bamboo 80 – 230 cm 
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New Bamboo Elegant 260 cm 
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New Natural Bamboo 150 → 210 cm  
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Banboo Tree 90 → 210 cm 
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New Bamboo 120 → 300 cm 
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New Giant Bamboo 150 → 300 cm 
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New Giant Bamboo Big Leaf 240 cm * 270 cm * 300 cm 
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New Bamboo Big Leaf 240 cm * 270 cm * 300 cm 
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Variegatet Carex Grass Pick 40 cm * 60 cm * 80 cm * 100 cm 
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Variegatet Carex Grass 90 cm * 120 cm * 150 cm 

 

 

 

 

Miscanthus Gold Grass 85 cm * 105 cm * 125 cm 

 

 

 

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


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

Foxtail Grass 60 cm 
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Reed Grass  
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