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Redesenhamos as embalagem de todos os 
nossos produtos para a linha Hobby, incorpo-
rando uma nova imagem, moderna, adaptada  

às novas tendências e conceitos de consumo que 
se instalaram recentemente e que respondem às 
necessidades dos consumidores do nosso sector. 

Novo Desenho de PRODUTOS 

Coleção HORTÍCOLAS Coleção AROMÁTICAS Coleção BIOLÓGICAS Coleção CINTAS E DISCOS Coleção ABÓBORAS 

Coleção HÍBRIDOS Coleção ÁRVORES Coleção PROTEAS Coleção FLORES Coleção TROPICAIS 

Coleção BOLBOS 

Caixa Relva 1Kg Caixa 1Kg 

Caixa 250Gr 

Caixa 100Gr 



Incorporamos 6 novas referências ao extenso catálogo, adicionando dinamismo ao catálogo existente 

Novidades em SEMENTES  

Coleção HORTÍCOLAS Coleção HORTÍCOLAS Coleção TROPICAIS 

Coleção TROPICAIS Coleção AROMÁTICAS Coleção AROMÁTICAS 

BERINGELA 
Branca Imola 

CEBOLA 
Rossa Lunga Di Firenze 

PHYSALIS 

GOIABEIRA MENTA DE GATO ERVA DE SÃO JOÃO 



Nova coleção de 12 sementes de pimentos picantes, a mais 
completa do mercado, para os amantes das emoções fortes na 
cozinha. Inclui as variedades mais conhecidas, que variam de 5 
mil a 2 milhões de unidades na escala de Scoville, medida que 
indica a quantidade de capsaicina presente nas pimentas do 
género Capsicum e, portanto, o seu grau de picante 

A coleção é apresentada num atrativo 
expositor de cartão, para deslocar o 
produto e ganhar visibilidade no ponto 
de venda. Inclui um código QR para um 
vídeo exclusivo da Rocalba com um 
tutorial, passo a passo, para o cultivo 
destes pimentos 

PIMENTOS PICANTES 



FLORES COMESTIVEIS 

Nova coleção de 12 espécies de sementes 
de flores comestíveis para os amantes da 
gastronomia. Nas carteiras, encontrará as 
qualidades organoléticas de cada um delas. 

A coleção é apresentada num atrativo ex-
positor de cartão, para deslocar o produto 
e ganhar visibilidade no ponto de venda. É 
entregue com um folheto de receitas pre-
parado especificamente para esta coleção 
por dois prestigiados restaurantes estrela 
Michelin: L'Aliança e Les Magnòlies. 



Coleção RELVA 

Renovámos a embalagem de todas as caixas da 
nossa coleção de sementes de relva, harmonizan-
do-as com a nossa nova imagem corporativa e com 
outras gamas de produtos. É uma embalagem que 
não passará despercebida no linear, com toda a 

informação necessária para o consumidor, exposta 
de forma clara e simples, facilitando, assim, a deci-
são de compra. Além disso, atualizámos as mistu-
ras de relva e desenvolvemos novas misturas a fim 
de satisfazer as necessidades do consumidor atual.  



Cuidados HORTA e JARDIM 

Descubra a nova gama de adubos, produ-
tos fitossanitários e complementos Rocal-
ba destinados à horta doméstica, ao jar-
dim e ao relvado, concebidos para satisfa-
zer o cliente mais exigente. Inclui os pro-
dutos básicos para qualquer centro de 

jardinagem (tais como fertilizantes, insetici-
das e fungicidas), assim como produtos 
especializados para relvados (fertilizantes e 
herbicidas) e para a horta (substratos, ferti-
lizantes ecológicos e todos os complemen-
tos necessários para a horta doméstica). 
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