
1990-ben 4 lelkes fiatalember megalapította a Fitoland dísznövénykertészetet. 
Cégünk számára innentôl kezdôdik az idôszámítás. Kezdetben 5 kertész foglalkozott 
a növényekkel egy 1.000 m2-es üvegházban a Tétényi-fennsík peremén, nagykeres-
kedelmi formában értékesítve ôket. Késôbb a tevékenységi kört kiegészítettük  kiske-
reskedelmi értékesítéssel, virágbolttal, majd az évek folyamán sorra nyitottuk az újabb 
és újabb budapesti telephelyeket a belvárosban a Fûvészkertnél és a III. kerületben  
a Bécsi úton.
A nagy áruházláncok megjelenésével a piacon az elsôk között váltunk beszállítók-
ká, megelôzve versenytársainkat, és önálló nagykereskedelmi üzletágat építve fel rá. 
1993-óta foglalkozunk belsô terek, irodák, szállodák valamint közintézmények nö-
vénydekorációjával, ezek fenntartásával, valamint rendezvények alkalmi virágdekorá-
ciójával, növénykölcsönzéssel, növényszállítással.
A folyamatos fejlôdés során cégünk mára az egyik legjelentôsebb piaci szereplôvé 
nôtte ki magát, több mint 60 alkalmazottal közel 10.000 m2-en folytatja növénykeres-
kedelmi tevékenységét és kínálja szolgáltatásait.

Fitoland kínálat
Töretlen sikerünk egyik kulcsa az általunk hármas szabályként megfogalmazott köve-
telmény-rendszer, melynek elemei a szakértelem, a választék és a minôség: minden 
áruházunkban kizárólag szakképzett kertészek segítik a vásárlást; kínálatunkban a 
hagyományos kül-és beltéri növényektôl egészen a különleges, egzotikus, szezonális 
növények több mint ezer fajtájáig minden megtalálható az azok tartásához szükséges 

kiegészítôkkel együtt; az értékesített termékeket csak megbízható források-
ból szerezzük be, és a növények gondozására különös hangsúlyt fekte-

tünk, akárcsak telephelyeink megjelenésére.

Fitoland kis- és nagykereskedelem
Budapesten jelenleg 4 Fitoland dísznövényáruház mûködik, a hármas szabály 
mentén kiszolgálva minden ügyfelet.
Nagykereskedelmi partnereink - az áruházláncok, hipermarketek, viszontela-
dók, kertépítôk, dekoratôrök, virágboltok, valamint termesztôk - kiszolgálását  
külön nagykereskedelmi részlegünk végzi a budatétényi telephelyen és a Flóra 
Hungária /Szigetszentmiklós/ virágcsarnokban.

Fitoland történet



Fitoland növénydekoráció 
és növényfenntartás 

Cégünk tevékenységében egyre nagyobb szerephez 
jut a növénydekorációs és növényfenntartási szolgálta-

tás és szaktanácsadás. Ezen a területen fô partnereink az 
irodák, irodaházak, szállodák, vendéglátóhelyek, szabadidô 
és wellness centrumok, bevásárló központok.
Szolgáltatásaink közé tartozik különféle rendezvények deko-
rációjának elkészítése is, beltéri vagy kültéri növényeink köl-
csönzésével, akár szállítással együtt. 
Nyomon követjük és alkalmazzuk a legújabb növénytartási 
módszereket, mint például a hidrokultúrás és önöntözôs (Self 
Watering) rendszereket.  
Bôvebb információk a www.fitoland.hu weboldalon érhetôk el.

Fitoland
Központ
1223 Budapest, Rókales u. 2-4.
Telefon: (1) 228-62-11
Fax: (1) 228-61-40
E-mail: info@fitoland.hu

Növénydekorációs 
üzletág
Telefon: (1) 228-62-11
Mobil: 06-20/771-04-59
Fax: (1) 228-61-40
E-mail: info@fitoland.hu

Nagykereskedelmi 
üzletág:
Központ
Nyitvatartás: munkanapokon 7-16 óráig
Telefon: (1) 424-72-42
Fax: (1) 226-49-33
E-mail: nagyker@fitoland.hu 

Flóra Hungária - Szigetszentmiklós
2310 Szigetszentmiklós, pf. 14.
Nyitvatartás: hétfô,csütörtök 9-15 óráig
Telefon: (24) 440-440 (1027-es mellék) 

Fitoland 
áruházak:
Fitoland Rókales utcai díszfaiskola, üvegház és virágbolt
Cím: 1223 Budapest, Rókales. u. 2-4.
Telefon: (1) 226-6656
Fax: (1) 228-6211
E-mail: rokales@fitoland.hu

Fitoland Bécsi úti díszfaiskola, üvegház és virágbolt
Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 387.
Telefon: (1) 430-0256
Fax: (1) 430-0257
E-mail: becsi@fitoland.hu

Fitoland Korányi S. utcai üvegház és virágbolt
Cím: 1083 Budapest, Korányi S.u.2/c
Telefon: (1) 303-4934, virágbolt: (1) 210-3073
Fax: (1) 303-4933
E-mail: koranyi@fitoland.hu

Fitoland díszfaiskola Tömô utca - Illés 
utca sarok
Cím: 1083 Budapest, Tömô u. Illés 
u. sarok
Telefon: (1) 215-0392
E-mail: tomo@fitoland.hu


