Nawadnianie zamiast podlewania

Tajemnica
pięknych roślin

Nie musisz być
ogrodnikiem, by mieć
piękne rośliny
LECHUZA – system pielęgnacji roślin dla
wszystkich, którzy wolą podziwiać.
Zielone i kwitnące rośliny to radość dla oka. Niestety, często
brak nam nie tylko czasu, ale i przysłowiowej „dobrej ręki“,
by móc rozkoszować się pięknie rozkwitającymi roślinami we
własnym domu.
Dla wszystkich, którzy chcą podziwiać piękne rośliny, nie
wkładając w to nadmiernej pracy, ﬁrma LECHUZA (wymawiaj
„ledszusa“ – po hiszpańsku „sowa“) opracowała naczynia
do roślin, które same w sobie są już prawdziwą ozdobą
mieszkania, domu i ogrodu. Dzięki dodatkowym zestawom
do nawadniania i innym akcesoriom zapewniają one tak wiele
korzyści funkcjonalnych, że biją na głowę konwencjonalne
doniczki.

MINI-CUBI – Phalaenopsis

LECHUZA – pojemniki do roślin z systemem długotrwałego nawadniania.
Piękne rośliny w domu i ogrodzie.
CLASSICO 35 – Philodendron Imperial red

Co odróżnia pojemniki
LECHUZA od innych?
Pojemniki do roślin LECHUZA: szlachetne
wzornictwo i przekonująca funkcjonalność.

Pojemniki do roślin

CARARO – Guzmania

Pojemniki do roślin LECHUZA są nietłukące, odporne

CLASSICO 43 – Hydrangea

System LECHUZA to zgodność z naturą.

na promienie UV, odporne na mróz i czynniki atmosferyczne.
Swój szlachetny wygląd te lekkie pojemniki zawdzięczają
wysokiej jakości lakierom, z połyskiem lub metalicznym efektem
(zależnie od koloru).

System nawadniania gleby LECHUZA
Odpowiedni system nawadniania gleby LECHUZA można
dobrać do każdego pojemnika LECHUZA. Zapewnia on
roślinom odpowiednią ilość wody nawet przez wiele tygodni, bez
konieczności podlewania.

Akcesoria
Funkcjonalne akcesoria LECHUZA czynią pielęgnację jeszcze
łatwiejszą.
Podstawka na kółkach LECHUZA umożliwia przesuwanie
wszystkich roślin w pojemnikach CLASSICO i QUADRO od
rozmiaru 43. W pojemnikach LECHUZA-CARARO 2 stabilne rolki
zapewniają mobilność i znajdują się w zestawie.
Łatwa wymiana roślin w pojemnikach CUBICO jest możliwa
dzięki wkładkom na rośliny CUBICO.
Przekonującą alternatywą dla tradycyjnej ziemi do roślin jest
czysto mineralny substrat LECHUZA-PON. Jest on szczególnie
atrakcyjny tam, gdzie trzeba zrezygnować z tradycyjnej ziemi
– np. w szpitalach i domach alergików.
CLASSICO 35 – Buxus

Rośliny jak marzenie
bez podlewania?
Tak, z LECHUZA.
Zapomnij o podlewaniu – rośliny nie wezmą
tego za złe.
Czy wiesz, że większość roślin doniczkowych rośnie źle nie
dlatego, że dostają za mało wody? Prawdziwy problem to raz
większa, raz mniejsza, a najczęściej niewłaściwa ilość wody.
LECHUZA sprawia, że takie błędy już się nie powtórzą. System
nawadniania roślin LECHUZA dostarcza roślinie ze zbiornika w
dnie pojemnika dokładnie taką ilość wody, jaka jest potrzebna
do optymalnego rozwoju. Dokładnie jak w naturze.
Powód, by wybrać produkty LECHUZA – bo rośliny lepiej rosną.

CUBICO 30 I 40 – Buxus

LECHUZA – tak niezawodne, że stosują je profesjonaliści na całym świecie!
CLASSICO 35 – Dracaena massangeana

System nawadniania
gleby LECHUZA
Prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza.
Dlatego jeszcze dziś wybierz LECHUZA!

Rośliny w pojemnikach LECHUZA

Wskaźnik poziomu wody precyzyjnie

rosną do 30 % szybciej niż w

informuje o potrzebie uzupełnienia

tradycyjnych doniczkach.

wody.

To bardzo proste:
1. Umieść zestaw nawadniający LECHUZA (denko separujące,
kanał wlewowy i wskaźnik poziomu wody) w pojemniku na
roślinę i nasyp na grubość palca LECHUZA-PON (warstwa
drenażowa, w zestawie) na denko separujące.
2. Nasyp ziemi ogrodniczej do pojemnika, umieść korzenie
rośliny w pojemniku i wypełnij pojemnik ziemią. Ugnieć dokładnie
Wskaźnik poziomu wody
Zapewnia kontrolę procesu
nawadniania

ziemię.

Kanał do wlewania wody
Łatwe uzupełnianie wody i
płynnych nawozów

tradycyjnie, lejąc wodę na ziemię.

LECHUZA-PON
Steruje doprowadzaniem wody

3. W ciągu kolejnych trzech miesięcy podlewaj roślinę

Od tej chwili roślina sama zaopatruje się w wodę.
Po upływie trzech miesięcy korzenie rozrosły się na tyle, że
mogą pobierać wodę bezpośrednio ze zbiornika. Teraz
napełnij zbiornik wody i uzupełnij zapas wody dopiero wtedy,

Denko separujące
Tworzy duży zbiornik wody,
wystarczający do nawadniania
nawet przez 12 tygodni

gdy wskaźnik poziomu wody pokaże „Min“.
Pielęgnacja roślin może być taka łatwa!

Kształty i kolory
pojemników

CUBICO

Wybierz z naszej palety kształtów i kolorów swój

pielęgnacja – z LECHUZA każdy

pojemnik do roślin LECHUZA

ma szansę na sukces.

To solidna podstawa sukcesów
w pielęgnacji roślin. Elegancki
wygląd, nieskomplikowana

CARARO

MAXI-CUBI i MINI-CUBI

Czysta elegancja o szerokości

Przy wysokości 18 lub 26 cm

75 cm – nowy pojemnik

to oczywisty dowód na to, że

CARARO. Stylowe rozwiązanie

profesjonalna pielęgnacja roślin

do wewnątrz, na zewnątrz i jako

nie jest kwestią rozmiaru.

element podziału przestrzeni.

CLASSICO
Prawdziwy klasyk, który dzięki
ponadczasowej, stożkowej
formie nie narzuca się, a jedynie
stylowo eksponuje samą roślinę.

Kolory na każdą okazję
CARARO, CLASSICO, QUADRO, CUBICO, MAXI-CUBI i MINI-CUBI

QUADRO
Kwadratowy, praktyczny i miły
dla oka w każdym kolorze z
palety barw.

biały
z wysokim połyskiem

espresso

srebrny
metalik

czerwony scarlet
z wysokim połyskiem

antracyt
metalik

metalik

Tylko MAXI-CUBI i MINI-CUBI

czarny
z wysokim połyskiem

pomarańczowy
z wysokim połyskiem

choco design
z wysokim połyskiem

zielony jabłkowy
z wysokim połyskiem

CARARO – „wszystko w jednym“

CARARO – Acorus

CARARO
Ogranicza przestrzeń, ale nie fantazję
Pojemnik CARARO łączy w sobie klasyczny kształt z elegancją
typową dla produktów LECHUZA. To idealny pojemnik, gdy
trzeba podzielić lub ograniczyć przestrzeń. To coś więcej niż
zwykła skrzynka na rośliny, jak choćby skrzynka balkonowa,
gdyż dzięki wbudowanej funkcji przelewu nadaje się także na
tarasy.

CARARO
Model
CARARO
1
2

2

Szer. x głęb. x wys. Zbiornik wody 1

Objętość roślin 1

75 x 30 x 43 cm

ok. 52 l

ok. 10 l

z zestawem nawadniającym LECHUZA
jako zestaw „wszystko w jednym“ – pojemnik na rośliny, rolki i zestaw nawadniający LECHUZA

System nawadniający LECHUZA
System nawadniający umieszcza się bezpośrednio w
pojemniku na roślinę. Przy zakupie pojemnika CARARO
„wszystko w jednym“ system nawadniający jest już w
komplecie!
Rolki CARARO
Dwie rolki CARARO są niewidoczne pod pojemnikiem.
Dla łatwej zmiany miejsca ustawienia w zestawie
„wszystko w jednym“ rolki są już w komplecie.

CARARO – Dracaena marginata

CUBICO
Mistrzowskie prowadzenie nowoczesnych linii
Pojemnik CUBICO jest nie tylko elegancki, ale i bardzo
wszechstronny – dzięki wkładce na rośliny nie trzeba wypełniać
całego pojemnika, a jedynie stabilny wkład. Dzięki temu rośliny
można łatwo transportować, wymieniać i ponownie umieszczać
w pojemnikach CUBICO.

CUBICO

1

Model

Szer. x głęb. x wys. Zbiornik wody 1

Objętość roślin 1

CUBICO 30

30 x 30 x 56 cm

ok. 4 l

ok. 14 l

CUBICO 40

40 x 40 x 75 cm

ok. 8 l

ok. 34 l

CUBICO 50

50 x 50 x 95 cm

ok. 16 l

ok. 61 l

z zestawem LECHUZA do nawadniania we wkładce na rośliny CUBICO

Zestaw do nawadniania gleby LECHUZA
Umieść w odpowiedniej wkładce na rośliny do
pojemnika CUBICO. Rośliny będą zasilane w wodę
przez wiele tygodni, także w streﬁe zewnętrznej.
Wkładka na rośliny CUBICO
W pojemniku CUBICO zestaw do nawadniania pasuje
bezposrednio do wkładki na rośliny, którą dzięki
stabilnym uchwytom można wkładać do pojemnika i
wyjmować z niego.

CUBICO 40 – Aspidistra elatior

MAXI-CUBI – Ferocactus Latispinus

MINI-CUBI – Tillandsia

MINI-CUBI i MAXI-CUBI
Pojemniki z klasą
W uzupełnieniu do CUBICO ten sam kolumnowy kształt jest
dostępny także jako pojemnik stołowy o wysokości 18 lub
26 cm. Wraz z roślinami pojemniki te stanowią przepiękną
alternatywę dla szybko więdnących kwiatów ciętych. A także
prezent, który będzie długo cieszyć.

MINI-CUBI I MAXI-CUBI

1

Model

Szer. x głęb. x wys. Zbiornik wody 1

Objętość roślin 1

MINI-CUBI

9 x 9 x 18 cm

ok. 0,5 l

ok. 1 l

MAXI-CUBI

14 x 14 x 26 cm

ok. 1 l

ok. 1,5 l

w zestawie „wszystko w jednym“

Pojemniki LECHUZA MINI-CUBI sprzedawane są
jako zestawy „wszystko w jednym“, łącznie z systemem
nawadniającym i substratem do roślin LECHUZA-PON.

Pojemniki LECHUZA MAXI-CUBI sprzedawane są
jako zestawy „wszystko w jednym“, łącznie z systemem
nawadniającym i substratem do roślin LECHUZA-PON.

MAXI-CUBI – Phalaenopsis

CLASSICO 35 – Laurus nobilis

CLASSICO 21 – Ficus “Ginseng”

CLASSICO 60 – Howea forsteriana

CLASSICO
Klasyczna sylwetka, innowacyjne wnętrze
Pojemniki CLASSICO łatwo wpisują się do wnętrz urządzonych
w różnym stylu, a dzięki dostępności w różnych rozmiarach
łatwo dobrać odpowiedni pojemnik do każdej rośliny.

CLASSICO

1

Model

Przekrój x wys.

CLASSICO 21
CLASSICO 35

Zbiornik wody 1

Objętość roślin 1

21 x 20 cm

ok. 1 l

ok.

35 x 33 cm

ok. 4 l

ok. 17 l

CLASSICO 43

43 x 40 cm

ok. 6 l

ok. 33 l

CLASSICO 50

50 x 47 cm

ok. 9 l

ok. 50 l

CLASSICO 60

60 x 56 cm

ok. 17 l

ok. 90 l

CLASSICO 70

70 x 65 cm

ok. 27 l

ok. 145 l

5l

z systemem nawadniającym LECHUZA

Zestaw do nawadniania gleby LECHUZA
wkłada się bezpośrednio do pojemnika, a rośliny są
zasilane w wodę przez wiele tygodni, nawet w części
zewnętrznej.
Podstawkę z rolkami LECHUZA można łatwo
wsunąć nawet pod pojemnik z roślinami, a sama
podstawka znika pod nim jak niewidzialna. Dostępne do
CLASSICO 43, 50, 60 i 70.

QUADRO 35 – Castanospermum

QUADRO 50 – Anthurie

QUADRO
Mocny akcent w przestrzeni
Pojemniki QUADRO można ustawić w dowolnym miejscu,
nie tylko w kącie. Na to jest zbyt piękny, a kwadratowy kształt
zapewnia nawet mniejszych rozmiarach naprawdę wiele
przestrzeni dla roślin.

QUADRO

1

Model

Szer. x głęb. x wys. Zbiornik wody 1

Objętość roślin 1

QUADRO 21

21x21x20 cm

ok. 1 l

ok. 5 l

QUADRO 35

35x35x33 cm

ok. 5 l

ok. 18 l

QUADRO 43

43x43x40 cm

ok. 10 l

ok. 40 l

QUADRO 50

50x50x47 cm

ok. 15 l

ok. 60 l

1z zestawem nawadniającym LECHUZA

System nawadniający LECHUZA umieszcza się
bezpośrednio w pojemniku na roślinę QUADRO.
Następnie roślinę sadzi się tradycyjnie w ziemi.

Podstawkę z rolkami LECHUZA można łatwo
wsunąć nawet pod pojemnik z roślinami, a sama
podstawka znika pod nim jak niewidzialna. Dostępne
dla QUADRO 43 i 50.

QUADRO 43 – Dypsis lutescens (syn. Chrysalidocarpus)

LECHUZA – oryginał
„Tylko gdy widzisz LECHUZA …,
... wiesz, że i w środku jest LECHUZA.“
Zwracaj uwagę na logo LECHUZA. Mogą istnieć inne produkty
podobne do naszych. Jednak tylko pojemniki do roślin
LECHUZA gwarantują Ci nadzwyczajne wzornictwo, komfort i
jakość, która zapewnia wspaniały rozwój roślin.
Powody, by wybrać produkty LECHUZA:
1. Pojemniki do roślin LECHUZA są nietłukące, odporne na
mróz i promieniowanie UV oraz są lekkie. Większe pojemniki są
wyposażone w funkcję przelewową, dlatego można je stosować
również na zewnątrz pomieszczeń.
2. Wysokiej jakości lakiery o wysokim połysku i metaliczne
podkreślają szlachetne wzornictwo.
3. System nawadniania gleby został opracowany i sprawdzony
z udziałem znanych specjalistów i wiodących instytutów.
Niezawodnie dostarcza roślinom wodę przez całe tygodnie,
minimalizując nakład pracy.

Napis LECHUZA jest gwarancją
większej satysfakcji z roślin w biurze
i w domu.
CLASSICO
CUBICO
50 – Blindtext
Spathiphyllum sensation
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