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1.3. Otázky ku kvetináčom LECHUZA

Dá sa LECHUZA používať vonku?

Áno, kvetináče LECHUZA s funkciou na prepad vody a spodnou skrutkou sa výborne hodia na 
použitie vonku. Musíte iba odobrať červenú spodnú skrutku a u stĺpových kvetináčov aj 
skrutku vo vložke na rastlinu. Na odskrutkovanie skrutky použite jednoducho mincu. Cez otvor 
na prepad vody tak môže po silnom daždi nadbytočná voda odtekať z rastlinného 
systému von. Zásobník vody zostane vždy naplnený.

Dajú sa kvetináče LECHUZA s funkciou na prepad vody a so skrutkou používať aj 
v interiéroch?

Áno, pri použití v dome zostane červená spodná skrutka pevne utiahnutá. U stĺpových 
kvetináčov pevne utiahnite dve červené spodné skrutky (1 x vo vložke na rastlinu a 1 x v dne 
kvetináča). Na utiahnutie skrutky použite jednoducho mincu. Na spodnej skrutke sa nachádza 
spoľahlivý tesniaci krúžok, vďaka ktorému sa zabráni vytekaniu vody zo zásobníka.

Aký je najlepší spôsob čistenia kvetináčov LECHUZA? 

Kvetináče LECHUZA čistite najlepšie mäkkou handrou a jemným prostriedkom na umývanie 
riadu. Na čistenie povrchu kvetináčov nepoužívajte žiadne ostré čističe, resp. čistiace pomôcky.

Z akého materiálu sú kvetináče LECHUZA vyrobené? 

Kvetináče LECHUZA sa vyrábajú z recyklovateľného plastu (polypropylénu – PP, resp. 
akrylonitril-butadién-styrénového kopolyméru – ABS).

Perfektná príprava na otázky zákazníkov k témam ...

kvetináče lEcHuZa

1.1.  Čím sa kvetináče LECHUZA odlišujú od iných kvetináčov?

Odolnosť voči rozbitiu
Stabilný plast nepraskne, ani keď kvetináč neočakávane spadne.

Odolnosť voči UV žiareniu
Všetky kvetináče LECHUZA sú odolné voči UV žiareniu.

Odolnosť voči mrazu
Či už sneh, ľad alebo mráz: Kvetináče LECHUZA vydržia každé počasie. 
(Dbajte ale, prosím, aj na odolnosť Vašej rastliny voči mrazu.)

Najvyššia výrobná kvalita – Made in Germany
Všetky kvetináče LECHUZA sa vyrábajú v Nemecku. Stojí za nimi skúsenosť značky 
PLAYMOBIL, ktorá je ako úspešný výrobca hračiek známa svojimi znalosťami v spracovaní 
plastu po celom svete už po desaťročia.

Recyklovateľné
Všetky kvetináče LECHUZA sú kompletne recyklovateľné.

Šikovné riešenie – aj v exteriéroch.
Podľa vzoru prírody sú kvetináče LECHUZA vrátane zavlažovacieho systému použiteľné aj vonku. 
Nadbytočná dažďová voda odteká smerom vonku – zásobník vody však zostáva naplnený a zásobuje 
rastlinu.

1.2. Všetky argumenty pre Vašich zákazníkov, ktorí si kúpia výrobky LECHUZA 

Samozásobiteľ
Až 12 týždňov sa vie Vaša rastlinka postarať sama o seba vďaka zavlažovaciemu systému LECHUZA 
(v závislosti od veľkosti kvetináča, rastliny a stanoviska).

Dizajn a funkčnosť
Vysoko kvalitné kvetináče LECHUZA presvedčujú nielen svojím vynikajúcim dizajnom, ale na viac aj inteli-
gentným zavlažovacím systémom.

Príslušenstvo
Dodatočne si môžete zakúpiť: Príslušenstvo LECHUZA, ktoré podporuje funkčnosť kvetináčov, napr. pod-
stavec na kolieskach, polievacie pomôcky a pod.
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2.1. Ako funguje tento zavlažovací systém

Funguje to jednoducho:

1  Zavlažovaciu súpravu LECHUZA vložte do kvetináča, resp. do vložky na rastlinu  
 a LECHUZA-PON, ktorý je súčasťou dodávky, kompletne porozkladajte po dne.

2  Do kvetináča vložte zeminu. Želanú rastlinku pre zasadením ponorte do vody  
 a následne vložte do kvetináča a naplňte zeminou. Zeminu dobre pritlačte.

3   Po zasadení rastliny do kvetináča LECHUZA ju zavlažujte približne 12 týždňov tradične 
zhora. Aby ste videli, či korienky rastliny už vrástli do vlhkej oblasti, kompletne naplňte 
zásobník vody. Ak ukazovateľ stavu vody počas nasledujúcich troch dní poklesne, 
zásobuje sa Vaša rastlinka už sama. Ak sa tak nestane, potrebuje rastlina, ktorú ste si 
vybrali, o niečo dlhšiu fázu prvotného zalievania, kým korienky vrastú do vlhkej oblasti 
napr. u orchideí alebo rastlín, ktoré majú spočiatku veľmi malý koreňový obal atď. 

Taká jednoduchá môže byť starostlivosť o rastliny!

2.2. Otázky k zavlažovaciemu systému LECHUZA

Je možné použiť zavlažovací systém pre všetky rastliny? 

V zásade je zavlažovací systém LECHUZA vhodný pre každý druh rastlín, ktoré sa kultivujú 
v zemine.

Je zavlažovací systém LECHUZA to isté ako hydrokultúra? 

Nie, lebo so zavlažovacím systémom LECHUZA môžete zavlažovať všeobecne všetky ras-
tliny, ktoré sa tradične sadia do zeminy. Takže nepotrebujete žiadne hydrorastliny, špeciálne 
kultivované pre hydrokultúry, ale môžete si z veľkej ponuky rastlín vysádzaných do zeminy 
vybrať svoju obľúbenú rastlinku. Túto potom jednoducho zasadíte podľa návodu, ktorý 
je priložený k zavlažovacej súprave, do kvalitnej črepníkovej zeminy alebo alternatívne do 
rastlinného substrátu LECHUZA-PON. Zavlažovacia súprava LECHUZA, ako aj príslušný 
ukazovateľ vody nie sú vhodné na použitie s hydrokultúrami.

Ako sa zavlažovacia súprava LECHUZA montuje?  

Montáž zavlažovacej súpravy LECHUZA je podrobne opísaná v návodoch na montáž, ktoré 
dostanete s každým modelom kvetináčov LECHUZA alebo si ho môžete stiahnuť ako PDF na 
www.lechuza.com. 

Ako je to s náhradnými dielmi zavlažovacej súpravy LECHUZA? 

Jednotlivé diely zavlažovacej súpravy LECHUZA (deliace dno, plniaca trubica, kryt plniacej 
trubice, ukazovateľ vody a granulátová drenáž LECHUZA-PON) môžete ako obchodník 
doobjednať za osobitných podmienok. 

Perfektná príprava na otázky zákazníkov k témam ... 

Zavlažovací systém lEcHuZa

UKAZOVATEĽ STAVU VODY 

kompletne kontroluje zalievanie

PLNIACA TRUBICA 

ľahké napĺňanie vodou i tekutým hnojivom

LECHUZA-PON AKO DELIACA VRSTVA 

perfektne dávkuje prívod vody k rastline

DELIACE DNO 

tvorí na dne nádoby zásobník vody

SPODNÁ SKRUTKA                                  

Pri použití v exteriéroch sa odoberá, nadbytočná 
dažďová voda tak môže odtekať von.
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3.1. Návod na vysádzanie a polievanie

Vysádzanie

Počas nadchádzajúcich 12 
týždňov zalievajte rastlinku najprv 
ešte tradične zhora na zeminu. 
U rastlín, ktoré sa zakoreňujú 
rýchlo, ako napr. balkónové 
rastliny, sa fáza tohto prvotného 
zalievania redukuje asi na 
3 týždne.

12
weeks

12

Sú kvetináče LECHUZA vhodné aj pre hydrokultúry? 

Vo výnimočnom prípade je na požiadanie zákazníka pre niekoľko kvetináčov sortimentu LECHUZA 
k dispozícii príslušenstvo pre hydrokultúry. V tomto prípade Vám ochotne poradí naša servisná linka 
LECHUZA.

Musia sa stĺpové kvetináče LECHUZA naplniť zeminou kompletne?

Pre stĺpové kvetináče ponúka LECHUZA rastlinnú vložku, takže nie je potrebná výsadba celého 
kvetináča. Kvetináč je vybavený praktickými zapustiteľnými držadlami. Rastlinná vložka Vám aj naďalej 
umožňuje pohodlnú výmenu výsadby. 

Čo je fáza rastu, ako dlho trvá a kedy sa končí? 

Fáza prvotného zalievania je doba, ktorú korienky rastlín potrebujú na to, aby vrástli do vlhkej oblas-
ti. Trvanie tejto fázy závisí od rastliny, stanoviska a veľkosti kvetináča. Ak si chcete preveriť, či sa 
fáza prvotného zalievania skončila, naplňte zásobník vody prvýkrát kompletne po 12 týždňoch. Ak 
ukazovateľ stavu vody počas nasledujúcich troch dní poklesne, zásobuje sa Vaša rastlinka už sama.

Ako viem vo fáze rastu, kedy mám rastlinu polievať? 

Ak sa Vaša rastlinka ešte nachádza vo fáze rastu, nemôžete sa orientovať podľa ukazovateľa vody. 
Preverte vlhkosť zeminy alebo granulátu LECHUZA-PON tesne pod povrchom a ak je granulát suchý, 
rastlinu zalejte.

Čo je suchá fáza? 

Suchá fáza je fáza „bez polievania“, ktorú Vaša rastlina potrebuje. Keď ručička ukazovateľa dosiahne 
„min.“, je zásobník vody prázdny, ale vlhkosť je v tomto okamihu v kvetináči ešte stále dostatočná. 
Okamžité polievanie nie je nutné. Odporúčame suchú fázu 2-10 dní. V závislosti od rastliny, stanoviska 
a ročného obdobia sa táto fáza môže predĺžiť. Po tejto krátkej 
fáze „bez vody“ začnite polievať znova. 

Ako mám rastliny v kvetináčoch LECHUZA hnojiť?

Na hnojenie rastlín v kvetináčoch LECHUZA pridajte pri každom 
druhom polievaní do vody, ktorou rastlinu polievate, bežné tekuté 
hnojivo v súlade s príslušnými pokynmi na obale. Hnojivo sa rozmiestni 
lepšie, keď sa zemina príležitostne zhora navlhčí čistou vodou.

Granulát LECHUZA-PON, ktorý je 
súčasťou dodávky, rozložte kom-
pletne po deliacom dne.

Na vrstvu LECHUZA-PON 
nasypte kvalitnú zeminu.

Rastlinku zasaďte a kvetináč 
naplňte zeminou.

3.2. Otázky k výsadbe do kvetináčov LECHUZA

Ako mám svoju rastlinu, ktorá sa zvyčajne vysádza do zeminy, zasadiť do 
rastlinného substrátu LECHUZA-PON? 

Je to úplne jednoduché: Vyberte rastlinu zo zeminy, opatrne uvoľnite korienkový obal a 
čiastočne z neho straste  zeminu. Po vsadení zavlažovacej súpravy do kvetináča LECHUZA 
rozložte LECHUZA-PON, ktorý je súčasťou dodávky, ako drenáž po deliacom dne. Potom 
rastlinu zasaďte a kvetináč naplňte granulátom LECHUZA-PON. Rastlinný substrát pretraste 
a jemne zatlačte, čím zvýšite jeho hustotu a LECHUZA-PON príp. ešte raz dosypte.

Teraz napĺňajte zásobník vody 
cez plniacu trubicu pri každom 
zalievaní, až kým nebude 
ukazovateľ vody na „max.“. 
LECHUZA tak zabezpečí, 
že sa z Vašej rastlinky stane 
samozásobiteľ.

Ak ukazovateľ vody ukazuje 
„min“, začína pre rastlinu suchá 
fáza, ktorá trvá 2-10 dní. Po každej 
suchej fáze zásobník 
vody znova naplňte cez plniacu 
trubicu po „max.“.

max.

min.

max.

min.

2-10

max.

min.

Perfektná príprava na otázky zákazníkov k témam ...

Výsadba, starostlivosť, zalievanie

Fáza zalievania a suchá fázaFáza prvotného zalievania
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4.1. Do ktorých substrátov môžem vysádzať?

Do všetkých kvetináčov LECHUZA je možné vysádzať s tradičnou zeminou. Ako alternatívu 
(k tradičnej zemine) dostanete obidva rastlinné substráty LECHUZA-PON a LECHUZA-
TERRAPON.

4.2. Čo je LECHUZA-PON?

Čisto minerálny rastlinný substrát ako alternatíva k  
zemine. 

Rastlinný substrát LECHUZA-PON so stabilnou štruktúrou po-
skytuje rastlinám optimálne vlastnosti a je ideálnou alternatívou 
tam, kde sa nedá použiť organická zemina. LECHUZA-PON je 
anorganický, a preto takmer sterilný substrát. 

LECHUZA-PON ako rastlinný substrát: v spojení so 
zavlažovacou súpravou LECHUZA dvojnásobné plus pre  
rastliny.

LECHUZA-PON pozostáva z pemzy, zeolitu a lávy a už z výroby obsahuje zásobné  
hnojivo NPK (15-11-14+2+stopové prvky), ktoré vašu rastlinu dostatočne zásobuje až  
12 mesiacov živinami.

LECHUZA-PON má okrem toho dobré pufrové vlastnosti, ktoré zamedzujú väčším chybám 
v hnojení. Živiny, ako aj predávkované hnojivo sa ukladajú a rastlinka ich dostáva postupne.

4.3. Otázky k rastlinnému substrátu LECHUZA-PON

Z čoho sa LECHUZA-PON skladá? Obsahuje LECHUZA-PON hnojivo? 

Rastlinný substrát LECHUZA-PON sa skladá z pemzy, zeolitu, lávy a hnojiva. 

Na čo sa rastlinný substrát LECHUZA-PON používa? 

Minerálny LECHUZA-PON s optimálnymi vlastnosťami, podporujúcimi rastlinu,  
predstavuje – najmä v spojení so zavlažovacím systémom LECHUZA – ideálnu alternatívu 
k tradičnej zemine. 

LECHUZA-PON je drenážna vrstva medzi zásobníkom vody zavlažovacej súpravy LECHUZA 
a vrstvou zeminy, keď rastlinu sadíte do zeminy.

Perfektná príprava na otázky zákazníkov k témam ... 

lEcHuZa-poN / lEcHuZa-TErrapoN

Je LECHUZA-PON potrebný dodatočne k zavlažovacej súprave LECHUZA? 
 
S každou zavlažovacou súpravou LECHUZA dostanete množstvo LECHUZA-PON, ktoré je pre 
Vašu rastlinu dostatočné, a ktoré je potrebné pre drenážnu vrstvu. Dodatočný LECHUZA-PON 
potrebujete iba vtedy, keď rastlinu presádzate a zeminu vymieňate alebo sadíte kompletne do 
LECHUZA-PON. 

4.4. Čo je LECHUZA-TERRAPON?

Nový rastlinný substrát z humusu a minerálnych komponentov 
alternatívne k zemine.

Nový špeciálny substrát LECHUZA-TERRAPON spája prednosti 
organického humusu a minerálnych komponentov.  

LECHUZA-TERRAPON sa zvlášť hodí na výsadbu do kvetináčov 
LECHUZA v záhrade. Ale samozrejme, že LECHUZA-TERRAPON 
môžete používať aj v interiéroch.

LECHUZA-TERRAPON sa vyrába z vysoko hodnotných surovín, 
aké sa používajú aj v profesionálnych záhradníctvach. Je to pemza, drvený keramzit a účinná 
kombinácia hnojív.

Podiel čerstvej prírodnej hliny pôsobí ako prirodzený zásobník vody a živín a podporuje rovno-
merné zásobovanie rastlín. Tak je možné zmierniť výkyvy a rastlinka lepšie zvládne obdobia 
sucha či mokra.

4.5. Otázky k rastlinnému substrátu LECHUZA-TERRAPON

Z čoho sa LECHUZA-TERRAPON skladá? Obsahuje LECHUZA-TERRAPON hnojivo? 

Rastlinný substrát LECHUZA-TERRAPON sa skladá z pemzy, drveného keramzitu a účinnej kom-
binácie hnojív.

Na čo sa rastlinný substrát LECHUZA-TERRAPON používa?

LECHUZA-TERRAPON sa zvlášť hodí na výsadbu do kvetináčov LECHUZA v záhrade.  
Ale samozrejme, že LECHUZA-TERRAPON môžete používať aj v interiéroch. Podiel čerstvej 
prírodnej hliny pôsobí ako prirodzený zásobník vody a živín a podporuje rovnomerné záso-
bovanie rastlín. Tak je možné zmierniť výkyvy a rastlinka lepšie zvládne obdobia sucha a mokra.

Veľkosť balenia

15 litrov

Veľkosť balenia
Veľké vrece na požiadanie

6 litrov 12 litrov 25 litrov



Hlavné sídlo:
geobra Brandstätter GmbH & Co. KG  .  LECHUZA  .  Brandstätterstr. 2–10  .  90513 Zirndorf/Germany

Zákaznícky servis: 
Telefón: 0911 9666-1660  .  Fax: 0911 9666-1178  .  E-mail: info@lechuza.com
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5.1. Výrobca – LECHUZA

LECHUZA je značkou spoločnosti geobra 
Brandstätter GmbH & Co. KG. Rodinný podnik, 
úspešný už viac ako 130 rokov, vyrábal vo svojej 
histórii rozmanité produkty. Od kovaní na škatule 
cez telefóny, pokladničky a produkty do ob-
chodíku na hranie až po hračky a kvetináče. 

 

LECHUZA (vyslovuj ledžuza) je slovo zo španielčiny a znamená „sova“. Sova je symbolom 
múdrosti a ostražitosti.

„Múdre“ kvetináče LECHUZA so zavlažovacím systémom bdejú 
„ostražitými očami“ nad rastom rastlín. Vďaka dokonale dávkovanému 
zásobovaniu vodou prebieha rast rastlín optimálne.

5.2.  Viete, že …  

…  kvetináče LECHUZA dostali od roku 2007 každý rok 
viacero medzinárodných vyznamenaní – okrem iného 
opakovane renomovanú cenu „red dot design award“.

…  skupina Brandstätter je od roku 1974 na celom svete 
známa vďaka svojej hračkárskej značke PLAYMOBIL.

… prvé kvetináče LECHUZA boli navrhnuté už v roku 
 1998 a na trh úspešne uvedené v roku 2000.

…  každý tretí kvetináč v nemeckých kanceláriách je 
produktom značky LECHUZA.

Všeobecné informácie

„Múdre“ kvetináče LECHUZA so zavlažovacím systémom bdejú 
„ostražitými očami“ nad rastom rastlín. Vďaka dokonale dávkovanému 


