
 Objavte naše nové stránky s inšpiráciami a super  

 nápadmi pre bytový dizajn, dekorovanie a domácich kutilov! 

Aktuálna  
novinka:INSPIRED BY LECHUZA

 Zachráňte včely:  
 dobrý skutok pre naše  
 životné prostredie 

 Mestské záhradníčenie: 
 nápady a rady 
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YOU ARE

HERE
Welcome

 Vždy vyzerá dobre!  ... či už ako malý stolový kvetináč alebo veľký kvetináč na zem pre vašu módnu  zeleň – LECHUZA každej rastlinke zabezpečí to správne 
obydlie.

Sme radi, že ste tu s nami
Oslávte s nami 20 rokov značky LECHUZA!

Je to naozaj už tak dlho, čo sme odborníkom na zeleň 
predstavili náš prvý dizajnový kvetináč s inovatívnym 
systémom samozavlažovania? Od tých čias môžeme byť 
hrdí na naozajstnú sériu úspechov: Naše kvetináče od 
začiatku presvedčovali rovnako milovníkov rastlín, ako aj 
fanúšikov dizajnu – vnútri medzi štyrmi stenami, na 
balkóne či v záhrade. A dnes? Dnes vám s hrdosťou 
môžeme predstaviť naše impozantné portfólio plné 
nezameniteľných kvetináčov pre každý vkus a štýl.

Rastliny a rôznorodé možnosti, ako si pomocou nich 
premeníte vlastný byt, terasu alebo aj kanceláriu na zelenú 
oázu, nám každučký deň dávajú inšpiráciu k novým a 
novým nápadom. V našom aktuálnom katalógu vám preto 
predstavujeme množstvo nápadov na úpravu vášho bytu, 
dekorovanie, i rady na tému „urob si sám“, ktoré vám 
pomôžu váš obľúbený kútik ešte viac skrášliť a zútulniť. 

Prelistujte si katalóg a nájdite nápady, ktoré vás budú 
inšpirovať!

Váš tím LECHUZA
P.S.:  Prehľad nášho rozsiahleho sortimentu nájdete 

od strany 62:

 Už 20 rokov dbáme na... 
•  trvalo udržateľnú výrobu v 

Nemecku
•  vysokú kvalitu našich  

materiálov a výrobkov
•  náš inteligentný samozavlažovací 

systém
•  jedinečný ocenený dizajn

20 rokov

Find us on Social Media
@LechuzaDeutschland @lechuza.world youtube.com/lechuza
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20 rokov LECHUZA
Čo by mal vedieť odborník na rastliny

Perfektná klíma
Ktorá rastlina do ktorej miestnosti?

Mestské záhradníčenie
Kreatívne čarovanie s priestorom pre bylinky a spol.

Prirodzený pútač
Ako rastliny šikovne naaranžujete

Japandi
To najlepšie z dvoch dizajnových štýlov – Japonsko verzus Škandinávia

Luxusná línia
Zoznámte sa: HAVALO

Leto v meste
Dokonalá letná oáza

Minerálne substráty LECHUZA
Na každý účel ten správny substrát

Voda je život
Originálny samozavlažovací systém prehľadne

Exotika
Neobyčajné orchidey

Ahoj leto
Tipy pre dokonalú záhradnú slávnosť

Náš sortiment
Prehľad všetkých našich produktov

Vonkajšia kuchyňa
Varíme, bývame, žijeme

Cit pre priestor
Kreatívne tipy pre malé i veľké miestnosti

Zachráňte včely
Dobrý skutok pre životné prostredie

LECHUZA a predajne
Ako nájdete predajne s našimi výrobkami

Nádych elegancie
Módna elegancia pre exteriéry

OJO – rastlinný priateľ
Záhradníčenie hračkou

Pečieme s kvetmi
Pečieme s kandizovanými kvietkami

strana 6 strana 36strana 22

strana 58

strana 54

strana 8 strana 40strana 26

strana 62strana 12 strana 44strana 30

strana 82strana 16 strana 48strana 32

strana 20 strana 50strana 34

 Prirodzený pútač – str. 8  Vonkajšia kuchyňa – str. 16  Nádych elegancie – str. 20 

 Cit pre priestor – str. 50  Priateľ rastlín – str. 54  Exotické orchidey – str. 48 

 Mestské záhradníčenie – str. 22 

 Pečieme s kvetmi – str. 34 

 Perfektná klíma – str. 36 

 Luxusná línia – str. 40 

 Leto v meste – str. 26 

 Japandi – str. 44 

 AHOJ, LETO – str. 30  Zachráňte včely! – str. 32 
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Už od začiatku bolo pre nás dôležité, aby sme vyrábali kvetináče, ktoré 
budú práve tak funkčné ako aj estetické. Vďaka inovatívnym myšlien-
kam prepojenia užitočného s krásnym sme na trhu dodnes priekopník-
mi. Naše inovatívne nápady prameniace z dlhoročnej expertízy a kreatív-
nosti nám pomáhajú neustále inšpirovať odvetvie.

20 rokov sme priekopníkmi v dizajne

Zodpovedné zaobchádzanie s energiou a zdrojmi je pre nás samozrejmé. 
Preto pri výrobe dbáme na úsporu energie a šetrné nakladanie so 
zdrojmi. S ohľadom na životné prostredie si okrem toho už od začiatku 
kladieme za cieľ vyrábať výlučne trvanlivé produkty s maximálnou dobou 
životnosti, z ktorých sa naši zákazníci budú tešiť dlhé roky.

20 rokov kvality
Od začiatku používame pre naše výrobky výlučne 
vysoko kvalitné plasty, ktoré spracúvame za 
pomoci našich odborných vedomostí o nádobách 
a nábytku, zodpovedajúce tým najvyšším 
nárokom na kvalitu. Naše ušľachtilé laky bez 
rozpúšťadiel nielenže dodávajú našim produktom 
nenapodobiteľný estetický vzhľad, ale zabezpeču-
jú aj ich odolnosť voči poškriabaniu a UV žiareniu.

Od našich začiatkov v roku 2000 kladieme veľký  
dôraz na vysoko kvalitnú výrobu priamo v Nemecku. 
Preto máme až dodnes sídlo v mestečku Zirndorf v 
strednom Fransku a kvetináče i nábytok vyrábame v 
blízkom Dietenhofene. Lebo: načo meniť to, čo je 
rokmi overené?

20 rokov Made in Germany

 20 rokov LECHUZA 
 Za 20 rokov sa toho stane veľa. Či už ste naším zákazníkom dlho alebo  

 len krátko, alebo sa ním ešte len stanete – vaša dôvera nás každodenne  

 utvrdzuje v tom, že ideme správnou cestou. Ďakujeme vám! 
Viac ako medzinárodných 

ocenení za dizajn

AŽ 70% VODY 
POUŽÍVANEJ VO 

VÝROBE POCHÁDZA 
Z DAŽĎOVEJ ALEBO 

PREČISTENEJ 
ODPADOVEJ VODY.

100 %
opätovné 

zhodnocovanie
zvyškov 

plastov vo 
výrobe

SPRACÚVAME 

990 
TON

RECYKLOVANÝCH 
PLASTOV 
ZA ROK

Vnútorné nádoby na 
rastliny zo

100 %
recyklovaného 

MATERIÁLU

20 rokov trvalej udržateľnosti

20 rokov

O.I.

KOMPLETNE
RECYKLOVATEĽNÉ  
kvetináče

*

*

*  post industrial material (recyklát)
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 Uveďte svojich zelených spoločníkov na scénu a urobte z každej miestnosti  

 zelenú oázu: Pekná rastlina v peknom kvetináči vyzerá síce dobre, ale môže  

 sa stať, že v miestnosti vôbec nevynikne, ak ju skryjete v kúte za nábytkom.  

 Rastliny patria na javisko: Takto sa z rastliniek stanú naozajstné hviezdy interiéru! 

Ako rastlinky        šikovne naaranžujeteNatural Eyecatcher
 Dvojmo je to istejšie! 
 Harmonická dvojica rastlín uchváti,  
 aj keby bola na decentnom mieste.  
 Úzke a podlhovasté úložné plochy ako  
 sú police alebo okenné parapety sa perfektne  
 hodia na takéto pôsobivé a dekoratívne  
 usporiadanie kvetináčov s rastlinkami.  
 Aj tým najnudnejším kútom dodáte lesk! 

 Spoločne sme silní 
 Drobné kvetináče s maličkými kaktusmi alebo  

 sukulentami sú mimoriadne pôsobivé v skupinkách.  
 Pestré zloženie z rôznych kvetináčov  

 vám pomôže vytvoriť obzvlášť pôsobivé aranžmány. 

 CUBE Glossy 
 Vkusné, elegantné, jednoducho  

 neodolateľné! Naše kvetináče  
 CUBE Glossy Kiss  
 nájdete na str. 69. 

 Pozor, trendy! 
 Prostý dizajn s vysokým  

 leskom v serióznej antracitovej  
 farbe. CUBE Glossy urobí  
 z každej rastliny hviezdu.  

 strana 69 
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 To najlepšie prichádza zhora! 
 Makramé – vynikajúca možnosť skrášliť  
 priestory visiacimi rastlinami. Kombinácia  
 vypletanej bavlnenej priadze a úhľadného  
 kvetináča jednoducho priťahuje pohľady a  
 dokonca si ju úplne jednoducho vyrobíte aj  
 sami. Pritom sú tieto „visiace záhrady“ nielen  
 krásne, ale aj priestorovo nenáročné! 

 Zelená stena poskytne  
 rastlinám priestor 

 Kulisy sú rozhodujúce! 
 Aby zelení obyvatelia osobitne vynikli,  

 môžete ich umiestniť pred bielu stenu alebo  
 iné biele pozadie. Farby tak budú ešte viac  
 žiariť a rastlinky vyniknú ako extravagantné  

 umelecké dielo. Špeciálny variant: zelená stena.  
 Menšie zelené rastliny sa dajú na stenu  

 umiestniť ľubovoľne. Každý, kto sa na ne  
 nepozrie, o niečo prichádza. 

 Zelená stena  
 veľmi jednoducho 

 Živé umenie pre váš byt s  
 našou zelenou stenou Green Wall  

 na str. 69 

 Makramé YULA 
 Priestorovo nenáročné a super  

 trendové: To, čo jednoducho  
 MUSÍTE mať, nájdete na  

 str. 77. 
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 Podľa vzoru prírody! 
 Polievanie niekedy vôbec nie je jednoduché:  

 Ak sa polieva málo, rastlina vyschne, ak je  

 vody priveľa, môže dôjsť k preliatiu. Preto sme  

 vyvinuli inteligentný samozavlažovací systém,  

 pomocou ktorého si rastlinka sama vždy vezme  

 toľko vody, koľko práve potrebuje – presne tak,  

 ako v prírode. 

 Je to jednoduché,  
 efektívne a jedinečné! 
 Náš inteligentný samozavlažovací systém  

 imituje prirodzené prostredie rastlín: Minerálny  

 substrát LECHUZA-PON zásobuje rastlinu  

 dôležitými živinami. Okrem toho reguluje  

 prívod vody ku korienkom, takže rastlina si  

 bez nahromadenia vody môže neustále sama  

 brať potrebné množstvo vlahy. 

 Bujná rastlinná nádhera!  Aj keď nemáte prirodzený talent na pestovanie rastlín,   náš samozavlažovací systém vám podľa vzoru prírody   pomôže tešiť sa zo záplavy zelených listov a pestrých   kvetov. Po presadení už iba musíte dávať pozor,   aby bol v zásobníku vždy dostatok vody. 

 Polejete raz a na viac už   myslieť nemusíte!  Zásobník vody nášho samozavlažovacieho systému   sa dá celkom jednoducho napĺňať zvonka. Ukazovateľ  stavu vody vás neustále informuje o množstve   vody v zásobníku. Keď je zásobník naplnený,   môžete si vydýchnuť a dokonca bezstarostne   odcestovať na dovolenku – vaše rastlinky sa o seba   prirodzeným spôsobom postarajú celkom samy. 

Voda je život!
 Pre ľudí aj pre rastliny 

 Ale ako vlastne funguje náš skvelý samozavlažovací systém?  

 Všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcej strane. 

 Aby sa rastlinkám darilo a aby dobre rástli, potrebujú predovšetkým  

 tri veci: dostatok svetla, pôdu plnú živín a samozrejme vodu.  

 Ukážeme vám, aká jednoduchá môže byť starostlivosť o rastliny! 
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Klasický systém Systém tyč iniek
Rastlinka sa s granulátom LECHUZA-PON vysádza do vnútornej nádoby alebo 
priamo do kvetináča. Po fáze prvotného zalievania sa potom sama zásobuje 
cez zásobník.

Rýchly a jednoduchý! Vďaka tyčinke sa malé rastliny dajú zasadiť do kvetináča 
jednoducho spolu s kultivačnou nádobou.

Granulát LECHUZA-PON, ktorý je súčasťou 
balenia, rozsypte rovnomerne po deliacom dne.

Vložte rastlinu a kvetináč naplňte granulátom 
LECHUZA-PON alebo zeminou doplna.

Vysádzanie

Počas nadchádzajúcich 12 týždňov* zalievajte  
rastlinu ešte tradične „zhora“ cez substrát.  
Keď sa rastlina zakorení, dokáže si zo zásobníka 
čerpať vodu sama podľa potreby.

Fáza prvotného zalievania

Po fáze prvotného zalievania napĺňajte zásobník 
vody pri akomkoľvek polievaní cez plniacu šachtu, 
až kým ukazovateľ stavu vody nebude na „max.“. 
Od tohto okamihu je vaša rastlinka vďaka 
LECHUZA samozásobovateľom. 

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

Fáza zalievania a suchá fáza

* závisí od rastliny a umiestnenia

Pripravte si kultivačnú 
nádobu a tyčinku.

Vložte tyčinku.

Kultivačnú nádobu položte 
do kvetináča. Zalejte a – 

tešte sa!

 Nie je potrebné žiadne presádzanie! 

Kvetináče so systémom   tyčiniek nájdete podľa   tohto symbolu

Nájdete rýchlo:

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Spoločne strávené chvíle

 Milujeme život, oddych i jedlo vonku. Prečo teda  

 rovno vonku aj nevariť? Prinášame vám aktuálny  

 veľký trend leta: kuchyňu pod holým nebom! 

Varíme, bývame, žijeme
 Outdoor Kitchen 

 Stôl prestretý nazeleno 

 Maličké kvetináče sú dokonalou prirodzenou  

 ozdobou prestretého stola. Tip pre záhradnú  

 slávnosť: Bylinky príjemne voňajú a čerstvé  

 sa dajú použiť individuálne ako koreniny. 

 Družná atmosféra 
 A aby vonku bolo všetko na jednotku,  

 nesmú chýbať ani rastliny. Na zemi,  
 na stoloch, na kuchynskej doske...  

 Vyplňte prázdne plochy sviežou zeleňou! 

 Letná klasika 
 Čistý dizajn pre  
 vonkajšiu kuchyňu:  
 QUADRO LS na strane 73. 

Príjemné pikniky a družné grilovačky patria už dlho 
k letu práve tak ako klasické opekanie kedysi – 
dnes si kuchyňu premiestnite von a labužnícke leto 
získa úplne novú dimenziu! Veď hádam ani 
neexistuje jedlo, ktoré by gril a varič nedokázal 
vyčarovať. A to najlepšie: Kuchár nemusí počas 
prípravy stáť sám v kuchyni, ale je spolu s 
ostatnými. 
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 Elegantná dekorácia 
 Naše modely CUBICO  

 Premium vdýchnu aj  
 vašim exteriérom osobitosť. 

 strana 70 

 Genialita je v jednoduchosti 
 Naše CLASSICO Premium je také nadčasové,  

 že jednoducho nemáte dôvod  
 ho nepoužiť: Vyberte si medzi štyrmi  

 žiarivými farbami s vysokým leskom a  
 tromi metalickými na strane 67. 

A ak je miesta dosť, prečo si ku kuchyni pod holým nebom nepridať aj 
obývačku? Niekoľko pohodlných kusov nábytku a zopár starostlivo 
zvolených doplnkov – a už máte super harmonickú atmosféru obývačky  
aj vonku.

 Hladké povrchy,  
 zreteľné hrany 
 Skrášlite svoju  
 vonkajšiu kuchyňu  
 pomocou úhľadného  
 dizajnu CUBE!  
 strana 69 

 Vysoko a ešte vyššie! 
 Ak sa vám žiada viac elegancie:  
 Všimnite si náš vysoký  
 štíhly RONDO na  
 strane 73. 

 Varíme uprostred zelene 
 Vonku môžeme pripraviť kompletné  
 menu – vďaka dobre vybavenej  
 vonkajšej kuchyni to nie je žiadny  
 problém. Varič, gril, drez a priestorné  
 pracovné plochy pri tom nesmú chýbať. 

 Hybaj von! 
 V lete sa aj izbové rastliny  
 potešia troche čerstvého  
 vzduchu: Preneste si  
 útulnosť obývačky jednoducho  
 na terasu alebo balkón! 

Žijeme vonku
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Nádych elegancie

Elegantný dojem

Čierna a biela sú klasickými protikladmi. Temná, hĺbavá zmyselnosť na strane 
jednej a svetlá, otvorená racionálnosť na strane druhej. Protikladné kontrasty, 
ktoré sa ale dokonale doplňujú. Preto napätie medzi týmito dvoma (ne-)
farbami nie je rušivé, pôsobí naopak mimoriadne harmonicky.

 Šarmantná elegancia 
 Vytvorte pôsobivé  
 kontrasty s naším  

 CUBICO Premium na  
 str. 70. 

 Pútajte pozornosť! 
 CUBE Premium v bielej –  
 elegancia, ktorá priťahuje  
 pohľady. strana 71 

Základné pravidlo je: Geometrické tvary a symetria 
podčiarkujú účinok čiernych a bielych prvkov. V záhrade 
tvoria precízne strihané živé ploty a okrasné kríky s 
plynulými obrysmi dokonalú kulisu. Kvetináče so 
zreteľnými kontúrami, naaranžované vždy vo dvojiciach 
čierna a biela, dávajú priestoru štruktúru a okrem toho 
majú dostatok miesta pre rovnomerne tvarované rastliny 
(napr. buxus). Chodník vydláždený v čiernej a bielej alebo 
rohová sedačka v týchto farbách dodajú záhrade príjemne 
štýlový šarm.

Výrazný kontrast

Kto chce aj vchodu do svojho domu vdýchnúť jemnú eleganciu, mal by sa 
obmedziť iba na niekoľko jednoduchých prvkov. Dva vysoké čierne kvetináče  
s bohatými bielymi kvetmi jednoznačne signalizujú vyberaný štýl. A ak sú aj 
vchodové dvere a prístupová cesta ladené v čierno-bielej farbe, je celý dojem 
skutočne perfektný. 

 Číra vznešenosť:  
 Vezmi si dva - do páru! 

 Veľmi harmonicky zapôsobí, keď použijete  

 dve CUBICO Premium Alto ako pár. 

 Nadčasová, zmyselná, vyzývavá a predsa harmonická: Ušľachtilá kombinácia  

 čiernej a bielej predstavuje nadčasovú klasiku. Žiadny iný štýl sa nemôže pochváliť  

 takou dávkou elegancie a vkusu – a platí to aj pre bytový dizajn. 

Módna noblesa pre exteriéry

 Na terase a na balkóne môžeme pokojne  
 výdatnejšie siahnuť po čiernej a bielej farbe: nábytok,  

 podlahy, žalúzie, vankúše na sedenie, hrantíky s kvetmi,  
 ozdobné doplnky – všetko sa dá zladiť v monochrómnom  

 štýle. Aby nevznikol dojem stiesnenosti, mala by pri tom  
 na malých balkónoch dominovať biela. Na priestrannej  

 terase naopak nemusíte šetriť čiernou. 

21



 Leto sa poriadne ešte ani nezačalo, ale práca v záhrade je prirodzene opäť v  

 plnom prúde. Kto ale nemá záhradu, nemusí smútiť: Pretrvávajúci trend mestského  

 záhradníčenia dokazuje, že sa na balkónoch v meste bez problémov darí nielen  

 bylinkám, ale aj ovociu a zelenine. Aj pre interiéry existuje množstvo kreatívnych  

 a priestorovo úsporných možností – jasné, že od nás dostanete tipy! 

Kreatívne čarovanie s priestorom pre bylinky a spol.
 Urban Gardening 

 Zelená stena s bylinkami 

 Umiestnenie kvetináčov na stene ušetrí miesto  

 a holým stenám dodá svieži vzhľad. Najjednoduchšie  

 sa kvetináče dajú umiestniť na magnetické lišty na  

 stene. Je to praktické: Keď budete chcieť rastlinky  

 poliať, presadiť či zbierať úrodu, kvetináče jednoducho  

 z lišty odoberiete a následne ich na ňu znova  

 prichytíte! Garantujeme vám bohatú úrodu byliniek! 

 Zelená, zelenšia,  
 najzelenšia stena! 
 Dekoratívne, praktické  
 a individuálne: Naše súpravy  
 Green Wall Home. strana 68 

Kreatívne
VARENIE  

S BYLINKAMI
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 Jednoducho vždy  
 dobre vyzerá 
 CUBE Color Triple  
 má miesto až pre tri  
 rastliny! strana 68 

Tip:
Balenie balkónového  
truhlíka CUBE Color Triple  
obsahuje už aj držiaky.

 Bylinky a kvitnúce  
 rastliny zostanú  
 dlho čerstvé! 
 Naše praktické kvetináče  
 CUBE Color dostanete v  
 troch nádherných farbách!  
 strana 68 

Veľa kvetov a byliniek na malom priestore:  
Na priečkach dreveného rebríka sa dajú 
kvetináče s rastlinami upevniť pomocou  
hákov alebo podobných úchytných prvkov 
úplne jednoducho. Má to výhodu: Kvetinový 
rebrík sa dá kedykoľvek premiestniť a zmeniť!

Kvetinový rebrík

Čo potrebujete:
• 8 drevených hranolov
• 1 dosku
• skrutky a háčiky
• retiazky
• pílku
• vrták a skrutkovač
• štetec a farbu podľa potreby

 Klasická flexibilnosť 
 Na stole, na podlahe alebo  

 na závesnom regáli:  
 CLASSICO Color sa bude  

 všade dobre vynímať!  
 strana 64 

Video od Jeleny na tému Urob si sám  
nájdete na 
youtu.be/KoGlWhqhsC0  
alebo cez kód QR.

Najprv hranoly spílite na rovnakú 
dĺžku: štyri z nich by mali mať 
takú dĺžku ako krátka strana 
dosky. Ostatné štyri môžu byť aj 
o niečo dlhšie.

Na koncoch hranolov vyvŕtajte 
otvory a skrutkami ich spojte 
tak, aby vznikli dva rovnaké 
rámy. Rámy podľa želania natrite 
farbou.

Rám postavte a dosku doň 
zasuňte tak, aby ju obidva rámy 
stabilne držali. Hore zakrúťte do 
každého rámu hák, upevnite 
retiazky a regál zaveste na  
strop – jééj! 

Dôvtipné
NÁPADY  

PRE RASTLINY

 Visiace kvetináče 
 V malých bytoch nie je dostatok  

 odkladacích plôch, ale kvetináče sa  
 našťastie dajú aj zavesiť. Alternatívne  
 ich môžete postaviť aj do závesných  

 regálov,ktoré si sami urobíte. Nielenže  
 tým ušetríte miesto – ale ešte to skutočne  

 aj dobre vyzerá! 

Ako si urobiť závesný regálTip ako na to:  
Urob si sám!
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 Cez leto vo svojej vlastnej malej ríši – oddych,  

 zábava i maškrtenie sú vonku také príjemné! 

 Dokonalá letná oáza 

Je ľahké stať sa záhradníkom

 Summer in the City 

Sivý monotónny betón bez akéhokoľvek šarmu? 
Môžete to zmeniť! Dajte si na balkón čo najviac zelene a 
vytvorte si na malom priestore svoju vlastnú oázu oddychu – vrátane  
minizáhradky s bio ovocím a zeleninou!

Aby sa ovociu a zelenine aj dobre darilo, musíte 

sa o ne samozrejme dobre starať: Paradajky 

potrebujú napríklad veľa slnka a najlepšie sa 

cítia na balkónoch obrátených na juh alebo 

západ. Okrem toho ich musíte 

pravidelne a rovnomerne zalievať 

– ale LECHUZA to urobí za vás! 

Tip: Keďže lístky paradajok 

nemajú radi vlhkosť, musí byť 

rastlinka v prípade potreby 

chránená pred dažďom.

 Pre veľkých i malých 
 Hodí sa jednoducho pre  

 každú rastlinu: Naša  
 rodinka CANTO Stone  

 na strane 63. 

 Ležérne štýlový 
 Náš kvetináč CUBE Color  

 prinesie leto na váš balkón.  

 strana 68 

 Záhradníčenie na malom priestore 

 Všetko si tu nájde miesto – na balkónovom zábradlí bylinky,  

 na stolíkoch a regáloch drobné kríky a zeleninové sadeničky,  

 na zemi ovocné stromčeky. 

 Do tretice všetko dobré! 

 Levanduľa, mäta, mini paradajky...  

 Jednoduché pestovanie na malom  

 priestore vám umožní naša  

 BALCONERA Cottage na  

 strane 63. 

 NOVINKA: VEGGIEPON 
 Všetky informácie o našom novom,  

 zeleninovom minerálnom substráte  

 nájdete na strane 80. 

Ozajstná dovolenka!

 BALCONERA Cottage 50 

Ilu
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ý 
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k
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 Prírodu na balkón prinesú rastliny. Ktoré rastliny  

 sa na balkón hodia, závisí samozrejme od miesta,  

 orientácie na svetovú stranu (juh, západ...) a taktiež  

 od osobného vkusu. Kvitnúce rastliny a zelenina sa  

 uspokoja s menším balkónovým truhlíkom, do  

 kvetináčov na zemi sa dokonca dajú zasadiť aj  

 malé ovocné stromčeky. 

 Mnohorakosť zaručená! 
 Našu kolekciu BALCONERA dostanete v hladkom matnom  

 prevedení, vo vzhľade ratanu alebo v kamennom vzhľade. 

Aby váš balkónový raj bol naozaj útulný, nesmie chýbať zopár drobností: farebné 
vankúše na pohodlných stoličkách, bambusové rohože alebo umelý trávnik na 
podlahe – z takéhoto balkóna sa vám nebude chcieť odísť. Lampy, vázy a jeden či 
dva obľúbené doplnky pridajú vášmu balkónu neopakovateľný osobný ráz.

Obývačka pod holým nebom

To najlepšie na vlastnej balkónovej záhradke: Stále je 
čo oberať a ochutnávať – a to čerstvé, bio a priamo z 
kríčka alebo vytiahnuté zo zeme!

Mimoriadné letné osvieženie: Do karafy s chladenou 
vodou pridajte čerstvo nazbierané maliny, plátky 
citróna a vetvičku rozmarínu – a máte osviežujúci a 
chutný nápoj!

Leto s čerstvými bio plodmi

https://www.lechuza.world/
urban-gardening-made-easy/
tw-urbangardening.html
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 Vonku sa pohodlne usadíte a môžete  

 si užívať a veselo oslavovať: Na takúto  

 záhradnú párty s rodinou a priateľmi  

 nikto len tak nezabudne! 

 Tipy pre           vydarenú záhradnú slávnosť Hello Summer

 Ako pripraviť zálievku na šalát 

 Ľahké šaláty sú výborným letným jedlom,  

 hlavne vtedy, ak si zálievku urobíte sami. 

 Na rýchlu jogurtovo-mätovú zálievku  

 potrebujete 250 ml jogurtu, ktorý  

 zmiešate s 2 polievkovými lyžicami  

 limetkovej šťavy, pridáte 3 stonky  

 nadrobno nasekanej čerstvej mäty  

 a všetko dobre premiešate. Ochutíte  

 soľou a korením a podávate vychladené! 

 Urob si sám: girlandy! 
 Samozrejme, že nesmie chýbať výzdoba.  

 Najjednoduchšie sú kreatívne girlandy:  
 Vystrihnite si z farebného papiera trojuholníky,  

 na dvoch miestach ich predierkujte, pretiahnite  
 dierkami šnúru a hotovo: môžete ich zavesiť! 

https://www.lechuza.world/
summer-sun-%26-garden-
parties/tw-summerparty.html

 Perfektnú zástenu 
 pre vašu terasu vám vytvorí TRIO Cottage.  

 Ideálne aj pre menšie špalierové stromčeky  
 alebo popínavé rastliny. strana 66 

 Správny nábytok 
 Alfa a omega každej záhradnej párty: veľký stôl a  

 pohodlné stoličky! A ak by miesta predsa len nebolo dosť,  
 môžete pre jedlo zriadiť aj extra miesto. 

 Nech sa páči! 
 Ak si chcete zútulniť terasu,  
 naša kolekcia nábytku vám  
 v tom pomôže. strana 65 
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 Zachráňte včely!  
 Dobrý skutok pre životné prostredie 
 Príroda je komplexný ekosystém, v ktorom má každá rastlinka a každý  

 živý tvor svoje miesto a svoju úlohu. Práve tie maličké tvory pritom niekedy  

 plnia tie najväčšie úlohy: Bez včiel, poletujúcich od kvietka ku kvietku,  

 by totiž náš svet vyzeral úplne inak. 

 Bee friendly!  
 Pomôžte včelám! 
 Pestrofarebné kvietky krasuľky  

 nepriťahujú pohľady iba svojím  

 vzhľadom, ale veľmi sa páčia aj  

 včelám. V našich kvetináčoch  

 LECHUZA je kvetinová nádhera  

 stopercentná! 

Pomoc včelám 2:  
Miestečka na uhniezdenie

Zatiaľ čo včela medonosná žije v úľoch, budujú si divé 

včely hniezda, v ktorých vychovávajú svoje potomstvo. A 

my im môžeme pomôcť vytváraním vhodných miest. Pre 

niektoré druhy divých včiel sa na hniezdenie hodia napríklad duté 

trúbky z bambusu alebo trstiny. Ich konce by mali byť bezpodmie-

nečne uhladené (napr. pomocou brúsneho papiera), aby sa včielky 

neporanili o ostré hrany či úlomky. Dôležité je, aby sa duté 

stonky nestlačili a aby otvory boli dosť veľké a včely sa mohli 

dostať dovnútra. Pre druhy, ktoré hniezdia na zemi, sa 

hodí napr. debnička alebo miska so sypkým pieskom 

bez výsadby. Všeobecne platí: Divoké včely 

uprednostňujú na hniezdenie miesta, ktoré sú 

vystavené slnku.

Aby drobné včely 

prežili, potrebujú, 

samozrejme, obživu.  

Najmä v hustých mestských 

osídleniach je to problém. 

Takže sme na rade my!

Ako môžete  
pomôcť včelám

Pomoc včelám 1:  
Divočina chce odvahu

Aj keď sa dôkladne pokosený trávnik bez 

akejkoľvek buriny ešte stále pokladá za 

reprezentatívny vrchol záhradnej úpravy – 

včelám ním nepomôžete. Rajom sú pre 

ne naopak divoké kvitnúce lúky.

Pomoc včelám 3:  
Kvitnúci balkón

Aj na malom priestore sa pre včielky dá 

urobiť veľa. Najmä kvitnúce rastliny žltej a  

modrej farby sú pre včely lákadlom (červenú 

farbu nevnímajú). Levanduľa, šalvia, železník 

lekársky alebo glejovka sú bohaté na 

nektár, dajú sa jednoducho zasadiť do 

kvetináča a aj v ňom dobre 

vyzerajú.

Nebojte sa včiel!
Kto sa bojí uštipnutia hmyzom, bude mať 

možno trochu pochybnosti urobiť niečo, čo 

priláka včely. Nerobte si starosti: Včely medonos-

né sú mierumilovné a uštipnú iba vtedy, keď sa 

cítia byť ohrozené. Keď ich necháte na pokoji, 

nemáte sa čoho obávať. Väčšina druhov 

divých včiel nemá ani žihadlo.  

Takže: Na dobrých susedov!
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 Jedlo by nemalo byť len pochúťkou  

 pre mlsné jazýčky, ale aj pastvou pre  

 oči. Oči rozhodujú o chuti! Na jar a v lete  

 je varenie, pečenie a zdobenie s pestrými  

 kvietkami skutočným trendom. Najlepšie je kvietky  

 odtrhnúť predpoludním, keď sú plno otvorené. 

 Dbajte na to, aby ste trhali iba čisté kvety, pri umývaní  

 totiž rýchlo stratia farbu i vôňu. 

Prísady:
čerstvé kvety
50 g  cukru (+ štipku naviac)

125 ml  vody

Kandizované kvietky

Kandizované kvietky:
1.  50 g cukru rozvaríte v 125 ml vody na sirup a necháte 

vychladnúť.
2.  Pomocou vidličky ponoríte kvietky opatrne do sirupu a 

položíte na plech.

3.  Keď sirup na nich trochu uschne, poprášite ich 
zvyškom cukru.

4.  Necháte ich dobre uschnúť asi 1 až 2 týždne – hotovo!

Tip: Ak chcete vytvoriť obzvlášť zaujímavé kompozície, 

môžete podľa toho istého princípu kandizovať aj bylinky!

Na čo všetko sa kandizované 
kvety dajú použiť, vám 
prezradíme na  
www.lechuza.world/
blossomsbakery 
Alternatívne môžete 
naskenovať QR kód.

Tip: 
Kvety určené na sušenie  
položte do formičiek na  
muffiny – tak si  
zachovajú svoj tvar!

 Pestovanie kvetov šetriace miesto 
 Aj keď nemáte veľkú záhradu, môžete si dopestovať krásnu  

 kvetenu s naším visiacim kvetináčom NIDO Cottage.  

 strana 65 

Jedlé kvety: Naše 3 topky
Ruža
Ovocno-mätová lahôdka, ktorá 
každej večeri hravo dodá kus letnej 
romantiky.

Fialka
Fialka je z gastronomického 
hľadiska naozajstný všestranný 
skvost. Jej príjemná vôňa zjemňuje 
nielen dezerty, ale aj šaláty a 
polievky.

Sedmokráska
Svojou orieškovou, jemnučko 
ostrou arómou skromná sed-
mokráska urobí zo šalátov a 
mäsových pokrmov výnimočné 
jedlo!

 Blossom‘s Bakery – 
 Pečieme s kandizovanými kvietkami 

Varíme a pecieme 
s kvetmi

ˇ
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 Rastliny nielen byt spríjemnia a zútulnia – správne umiestnené rastliny  

 dokonca dokážu zlepšiť vzduch v miestnosti. Prezradíme vám, ktoré  

 rastliny sa svojimi silnými stránkami hodia do ktorých miestností. 

 Pracovňa a kancelária 

Fikus:
Klasická kancelárska rastlina. Počas dňa produkuje veľa kyslíka a čistí vzduch  
od jedovatých výparov (napr. z lakov a plastov). Môže však vyvolať aj alergiu. 

Dračinec (dracaena):
Rýchlo rastie, má nápadité listy, ktoré pútajú pozornosť a pri výsadbe viacerých štíhlych 
rastlín za sebou sa skvelo hodí na predelenie priestoru v kanceláriách. Vďaka vlhkosti, 
ktorú vylučuje cez listy, je v pracovnom prostredí dobrou zbraňou proti príliš suchému 
vzduchu. Má rada teplé prostredie.

Svokrin jazyk:
Osviežovač vzduchu, ktorý aj v noci premieňa oxid uhličitý na 
kyslík. Okrem toho sa hravo zmestí aj na okennú dosku (treba  
sa ale vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu).

Šeflera:
Starostlivosť o ňu je jednoduchá, dobre sa vysporiada aj s 
chladnejšími teplotami, čo z nej robí ideálnu rastlinu do spálne. 
Okrem toho pravidelne vylučuje kyslík a prispieva tak k výdatné-
mu spánku.

 Spálňa 

 Ktorá rastlina do ktorej miestnosti? 
 

 Vôňa rozmarínu dokáže   zvýšiť schopnosť   koncentrácie . 

 Náš tip: 

Náš tip:
Vôňa pripomínajúca 

jazmín alebo levanduľu 

pôsobí upokojujúco a 

podporuje spánok.

 Obývačka 
Palma areka:
Je mimoriadne dekoratívna a veľkým miestnos-
tiam dodá exotickú atmosféru. Okrem toho filtruje 
zo vzduchu škodlivé látky a tým ho čistí.

Lopatkovec:
Rastlina, na ktorej štýl sa môžete spoľahnúť, a 
ktorá má skutočné nadanie, keď ide o klímu v 
miestnostiach: Lopatkovec filtruje jedovaté látky, 
ako napr. formaldehyd alebo benzol, zvlhčuje 
vzduch v miestnosti a čistí ho aj od prchavých 
látok ako je acetón alebo amoniak.

 Všetko pre rastliny! 
 CUBE Premium sa spolu s palmou arekou  

 nielen stará o čistý vzduch v miestnosti, ale  

 dodá vášmu interiéru aj klasický pôvab.  
 strana 69 

 Perfektná klíma! 
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Izbová papraď:
Osviežuje vzduch a nezaberie veľa 
miesta, keď ho máte málo. Paprade 
milujú teplo a vysokú vlhkosť vzduchu 
– sú perfektné do kuchyne.

Tilandsia:
Ideálna pre malé kuchyne. Drobná 
tilandsia patrí medzi rastliny, ktoré 
netreba ani sadiť. Berie si vodu zo 
vzduchu a pôsobí tak proti príliš 
vysokej vlhkosti vzduchu a plesni.

Aglaonema:
Veľké, nápadité listy sú naozajstnou pastvou pre oči v kúpeľni. Okrem toho táto rastlina 

filtruje zo vzduchu jedovaté látky, miluje svetlo a dobre znáša vysokú vlhkosť.

Zelenec:
Takú jednoduchú starostlivosť si nevyžaduje hádam žiadna iná izbová rastlina. Jej veľká 

výhoda: Stačí jej len málo svetla, preto sa jej darí aj v malých a skôr tmavých kúpeľniach.  

Aj zelenec filtruje zo vzduchu škodliviny.

Rastliny do sprchy
Prečisťujú vzduch, osviežia telo i 

ducha a sú aj osobitou dekorá-

ciou kúpelne. Bambus, zelenec 

alebo aloe vera sú vhodné k 

sprche. Ak nemáte veľa miesta, 

môžete na sprchovú tyč jednodu-

cho priviazať kytičku eukalyptu. 

Osvieži vás!

Módny tip:

 Klasická krása  
 tvarov... 
 ...v modernej interpretácii!  
 Náš QUADRO LS  
 na strane 73. 

 Naša  
 prémiová kocka 
 Vysoký lesk či metalíza:  
 CUBE Premium  
 na strane 69. 

 Krása je v jednoduchosti 
 Harmónia priťahujúca pohľady 
 v každej miestnosti: CUBICO Color  
 na strane 64. 

 Jedinečná elegancia 
 Ak chcete docieliť exkluzívny  
 dojem: RONDO Premium  
 na strane 73. 

 Vkusný priestorový  
 zázrak 
 CUBE Glossy Triple  
 vaše rastliny dobre zásobuje  
 a pôsobí štýlovo.  
 strana 69 

 Kuchyňa 

 Kúpeľňa 
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HAVALO 40

HAVALO 30

HAVALO 60

VÁZA HAVALO 25Luxury
Oredefinedmeet
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„Neodolateľný zmyselný  
dizajn v troch serióznych  

farebných odtieňoch.“

Pre všetkých, ktorí milujú  
luxus a vedia oceniť  

šarm nezameniteľne  
krásnych tvarov.

Skutočná elegancia tkvie v striedmom dizajne. Kvetináče HAVALO pri tom stále pôsobia vznešene a 
ušľachtilo a dajú sa navzájom harmonicky kombinovať. 

Exkluzívne pre HAVALO 
Naše kvetináče HAVALO vás oslovia svojím ušľachtilým matným povrchom, ktorý je vďaka náročnej 
rotačnej metóde potiahnutý jemnučkou štruktúrou drážok – exkluzívny luxus pre štýlovú a reprezentatívnu 
atmosféru.  strana 75

ČÍRY LUXUS

SEASHELL  
NUDE

MOON  
GREY

BASALT 
GREY
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 Precízna japonská jednoduchosť sa tu stretáva s príjemným  

 pokojom severských krajín. Vzniká z toho štýl, ktorý očarúva  

 svojím pokojom a šarmom: „Japandi“. 

 Menej je niekedy viac 
 Nech žije jednoduchosť: Minimalizmus je  
 základom filozofie štýlu Japandi – pri zariaďovaní  
 sa obmedzíte iba na to podstatné. Pokojný,  
 nepreháňajúci, s niekoľkými jasnými akcentami –  
 a predsa útulný! 

 Zamilovaný do prírody 
 Organické tvary, prírodné materiály  

 a prírodou inšpirované farby: taký je Japandi.  

 Riad a dekorácie z dreva, kameňa a keramiky  

 vytvárajú ukľudňujúce prostredie. Harmonicky  

 ho doplnia vkusne naaranžované rastliny  

 v decentných farbách. Niekoľko žiarivých  

 akcentov pritom vytvorí očarujúci kontrast. 

 Harmonické kombinácie 
 Láska k jednoduchým tvarom a prírodným  
 materiálom je to, čo škandinávsky a japonský  
 štýl spája nanajvýš harmonickým spôsobom.  
 Nábytok je funkčný, ale aj nadčasový a má štýl,  
 ktorý nikdy nesklame. 

V štýle Japandi
 To najlepšie z dvoch dizajnových štýlov –  
 Japonsko versus Škandinávia 

ZARIADOVANIA

Trend
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 Štýl, ktorý má osobnosť 

 Byt zariadený v štýle Japandi vždy  

 odzrkadľuje aj život a individualitu  

 svojich obyvateľov. Vychádza z jedinečných  

 predmetov, ktoré majú svoj vek a práve  

 preto sa na ne dobre pozerá. Krása  

 je v príbehoch, ktoré rozprávajú!  Cit pre prírodu 

 Pre nadviazanie spojenia s prírodou  

 použite prvky s výraznou štruktúrou.Nelakované  

 drevo v typickom škandinávskom štýle, ručne vyrobené  

 dekoratívne prvky z ťažkej drsnej kameniny či  

 ľanové látky s hrubým vláknom sa dokonale hodia  

 do bytu zariadeného v štýle Japandi. 

 Dokonalá vyváženosť 

 Obidva protiklady, svetlo a tieň, sú s  

 japonskou kultúrou a estetikou úzko spojené.  

 Kombináciou tmavých a svetlých prvkov vzniká  

 pôsobivé pole napätia, ktoré napriek týmto drsným  

 protikladom vytvára nádhernú harmóniu. 

 Zreteľná forma,  
 pokojné farby 
 Vyrovnaná harmónia  
 pre vaše bývanie:  
 CUBICO Premium  
 na strane 70. 
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4. 5.

3.

2.

1.

Exotika
Výnimočné orchidey!

Kráska, pochádzajúca z výšok himalájskeho predhoria, 
si vás získa záplavou malých kvietkov a zaujímavými 
hľuzami.

Táto orchidea pochádza pôvodne z juhovýchodnej Ázie. 
Vďaka svojim protistojným listom a veľkým, výrazne 
sfarbeným kvetom si však našla fanúšikov vo všetkých 
zemepisných šírkach.

4. Coelogyne

5. Vanda

Kvetné lupienky tohto druhu sú podlhovasté a väčšinou 
výrazne sfarbené. U niekoľkých podčeľadí cattleyí sú 
škvrnité a aromaticky voňajú. 

3. Cattleya

Táto vysoká kráska bola vyšľachtená z viacerých 
exotických druhov orchideí. Je pomerne nenáročná na 
starostlivosť, a preto vhodná aj pre nováčikov pestujúcich 
orchidey.

2. Cambria

 Na ozdobu a tiež ako darček 

 Ideálne pre menšie orchidey alebo  

 ich sadenice: MINI-DELTINI na strane 71. 

 Dokonale zladené 
 Stopercentná starostlivosť  

 o náročných miláčikov:  

 ORCHIDEA na strane 72. 

 Ušľachtilá a pôvabná ako skoro žiadna iná rastlina: Orchidey sú jednoducho  

 tou pravou dekoráciou pre okennú parapetu. Prezradíme vám, ako sa o tieto  

 náročné krásky treba správne starať! 

https://www.lechuza.world/
tips-and-tricks-for-orchid-
care/tw-orchid.html

Správne miesto
Orchidey potrebujú veľa svetla, ale neznášajú priame slnečné žiarenie. Ideálne je pre ne miesto pri 

okne, ktoré smeruje na východ alebo západ!

Správne zalievanie
Ako tropické epifytické rastliny milujú orchidey vysokú vlhkosť vzduchu, ale bez nahromadenia vlahy.  

Náš tip: Vďaka nášmu samozavlažovaciemu systému je aj tú najnáročnejšiu orchideu možné  

 kedykoľvek zásobovať správnym množstvom vody.

Správne hnojenie
Menej je niekedy viac! Pokiaľ ide o živiny, sú orchidey veľmi skromné, takže pozor na to, aby ste ich 

neprehnojili. Na vyvážené zásobovanie živinami vám odporúčame náš špeciálny substrát pre orchidey 

(strana 80).

Rastlina, ktorá sa pre svoj charakteristický tvar kvetov 
niekedy nazýva aj „motýlikovou orchideou“, sa teší nád-
herným kvetom po celý rok.

1. Mini phalaenopsis
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 Naozaj dostatok miesta, ktoré sa môže poriadne využiť – nečudo, že  

 sú lofty také obľúbené a na trhu s nehnuteľnosťami veľmi vyhľadávané.  

 Vaše veľké priestory a drsné betónové steny sú perfektnou kulisou  

 pre vzrastlé rastliny prenikavej zelenej farby! 

Tipy pre dekoráciu veľkých miestností
 Cit pre priestor 

 Vysoké stropy dodajú miestnosti  
 priam dych vyrážajúcu veľkosť.  
 Môže to ale viesť aj k tomu, že  
 miestnosť pôsobí chladno a neosobne.  
 Ponúkame vám riešenie: Vysoké police,  
 obrazy alebo popínavé či do výšky rastúce  
 rastliny ako napríklad šeflera. 

Už aj pri viac ako dvoch izbových rastlinách  
sa z polievania môže stať poriadna starosť –  
nie však, keď vás podporí LECHUZA! 

Objavte náš výnimočný samozavlažovací 
systém!
Rastliny vedia samy najlepšie, koľko vody 
potrebujú – jednoducho naplňte zásobník vody  
a vyložte si nohy! Na ukazovateli stavu vody sa 
pritom dá jednoducho pozorovať, ako dlho ešte 
zásoba vody bude stačiť.

Džungľu si v lofte vytvoríte ľahko
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 Zelené akcenty 
 Rastliny s mnohými alebo  
 veľkými listami ako calathea  
 alebo šeflera príjemne oživia  
 pokojné prostredie loftu. 

 Podčiarknite kontrast  
 „Bezfarebné“ farby čierna  

 a biela patria ku klasickým  
 farbám pre loftový dizajn. Zopár  
 základných predmetov v týchto  

 farbách dodá miestnosti  
 systémovosť a stabilitu – a potom  
 kde-tu pridáte niekoľko farebných  

 akcentov. 

 Definujte priestor 
 Veľké plochy pôsobia útulnejšie, keď ich  

 rozdelíte na niekoľko oblastí predeľovacími  

 prvkami. Tak od seba vymedzíte jednotlivé  

 časti interiéru a vytvoríte napríklad súkromnú  

 sféru a pod. 

• zreteľné ohraničenie jednotlivých zón v byte: pomocou rastlín, zásten či kobercov

• u miestností s vysokými stropmi: vytvorte druhé poschodie (galéria)

• dekorácie, doplnky, dizajn: väčšie sošky, lampy, obrazy, vázy a spol.

•  zapnite reflektory: bodové svetlá, žiarivky, lucerny alebo nízko zavesené lampy zvýšia 

útulnosť miestnosti

• použite predmety pohlcujúce hluk, napr. plné police, látkové poťahy stien alebo veľké rastliny

Tipy pre loftové byty

 Live Lofty 
 Štíhle línie:  
 Náš kvetináč  
 CILINDRO Color je  
 priam stvorený pre  
 veľké priestory!  
 strana 63 

 Napínavé  
 perspektívy 
 CURSIVO Premium  
 prinesie do atmosféry  
 obydlia dynamiku.  
 strana 70 

 Priestor v hrsti 
 Definujte jednotlivé  
 zóny v byte pomocou  
 nášho kvetináča  
 CARARO Premium  
 na strane 67. 
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interactiveeyes

 Hráme sa, pozorujeme, učíme sa: Náš OJO patrí do každej detskej izby  

 a je perfektným kamarátom malých bádateľov a milovníkov rastlín!  

 OJO totiž nielen veselo vyzerá, ale dá sa aj celkom jednoducho vysadiť! 

Záhradníčenie hračkou

 Na OJO sa môžeš spoľahnúť! 
 OJO je tu vždy, keď ho potrebuješ.  
 A keď si preč, dá na tvoje rastlinky dobrý pozor.  
 OJO zásobuje rastlinku vodou podľa potreby  
 cez zabudovaný zásobník vody. 

 Skúmaj a objavuj 
 Keď už rastlinka raz „býva“ v OJO,  
 môžeš sa prizerať, ako rastie! Je to  
 naozaj napínavé - najmä na začiatku,  
 keď sú rastlinky ešte malé, sa za krátku  
 dobu dokážu veľmi rýchlo zmeniť! 

 Ako sa sadí do kvetináča OJO –   
 jednoducho takto:  

 1. Do kultivačnej nádoby rastliny  
 vložte samozavlažovaciu tyčinku a  

 takto pripravenú rastlinku postavte do  
 kvetináča OJO. 

 2. Naplňte vodu do zásobníka. 
 3. Je to kúzelné: Ak je zásobník vody plný,  

 sfarbia sa OJOve oči na modro!  
 Tak vždy uvidíš, či má tvoja rastlina  

 dosť vody. 

 To najlepšie miestečko 
 Písací stôl, nočný stolík, okenná parapeta  

 – OJO sa jednoducho hodí všade.  
 Musíš ale dávať pozor na to,  

 aby mala tvoja rastlinka na  
 svojom mieste vždy dosť svetla. 

 OJO tvoj  
rastlinný priateľ 

Novinka
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 Všetko pre tvoj  
 kvetináč OJO 
 Pomocou nášho šikovného  

 záhradníckeho setu môžeš  

 do svojho rastlinného priateľa  

 rastlinky posadiť úplne  

 jednoducho! 

 Najprv polož do  

 kvetináča OJO  

 deliace dno. 

 Opatrne naplň  
 minerálnym substrátom  
 PON. 

 Nasyp semienka   pšenice (sú súčasťou   záhradníckeho setu). 

 Zalej rastlinku!  
 (vždy, keď jeho  
 oči znova zhnednú) 

 Pozeraj, ako všetko rastie! 
 Teraz sa môžeš dívať, ako  

 tvoj OJO začína  
 mať veselý účes.  

 Tvoj projekt – tvoj úspech! 

 Prehľad všetkých štýlov 

Ideálne  
príslušenstvo

 Vyber si svoju obľúbenú rastlinu! 
 Rastlina pentas so svojimi hviezdicovými ružovými kvetmi a  
 výrazne zelenými listami bude prekrásnym romantickým doplnkom  
 detskej izby. Dobrodružnú atmosféru ako v džungli si naopak  
 vytvoríte papradím. Sýto zelenými a žiarivo červenými listami  
 calathey vytvoríte žiarivý farebný pútač. 
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Svetlo? Áno! Voda? Máme! Dostatočne veľký kvetináč? Kontrola!  

K šťastným rastlinám nám chýba už iba tá správna zemina – medzi 

našimi štyrmi exkluzívnymi minerálnymi substrátmi nájdete zaručene 

ten pravý!

 Minerálne substráty LECHUZA 
Na každý účel ten správny substrát

 Minerálny substrát  
 s dlhodobým hnojivom  

 • ukladá vodu a živiny a  
 podľa potreby ich uvoľňuje 

 • vhodný pre všetky rastliny  • trvalá stabilná štruktúra pri optimálnom prívode vzduchu  • dobrá schopnosť drenáže, predchádza nahromadeniu vody 
 • dlhodobo stabilná hodnota PH 

 • zabraňuje tvorbe plesne 
 • mimoriadne vhodné pre alergikov  • neposkytuje vhodné podmienky pre výskyt škodcov 

LECHUZA-PON

k dispozícii ako 3-litrové, 6-litrové, 
12-litrové a 18-litrové balenie 

• rovnomerná distribúcia živín
• dlhoročná trvanlivosť: nič netreba vymieňať
• nehrozí premokrenie: optimálne, rovnomerné zásobovanie  

vzduchom a vodou
• jednoduché a čisté dopĺňanie

 Lepšia alternatíva  
 k obyčajnej zemine 
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ý 
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k
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 Špeciálny substrát pre orchidey  
 • bohatý na humínové látky pre optimálny  

 rast korienkov 
 • dobrá schopnosť drenáže,  

 predchádza nahromadeniu vody 
 • vyrovnané zásobovanie vzduchom a vodou  
 v oblasti korienkov na zabezpečenie trvalého  

 zdravia rastlín 

 Minerálny substrát  
 na zeleninu VEGAN  

 • 100 % vegánsky, bez komponentov  
 živočíšneho pôvodu 

 • 100 % bez rašeliny v záujme ochrany  
 životného prostredia 

 • 100 % vegánske hnojivo + rastlinné uhlie Premium 

ORCHIDPON VEGGIEPON

• ideálne zásobovanie živinami
•  nádherné kvety + zdravé rastliny
• jednoduché dávkovanie

• wellness pre vaše orchidey
• šetrné čistenie
• zdravý lesk

k dispozícii ako 3-litrové  
a 6-litrové balenie 

k dispozícii v 6-litrovom  
a 12-litrovom balení 

Dlhodobé hnojivo so stopovými prvkami

pre kvitnúce rastliny pre zelené rastliny

Sprej pre lesklé listy pre orchidey

•  neustále uvoľňovanie živín 
počas 6 – 8 mesiacov

•  ideálne na použitie v zásobníku vody
•  nádherné kvety po celú sezónu
•  zelené listy, zdravé rastliny

Tekuté hnojivo pre orchidey

 Nezabudnite na hnojivo! 

 Vysoko hodnotný rastlinný  

 substrát pre balkónové rastliny 

 •  bez rašeliny – v záujme ochrany životného  

 prostredia 
 • optimálne zásobovanie vzduchom a vodou 

 •  osvedčená profesionálna kvalita –  

 predhnojené na 6 – 8 mesiacov 

TERRAPON

k dispozícii v 6-litrovom  
a 12-litrovom balení 
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 Na nasledujúcich stránkach nájdete naše rôznorodé produkty vrátane  

 údajov o veľkosti, farebných variantov a kódoch tovaru. Výrobky sú zoradené  

 podľa abecedy – tak sa rýchlo a ľahko dostanete k želanému produktu. 

 Náš sortiment 
 Tip: Prosím, prezrite si aj odkazy na iné stránky v našom inšpiratívnom katalógu! 

Všetky naše nádoby sú vybavené 
samozavlažovacím systémom

BALCONERA Cottage 50 // 50 × 19 × 19 cm
biela: kód 15600
mokka: kód 15605
granitová: kód 15602

BALCONERA Stone 50 // 50 × 19 × 19 cm
kamenná sivá: kód 15650
piesková béžová: kód 15651
grafitová čierna: kód 15652

BALCONERA Cottage 80 // 79 × 19 × 19 cm
biela: kód 15610
mokka: kód 15615
granitová: kód 15612

BALCONERA Stone 80 // 79 × 19 × 19 cm
kamenná sivá: kód 15660
piesková béžová: kód 15661
grafitová čierna: kód 15662

BALCONERA Cottage
 BALCONERA 80 má  
 dve oddelené vnútorné nádoby  

 na pohodlnú a jednoduchú výsadbu. 

 BALCONERA 80 má  
 dve oddelené vnútorné nádoby  

 na pohodlnú a jednoduchú výsadbu. 

CANTO Stone 30 low // 30 × 30 × 30 cm
betónová sivá: kód 13700
piesková béžová: kód 13701
grafitová čierna: kód 13702

CANTO Stone 30 high // 30 × 30 × 56 cm
betónová sivá: kód 13600
piesková béžová: kód 13601
grafitová čierna: kód 13602

CANTO Stone 40 low // 40 × 40 × 40 cm
betónová sivá: kód 13720
piesková béžová: kód 13721
grafitová čierna: kód 13722

CANTO Stone 40 high // 40 × 40 × 76 cm 
betónová sivá: kód 13620
piesková béžová: kód 13621
grafitová čierna: kód 13622

CILINDRO Color 23 // 23 × 41 cm
biela: kód 13940
oranžovohnedá: kód 13943
granitová: kód 13943

CILINDRO Color 32 // 32 × 56 cm
biela: kód 13950
oranžovohnedá: kód 13952
granitová: kód 13953

CANTO Stone

CILINDRO Color

Úchopné držadlá 
uľahčujú vyberanie vnútornej  

nádoby 

Vymeniteľná vnútorná nádoba 

Všetky kvetináče BALCONERA sú 

vybavené vymeniteľnou vnútornou 

nádobou. 

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
biela: kód 15670
muškátová: kód 15674
granitová: kód 15673

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
biela: kód 15670
muškátová: kód 15674
granitová: kód 15673

BALCONERA Color 80 // 79 × 19 × 19 cm
biela: kód 15680
muškátová: kód 15684
granitová: kód 15683

Ideálne do exteriéru

Tento symbol znamená, že kvetináč 
je vybavený tyčinkovým 

samozavlažovacím systémom. Tu nič 
netreba sadiť! Jednoducho zasuniete 

tyčinku do kultivačnej nádoby –  
a hotovo!

 BALCONERA 80 má  
 dve oddelené vnútorné nádoby  

 na pohodlnú a jednoduchú výsadbu. 

Ako sa rýchlo zorientujete

Obrázok produktu

Názov 
produktu D×Š×V alebo ×V

objednávací 
kód

Objem na sadenie  
a veľkosť zásobníka vodyPonuka farieb

BALCONERA Color

BALCONERA Stone

8 l

8 l

3 l

3 l

12 l
5 l

BALCONERA Color

8 l
3 l

12 l
5 l

8 l
3 l

12 l
5 l

12 l
3 l

29 l
7 l

29 l
7 l

12 l
3 l

6 l
2 l

13 l
4 l
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CUBETO Stone 30 // 30 × 13 cm
betónová sivá: kód 13830
piesková béžová: kód 13831
grafitová čierna: kód 13832

CUBETO Stone 40 // 40 × 18 cm
betónová sivá: kód 13840
piesková béžová: kód 13841
grafitová čierna: kód 13842

CLASSICO Color 18 // 18 × 17 cm
biela: kód 13261
muškátová: kód 13262
granitová: kód 13263

CLASSICO Color 28 // 28 × 26 cm
biela: kód 13190
muškátová: kód 13203
granitová: kód 13204

CLASSICO Color 35 // 35 × 33 cm
biela: kód 13210
muškátová: kód 13223
granitová: kód 13224

CLASSICO Color 43 // 43 × 40 cm
biela: kód 13230
muškátová: kód 13243
granitová: kód 13244

CLASSICO Color 21 // 21 × 20 cm
biela: kód 13170
muškátová: kód 13183
granitová: kód 13184

CUBE Cottage 30 // 30 × 30 × 30 cm 
biela: kód 15376 
mokka: kód 15375 
granitová: kód 15372

CUBE Cottage 50 // 50 × 50 × 50 cm
biela: kód 15390
mokka: kód 15395
granitová: kód 15392

CUBE Cottage 40 // 40 × 40 × 40 cm
biela: kód 15380
mokka: kód 15385
granitová: kód 15382

CUBICO Color 30 // 30 × 30 × 56 cm
biela: kód 13130
čiernosivá: kód 13138
muškátová: kód 13133

CUBICO Color 22 // 22 × 22 × 41 cm
biela: kód 13160
čiernosivá: kód 13164
muškátová: kód 13161

CUBICO Color 40 // 40 × 40 × 75 cm
biela: kód 13150
čiernosivá: kód 13158
muškátová: kód 13151

CUBICO Cottage 40 // 40 × 40 × 75 cm
biela: kód 15246
granitová: kód 15242
mokka: kód 15245

CUBICO Cottage 30 // 30 × 30 × 56 cm
biela: kód 15226
granitová: kód 15222
mokka: kód 15225

Stohovateľná stolička // 58 × 57 × 84 cm
biela: kód 10900
granitová: kód 10903
mokka: kód 10904

Jedálenský stôl // 90 × 90 × 75 cm
biela: kód 10910
granitová: kód 10913
mokka: kód 10912

Jedálenský stôl HPL // 90 × 90 × 75 cm
biela: kód 10914
granitová: kód 10915

Jedálenský stôl // 160 × 90 × 75 cm
biela: kód 10930
granitová: kód 10933
mokka: kód 10932

Jedálenský stôl HPL // 160 × 90 × 75 cm 
biela: kód 10934 
granitová: kód 10935

NIDO Cottage // 27 × 23 cm
biela: kód 15190
granitová: kód 15193
mokka: kód 15195

Ozdobný kryt 
Ozdobný kryt na dne nádoby 

elegantne prekrýva skrutku na  

odtok vody. 

Už ste ich vymieňali? 

Vnútorná nádoba na rastliny CUBE 40 

sa hodí aj do CUBICO 40 a TRIO 40. 

 s pevným závesom  

 z ušľachtilej ocele. 

Vymeniteľná vnútorná nádoba 

Vymeniteľnú vnútornú nádobu môžete 

použiť aj v kvetináčoch CUBICO Color a 

CUBICO Premium. 

CLASSICO Color

CUBE Cottage

CUBETO Stone

CUBICO Color

CUBICO Cottage

Nábytok: stohovateľná stolička

Nábytok: jedálenský stôl

NIDO Cottage

5 l

9 l 17 l

33 l

1 l

2 l 4 l

6 l

2,5 l
0,6 l

12 l
3 l

31 l

61 l

8 l

14 l

5 l
1,6 l

12 l
3 l

14 l
4 l

6 l
2 l

31 l
8 l

6 l
2 l

31 l
8 l

14 l
4 l

65



TRIO Cottage

TRIO Cottage 30 // 100 × 32 × 34 cm
biela: kód 15000
granitová: kód 15003
mokka: kód 15005

TRIO Cottage 40 // 130 × 42 × 44 cm
biela: kód 15020
granitová: kód 15023
mokka: kód 15025

Odporúča sa pre interiéry

CLASSICO Premium LS 21 // 21 × 20 cm 
vysokolesklá biela: kód 16020
antracitová metalíza: kód 16023
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16027
vysokolesklá taupe: kód 16025
vysokolesklá čierna: kód 16029
strieborná metalíza: kód 16028
metalíza espresso: kód 16021

CLASSICO Premium LS 35 // 35 × 33 cm 
vysokolesklá biela: kód 16060
antracitová metalíza: kód 16063
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16067
vysokolesklá taupe: kód 16065
vysokolesklá čierna: kód 16069 
strieborná metalíza: kód 16068 
metalíza espresso: kód 16061

CLASSICO Premium LS 50 // 50 × 47 cm 
vysokolesklá biela: kód 16100 
antracitová metalíza: kód 16103 
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16107 
vysokolesklá taupe: kód 16105 
vysokolesklá čierna: kód 16109 
strieborná metalíza: kód 16108 
metalíza espresso: kód 16101

CLASSICO Premium LS 43 // 43 × 40 cm 
vysokolesklá biela: kód 16080 
antracitová metalíza: kód 16083 
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16087 
vysokolesklá taupe: kód 16085 
vysokolesklá čierna: kód 16089 
strieborná metalíza: kód 16088 
metalíza espresso: kód 16081

CLASSICO Premium LS 28 // 28 × 26 cm 
vysokolesklá biela: kód 16040
antracitová metalíza: kód 16043
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16047
vysokolesklá taupe: kód 16045
vysokolesklá čierna: kód 16049
strieborná metalíza: kód 16048
metalíza espresso: kód 16041

CARARO Premium // 75 × 43 × 30 cm
vysokolesklá biela: kód 18800
antracitová metalíza: kód 18803
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 18829
vysokolesklá taupe: kód 18804
vysokolesklá čierna: kód 18809
strieborná metalíza: kód 18808
metalíza espresso: kód 18827

CANTO Stone 14 // 14 × 14 × 14 cm
betónová sivá: kód 13470
piesková béžová: kód 13471
grafitová čierna: kód 13472

 Povrch so vzhľadom prírodného kameňa 

 Realistický vzhľad prírodného kameňa 

 majú aj kvetináče CANTO Stone stĺp/kocka,  

 BALCONERA Stone a misa na rastliny CUBETO. 

Schované kolieska 
CARARO sa dodáva vrátane  

neviditeľných koliesok, umožňujúcich  

jednoduché presúvanie. 

Praktická vnútorná nádoba 

s úchopným rámom vo farbe kvetináča. 

CANTO Stone 14

CARARO Premium

CLASSICO  
Premium LS

3 × 14 l
3 × 4 l

3 × 31 l
3 × 8 l

52 l
10 l

0,4 l

3 l
1 l

7 l
2 l

13 l
4 l

40 l
9 l

28 l
6 l

Šikovné kombinácie
 Vďaka Lechuze môžete bez problémov vymieňať vnútorné nádoby medzi kvetináčmi. Tu vidíte,  
 ktoré kvetináče majú tú istú vnútornú nádobu a poskytujú preto skvelé kombinačné možnosti. 

CUBICO COLOR 22 CUBICO COLOR 30 CUBE COTTAGE 30 CUBICO COLOR 40 CILINDRO Color 23 CILINDRO Color 32 BALCONERA Color 50 BALCONERA Color 80

CUBICO PREMIUM 22 CUBICO COTTAGE 30 CUBE PREMIUM 30 CUBICO COTTAGE 40 HAVALO 30 HAVALO 40 BALCONERA Cottage 50 BALCONERA Cottage 80

CUBICO PREMIUM 30 CURSIVO PREMIUM 30 CUBICO PREMIUM 40 BALCONERA Stone 50 BALCONERA Stone 80

TRIO Cottage 30 TRIO Cottage 40

CUBICO Alto 40

CUBE COTTAGE 40

CUBE PREMIUM 40

CURSIVO PREMIUM 40

Je to praktické: Na jeseň môžete balkónové, terasové a záhradné rastliny celkom jednoducho spolu s vnútornou 
nádobou presadiť do interiérového kvetináča a na jar ich zasa vyniesť von – tak si naaranžovanú výsadbu  
zachováte po celý rok a bez veľkej námahy ju vždy podľa sezóny môžete obmieňať.
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CLASSICO Premium 60 // 60 × 56 cm
vysokolesklá biela: kód 14500
antracitová metalíza: kód 14503
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 14529
vysokolesklá taupe: kód 14506
vysokolesklá čierna: kód 14509
strieborná metalíza: kód 14508
metalíza espresso: kód 14527

CLASSICO Premium 70 // 70 × 65 cm
vysokolesklá biela: kód 14600
antracitová metalíza: kód 14603
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 14629
vysokolesklá taupe: kód 14606
vysokolesklá čierna: kód 14609
strieborná metalíza: kód 14608
metalíza espresso: kód 14627

Color 14 // 14 × 14 × 14 cm
biela: kód 13380
limetková zelená: kód 13385
granitová: kód 13384

CUBE Color 16 // 17 × 17 × 16 cm
biela: kód 13580
limetková zelená: kód 13585
granitová: kód 13584

 Vrátane kovovej lišty  
 a magnetického držiaka. 

CUBE Glossy 14 // 14 × 14 × 14 cm
biela vysoký lesk: kód 13510
antracitová vysoký lesk: kód 13511
šarlátovo červená vysoký lesk: kód 13512 

CUBE Glossy Kiss // 14 × 14 × 14 cm 
krémová ružová: kód 13515
čerešňovo červená: kód 13514
cukríkovo ružová: kód 13513

CUBE Glossy 16 // 17 × 17 × 16 cm
biela vysoký lesk: kód 13520
antracitová vysoký lesk: kód 13521
šarlátovo červená vysoký lesk: kód 13522

CUBE Glossy Triple // 40 × 14 × 14 cm
biela vysoký lesk: kód 13670
antracitová vysoký lesk: kód 13671
šarlátovo červená vysoký lesk: kód 13672

CUBE Glossy Green Wall Home Kit // 48 × 14 × 14 cm
biela vysoký lesk: kód 13523
antracitová vysoký lesk: kód 13524
šarlátovo červená vysoký lesk: kód 13525

CUBE Premium 30 // 30 × 30 × 30 cm
vysokolesklá biela: kód 16460
antracitová metalíza: kód 16463
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16467
vysokolesklá taupe: kód 16465
vysokolesklá čierna: kód 16469
strieborná metalíza: kód 16468
metalíza espresso: kód 16461

CUBE Premium 50 // 50 × 50 × 50 cm
vysokolesklá biela: kód 16560
antracitová metalíza: kód 16563
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16567
vysokolesklá taupe: kód 16565
vysokolesklá čierna: kód 16569
strieborná metalíza: kód 16568
metalíza espresso: kód 16561

CUBE Premium 40 // 40 × 40 × 40 cm
vysokolesklá biela: kód 16360
antracitová metalíza: kód 16363
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16367
vysokolesklá taupe: kód 16365
vysokolesklá čierna: kód 16369
strieborná metalíza: kód 16368
metalíza espresso: kód 16361

CUBE Color Triple // 40 × 14 × 14 cm
biela: kód 13680
limetková zelená: kód 13685
granitová: kód 13684

CUBE Color Green Wall Home Kit // 48 × 14 × 14 cm
biela: kód 13398
granitová: kód 13399

 Domáca súprava pre zelené steny  
 Green Wall Home Kit LECHUZA 
 Štýlová a praktická možnosť  
 ako si zazeleniť steny 

Systém tyčiniek LECHUZA

 Rýchlo a jednoducho:  
 Vďaka tyčinke sa malé  
 rastliny dajú zasadiť  
 do kvetináča  
 jednoducho spolu  
 s kultivačnou nádobou. 

CUBE Glossy

CUBE Glossy Triple

CUBE Glossy Green Wall Home Kit

CUBE Premium

CLASSICO  
Premium

CUBE Color Triple

CUBE Color Green Home Wall Kit

CUBE Color

90 l 145 l
17 l 26,5 l

1 l

0,4 l
3 ×

0,4 l 0,7 l

0,4 l
3 ×

12 l
3 l

31 l

61 l

8 l

14 l

1 l

0,4 l 0,7 l
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CUBICO Premium

CUBICO Premium 30 // 30 × 30 × 56 cm
vysokolesklá biela: kód 18181
antracitová metalíza: kód 18184
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 18183
vysokolesklá taupe: kód 18214
vysokolesklá čierna: kód 18186
strieborná metalíza: kód 18185
metalíza espresso: kód 18182

CUBICO Premium 22 // 22 × 22 × 41 cm
vysokolesklá biela: kód 18460
antracitová metalíza: kód 18463
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 18479
vysokolesklá taupe: kód 18464
vysokolesklá čierna: kód 18469
strieborná metalíza: kód 18468
metalíza espresso: kód 18477

CUBICO Premium 40 // 40 × 40 × 75 cm
vysokolesklá biela: kód 18191
antracitová metalíza: kód 18194
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 18193
vysokolesklá taupe: kód 18215
vysokolesklá čierna: kód 18196
strieborná metalíza: kód 18195
metalíza espresso: kód 18192

CUBICO Premium 50 // 50 × 50 × 94 cm
vysokolesklá biela: kód 18161
antracitová metalíza: kód 18164
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 18163
vysokolesklá taupe: kód 18168
vysokolesklá čierna: kód 18166
strieborná metalíza: kód 18165
metalíza espresso: kód 18162

DELTA 20 // 40 × 15 × 18 cm
vysokolesklá biela: kód 15560
antracitová metalíza: kód 15563
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 15579
vysokolesklá taupe: kód 15566
vysokolesklá pastelovofialová kód 15572
metalíza espresso: kód 15577

DELTA Premium 40 // 40 × 75 cm
vysokolesklá biela: kód 15540
antracitová metalíza: kód 15543
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 15559

DELTA 10 // 30 × 11 × 13 cm
vysokolesklá biela: kód 15460
antracitová metalíza: kód 15467
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 15469
vysokolesklá taupe: kód 15466
vysokolesklá pastelovofialová kód 15465

DELTA Premium 30 // 30 × 56 cm
vysokolesklá biela: kód 15500
antracitová metalíza: kód 15503
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 15519

* i
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CUBICO Premium Alto // 40 × 40 × 105 cm
vysokolesklá biela: kód 18230
antracitová metalíza: kód 18233
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 18249
vysokolesklá taupe: kód 18234
vysokolesklá čierna: kód 18239
strieborná metalíza: kód 18238
metalíza espresso: kód 18231

CURSIVO Premium 40 // 40 × 40 × 67 cm
vysokolesklá biela: kód 16620
antracitová metalíza: kód 16623
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16625
vysokolesklá taupe: kód 16624
vysokolesklá čierna: kód 16629
strieborná metalíza: kód 16628
metalíza espresso: kód 16626

CURSIVO Premium 30 // 30 × 30 × 49 cm
vysokolesklá biela: kód 16600
antracitová metalíza: kód 16603
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16605
vysokolesklá taupe: kód 16604
vysokolesklá čierna: kód 16609
strieborná metalíza: kód 16608
metalíza espresso: kód 16606

DELTA 10/20

DELTA Premium

DELTINI // 14 × 18 cm
vysokolesklá biela: kód 14900
antracitová metalíza: kód 14903
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 14919
vysokolesklá taupe: kód 14904

MINI-DELTINI // 10 × 13 cm
vysokolesklá biela: kód 14950
antracitová metalíza: kód 14949
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 14960
vysokolesklá taupe: kód 14959

CUBICO Premium 
Alto

CURSIVO Premium

MINI-DELTINI/
DELTINI

14 l
4 l

6 l
2 l

31 l 61 l
8 l 14 l

31 l
7,5 l

31 l
8 l

12 l
3 l

17 l
5 l

8 l
3 l

0,4 l
0,2 l

1,2 l
0,5 l

5 l
2 l

2 l
0,6 l
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MINI-CUBI/ 
MAXI-CUBI

MAXI-CUBI // 14 × 14 × 26 cm
vysokolesklá biela: kód 18050
antracitová metalíza: kód 18053
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 18051

MINI-CUBI // 9 × 9 × 18 cm
vysokolesklá biela: kód 18120
antracitová metalíza: kód 18123
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 18121

Orchidea

ORCHIDEA // 18 × 18 × 20 cm
matná biela: kód 13960
matná šarlátovo červená: kód 13962
matná antracitová: kód 13961

QUADRO  
Premium LS

RONDO Premium

QUADRO Premium LS 21 // 21 × 21 × 20 cm
vysokolesklá biela: kód 16127
antracitová metalíza: kód 16123
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16127
vysokolesklá taupe: kód 16125
vysokolesklá čierna: kód 16129
strieborná metalíza: kód 16128
metalíza espresso: kód 16121

RONDO Premium 32 // 32 × 56 cm
vysokolesklá biela: kód 15780
antracitová metalíza: kód 15783
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 15799
vysokolesklá taupe: kód 15784
vysokolesklá čierna: kód 15789
strieborná metalíza: kód 15788
metalíza espresso: kód 15797

QUADRO Premium LS 35 // 35 × 35 × 33 cm
vysokolesklá biela: kód 16160
antracitová metalíza: kód 16163
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16167
vysokolesklá taupe: kód 16165
vysokolesklá čierna: kód 16169
strieborná metalíza: kód 16168
metalíza espresso: kód 16161

QUADRO Premium LS 43 // 43 × 43 × 40 cm
vysokolesklá biela: kód 16180
antracitová metalíza: kód 16183
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16187
vysokolesklá taupe: kód 16185
vysokolesklá čierna: kód 16189
strieborná metalíza: kód 16188
metalíza espresso: kód 16181

QUADRO Premium LS 50 // 50 × 50 × 47 cm
vysokolesklá biela: kód 16280
antracitová metalíza: kód 16283
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16287
vysokolesklá taupe: kód 16285
vysokolesklá čierna: kód 16289
strieborná metalíza: kód 16288
metalíza espresso: kód 16281

QUADRO Premium LS 28 // 28 × 28 × 26 cm
vysokolesklá biela: kód 16140
antracitová metalíza: kód 16143
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 16147
vysokolesklá taupe: kód 16145
vysokolesklá čierna: kód 16149
strieborná metalíza: kód 16148
metalíza espresso: kód 16141

RONDO Premium 40 // 40 × 75 cm
vysokolesklá biela: kód 15740
antracitová metalíza: kód 15743
vysokolesklá šarlátovo červená: kód 15759
vysokolesklá taupe: kód 15744
vysokolesklá čierna: kód 15749
strieborná metalíza: kód 15748
metalíza espresso: kód 15757

Kvetináč YULA // 17 × 17 × 15 cm
hodvábne matná biela/pistáciová zelená: kód 13872
hodvábne matná biela/sivá: kód 13862
biela/ružová hodvábne matná: kód 13892

Praktická vnútorná nádoba 

s úchopným rámom vo farbe kvetináča. 

Kvetináč YULA

0,8 l
0,5 l

1,5 l
1 l

1 l
0,3 l

4 l
1 l 3 l

9 l

17 l 32 l

53 l

5 l 10 l

14 l

13 l
4 l

22 l
5 l

0,5 l

OJO

Záhradnícky set OJO

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
námornícka modrá: kód 19044
havrania čierna: kód 19047
ohnivo červená: kód 19046

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
rubínová červená: kód 19041
akvamarínová modrá: kód 19043
jablkovo zelená: kód 19042

0,3 l

Novinka

Novinka

0,3 l

Záhradnícky set OJO // 6 × 24 × 24 cm
kód 19090
obsahuje: Semienka pšenice,  
LECHUZA-PON, deliace dno pre kvetináče s 
tyčinkovým samozavlažovacím systémom
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Taška na rastliny YULA

YULA Vase Flower

Taška na rastliny YULA // 38 × 18 × 17 cm
hodvábne matná biela/pistáciová zelená: kód 13871
hodvábne matná biela/sivá: kód 13861
biela/ružová hodvábne matná: kód 13891

Kvetináč YULA // 14 × 14 × 21 cm
hodvábne matná biela/pistáciová zelená: kód 13873
hodvábne matná biela/sivá: kód 13863
biela/ružová hodvábne matná: kód 13893

1 l

0,9 l

Prečo sú naše kvetináče LECHUZA jedinečné:

inteligentný  
 samozavlažovací systém

mnohoraké 
príslušenstvo

kompletne  
 recyklovateľné

mrazuvzdorné a  
odolné voči UV žiareniu

ľahučkéodolné voči nárazom

 Naše produkty očaria nielen prvotriednym dizajnom, ale vyznačujú sa aj celým radom geniálnych  
 vlastností. Presvedčte sa o jedinečnej kvalite LECHUZA! 

Všetky naše kvetináče  
sú vybavené  

inteligentným  
samozavlažovacím 

systémom

Pre väčšinu našich 
kvetináčov je k 

dispozícii rozsiahle 
príslušenstvo

Naše kvetináče  
 sú veľmi stabilné a 
odolné voči nárazom

Naše kvetináče  
 sú kompletne 
recyklovateľné

Vďaka použitému plastu 
sú naše kvetináče ľahučké 

ako pierko

Používame vysoko 
kvalitné materiály, 

ktoré sú mrazuvzdorné 
a odolné voči 
UV-žiareniu

Luxury-Line
HAVALO 25 váza

HAVALO 25 váza // 24 × 24 × 112 cm
tmavosivá: kód 15998
svetlosivá: kód 15997
lastúrová béžová: kód 15996

Jedinečné, elegantné, exkluzívne – pre všetkých, ktorí milujú  

luxus a vedia oceniť šarm nezameniteľne krásnych tvarov.  

Dodajte vašim izbám štýl – objavte HAVALO.

Neodolateľný zmyselný  
dizajn v troch serióznych 
farebných odtieňoch.

1,8 l

Novinka
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Green Wall

Kovová lišta čierna // 48 × 0,2 × 10 cm
vhodná pre: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14 
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
kód 13401

 Príslušenstvo 
 Originálne príslušenstvo LECHUZA vám ponúka ešte viac možností,  

 ako vaše rastliny ukázať svetu. Nadchnite sa tou rozmanitosťou! 

BALCONERA

Makramé YULA

Magnetický držiak // 4 × 6 × 14 cm
vhodné pre: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14 
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
kód 13397

Držiaky na balkónový truhlík // 4,5 × 18 × 19 cm
vhodný pre: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
čierna kód 19033
biela: kód 19030

Makramé biele // 85 cm
vhodné pre: Kvetináč YULA
kód 13879

Podpera na zábradlie k držiakom // 54–74 cm
vhodná pre: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
čierna kód 19035
biela: kód 19034

Domáca súprava pre zelené steny  
Green Wall Home Kit LECHUZA 
Štýlová a praktická možnosť  
ako si zazeleniť steny. 

Perfektné pre balkón. 
Praktické držiaky pre  

jednoduché upevnenie  

na balkónovom zábradlí. 

Módne a praktické 
Umelecky upletené  
 makramé na zavesenie  
 vášho kvetináča YULA. 

HAVALO 40

HAVALO 60

HAVALO 30

HAVALO 40 // 41 × 41 × 37 cm
tmavosivá: kód 15978
svetlosivá: kód 15977
lastúrová béžová: kód 15976

HAVALO 60 // 60 × 60 × 85 cm
tmavosivá: kód 15988
svetlosivá: kód 15987
lastúrová béžová: kód 15986

HAVALO 30 // 33 × 33 × 60 cm
tmavosivá: kód 15968
svetlosivá: kód 15967
lastúrová béžová: kód 15966

13 l
4  l

29 l
6,5 l

6 l
2  l

Novinka

Novinka

Novinka
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Ručná pumpa

Naberačka PON-u veľká

Naberačka PON-u malá

LECHUZA ručná pumpa // 200 g
kód 19711

Naberačka LECHUZA-PON // 1 l
purpurová: kód 19063
antracitová: kód 19062
pistáciová zelená: kód 19061

Naberačka LECHUZA-PON // 0,1 l
purpurová: kód 19073
antracitová: kód 19072
pistáciová zelená: kód 19071

Násadka na krhlu PICO
zelená: kód 19916
antracitová: kód 19943
purpurová: kód 19944

Krhlička YULA // 30 × 14 × 22 cm
hodvábne matná biela/pistáciová zelená: kód 13870
hodvábne matná biela/sivá: kód 13860
biela/ružová hodvábne matná: kód 13890

Násadka na krhlu PICO

Kolieska

TRIO

Stick3

Deliace dno

Kolieska 43, čierne // 26 × 5,8 cm
vhodné pre: CLASSICO Color 43, CLASSICO Premium LS 43, 
QUADRO Premium LS 43
kód 19880

Podstavec Trio 30, čierny // 98 × 30 × 15 cm
vhodný pre: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
kód 15012

Mriežka (treláž) Trio 30, čierna // 86 × 135 cm
vhodná pre: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
kód 15011

Kolieska 60, čierne // 36 × 5,8 cm
vhodné pre: CLASSICO Premium 60, CUBE Premium 50,  
CURSIVO Premium 50, CUBE Cottage 50
kód 13503

Kolieska Cubico 30 // 32 × 32 × 4,5 cm
vhodné pre: CUBICO Premium 30, CUBICO Cottage 30,  
CUBICO Color 30
antracitová metalíza: kód 13427
biela: kód 13425

Set 3 tyčiniek // náhradný diel
vhodné pre CUBE Color 14, CUBE Color 16, CUBE Color Triple,  
CUBE Glossy 14, CUBE Glossy 16, CUBE Glossy Triple,  
CANTO Stone 14, YULA kvetináč i ovál (tašku), OJO
3 tyčinky: kód 19949

Kolieska Cubico 40 // 41 × 41 × 4,5 cm
vhodné pre: CUBICO Premium 40, CUBICO Cottage 40,  
CUBICO Color 40
antracitová metalíza: kód 13417

Kolieska 50, čierne // 30 × 5,8 cm
vhodné pre: CLASSICO Premium LS 50 QUADRO Premium LS 50,  
CUBE Premium 40, CURSIVO Premium 40, CUBE Cottage 40, CANTO STONE 40, 
kód 13403

Podstavec Trio 40, čierny // 127 × 38 × 15 cm
vhodný pre: TRIO Cottage 40
kód 15032

Mriežka (treláž) Trio 40, čierna // 113 × 170 cm
vhodná pre: TRIO Cottage 40
kód 15031

Kolieska 70, čierne // 42 × 5,8 cm
vhodné pre: CLASSICO Premium 70
kód 13603

Polievajte a nerozlievajte! 
Praktická násadka na všetky  
krhly s otvorom na  
polievanie do 28 mm. 

Čistá výsadba 
Vďaka naberačke PON-u  

minerálny substrát zaručene  

skončí iba v kvetináči. 

Prepolievaná rastlina? 

Žiadny problém: Ručnou pumpou  

sa dá nadbytočná voda zo zásobníka  

ľahko odčerpať. 

Krhlička YULA

1,7 l

Deliace dno // 10,3 × 2 cm 
vhodné pre:  
CUBE Color 14, CUBE Color 16, 
CUBE Color Triple, CUBE Glossy 14, 
CUBE Glossy 16, CUBE Glossy Triple, 
CANTO Stone 14, kvetináč YULA, 
OJO 
kód 19091

CUBE 14/16

vhodná pre:

CANTO 14CUBE Triple OJOYULA
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LECHUZA-PON
3-litrový kód 19560
6-litrový kód 19561
12-litrový kód 19562 
18-litrový kód 19563

VEGGIEPON
6-litrový kód 19591
12-litrový kód 19592

TERRAPON
6-litrový kód 19571
12-litrový kód 19572 

ORCHIDPON
3-litrový kód 19580
6-litrový kód 19581

Dlhodobé hnojivo 
LECHUZA 

PERFECT FLOWER

Dlhodobé hnojivo 
LECHUZA 

PERFECT LEAF

PERFECT 
ORCHID FLUID

ORCHID 
GLOSS

Dlhodobé hnojivo LECHUZA 
PERFECT FLOWER
100 g: kód 19600

Dlhodobé hnojivo LECHUZA 
PERFECT LEAF
100 g: kód 19601

Tekuté hnojivo pre orchidey
PERFECT ORCHID FLUID
250 ml: kód 19609

Sprej na lesklé listy pre orchidey
ORCHID GLOSS
250 ml: kód 19610

 Minerálne substráty a hnojivo 
 Na každý účel ten správny substrát! Objavte naše štyri originálne  

 minerálne substráty LECHUZA pre vašich zelených spolubývajúcich! 

LECHUZA-PON

VEGGIEPON

TERRAPON

ORCHIDPON
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 Chcete sa presvedčiť o kvalite našich produktov? Navštívte najbližšiu  

 špecializovanú predajňu a spýtajte sa na výrobky značky LECHUZA! 

Ako nájdete predajne s našimi výrobkami
 LECHUZA u predajcov 

Ako na svetle ukáže farba kvetináča, ktorú ste si vybrali? Dávate prednosť matnej alebo 
lesklej? Naozaj nie je kvetináč pre vašu rastlinu priveľký? Alebo primalý?

Obrázok sám o sebe často na nájdenie toho správneho kvetináča nestačí.  
Špecializované predajne vám ponúkajú nielen veľký výber zo sortimentu LECHUZA,  
ale aj komplexné poradenstvo – tak dozaista nájdete ten pravý kvetináč.

Najrýchlejšia cesta k špecializovanej predajni so sortimentom LECHUZA vo vašom okolí:

 www.LECHUZA.world 

V špecializovaných predajniach s výrobkami 
LECHUZA nájdete naše aktuálne letáky, 
brožúrky a katalógy! Vďaka nim sa dostanete 
vždy k najnovším informáciám a okamžite sa 
dozviete všetko o novinkách,  
ktoré LECHUZA prináša. 

Nemáte k dispozícii žiadny informačný 
materiál? Obráťte sa na špecializovanú 
predajňu nablízku!

Vždy aktuálne informácie

 Správny cieľ je začiatok všetkého! 
 Vďaka našej charakteristickej značke  
 rozoznáte v predajniach regály so sortimentom  
 LECHUZA už zďaleka. 
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Párty je ešte stálev  
       plnom prúde...

Navštívte nás 
na www.lechuza.com

LECHUZA geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG . Brandstätterstr. 2–10 . 90513 Zirndorf . Nemecko 
Tel.: +49 911 9666-2660 . Fax: +49 911 9666-1303 . E-mail: service@lechuza.com . www.lechuza.com
Veľká časť výrobkov zobrazených v tomto katalógu je v mnohých krajinách chránená priemyselným 
ochranným právom pre geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. // Názov Lechuza je registrovanou značkou 
©2019. Tento katalóg stratí platnosť vydaním nového katalógu. Zmeny a omyly vyhradené.
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 Chcete sa dozvediet viac o znacke LECHUZA? Navštívte stránku  

 www.lechuza.com alebo sa obráťte na miestnych predajcov  

 produktov znacky LECHUZA. 

@lechuza.world youtube.com/lechuza
@LechuzaDeutschland




