20 lat
Ratujmy pszczoły:
działania na rzecz
środowiska naturalnego
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Miejski ogród:
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YOU ARE

Welcome
HERE

Zawsze
atrakcyjne

... mała donica
stołowa czy
duża donica po
dłogowa do
modnej zieleni
– w donicach
LECHUZA rośl
iny zawsze
czują się jak w
domu.

Dobrze, że jesteś

20 lat

Świętuj z nami 20 lat LECHUZA!
Trudno uwierzyć, że tyle czasu minęło od momentu, kiedy
zaprezentowaliśmy profesjonalistom z „zielonej branży”
naszą pierwszą designerską donicę z innowacyjnym
systemem nawadniania. Tak długo trwa już ta imponująca
historia sukcesu: od samego początku nasze donice
doceniali zarówno miłośnicy roślin, jak i pasjonaci designu
– we własnych czterech ścianach, na balkonie i w
ogrodzie. A dzisiaj? Dziś możemy z dumą zaprezentować
imponujące portfolio pełne niepowtarzalnych donic, które
trafią w każdy gust.
Rośliny oraz to, jak łatwo dzięki nim przekształcić własny
dom, taras czy biuro w zieloną oazę, inspirują nas
każdego dnia i dostarczają nowych pomysłów. W naszym
nowym katalogu prezentujemy wiele wspaniałych
pomysłów dotyczących mieszkania, dekoracji i DIY,
dzięki którym Twoje ulubione miejsce stanie się jeszcze
piękniejsze i bardziej przytulne.
Zajrzyj do niego i znajdź inspirację dla siebie!

Twój zespół LECHUZA

2000
2020
Od 20 lat stawiamy na ...
• zrównoważoną produkcję
w Niemczech
• najwyższą jakość
materiałów i produktów
• nasz inteligentny system
nawadniania
• niepowtarzalne, wielokrotnie
nagradzane wzornictwo

PS: Naszą bogatą ofertę można znaleźć od strony 62

Find us on Social Media
@LechuzaDeutschland

@lechuza.world

youtube.com/lechuza
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Przydatne informacje na temat specjalisty w dziedzinie roślin
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Umiejętne eksponowanie roślin

strona 12

strona 16

strona 20

Natural Eyecatcher
Woda to życie

Oryginalny system nawadniania w skrócie

Miejski ogród

Kreatywne rozwiązania przestrzenne dla ziół i innych

Summer in the City
Idealna letnia oaza zieleni

Hello Summer

Porady dotyczące idealnego przyjęcia w ogrodzie

Outdoor Kitchen

Ratujmy pszczoły

Powiew elegancji

Blossom‘s Bakery

Gotuj, mieszkaj, żyj

Modna elegancja na wolnym powietrzu

Japandi – str. 44

Działania na rzecz środowiska naturalnego

Pieczenie z wykorzystaniem kandyzowanych kwiatów

Niezwykłe storczyki – str. 48

Wyczucie przestrzeni – str. 50

Idealny klimat

Jak dobrać roślinę do pomieszczenia?

strona 22

strona 36

strona 26

strona 40

strona 30

strona 44

Idealne połączenie dwóch stylów wyposażenia wnętrz –
Japan meets Scandi

strona 32

strona 48

Wyjątkowe storczyki

strona 34

strona 50

Porady dotyczące urządzania dużych i małych pomieszczeń

OJO – przyjaciel miłośnika roślin
Uprawianie roślin jest dziecinnie proste

Luxury Line

Substraty LECHUZA

Japandi

Nasz asortyment

Meet HAVALO

Niezwykłe

Wyczucie przestrzeni

Przyjaciel miłośnika roślin – str. 54

Do każdego zastosowania odpowiedni substrat

Przegląd naszych produktów

Punkty sprzedaży LECHUZA

Jak nas znaleźć w sklepie specjalistycznym?

strona 54

strona 58

strona 62

strona 82

Donice w całości

20 lat zrównoważonego rozwoju
Odpowiedzialne korzystanie z energii i zasobów to dla nas oczywistość.
Z tego powodu staramy się, aby nasze procesy produkcyjne były
efektywne energetycznie i umożliwiały oszczędność zasobów naturalnych. Z myślą o środowisku naturalnym od samego początku staramy
się produkować wyłącznie trwałe produkty, które będą cieszyć naszych
klientów przez wiele lat.

nadające się
do recyklingu
Wkłady wykonane

100%

z materiałów *
POCHODZĄCYCH
Z RECYKLINGU

PRZETWARZAMY ROCZNIE

wwwww

20 lat LECHUZA

od 20 lat pionier w zakresie wzornictwa
Od samego początku chcieliśmy produkować donice, które będą
zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które łączą w sobie piękno i użyteczność, do dzisiaj odgrywamy
na rynku pionierską rolę. Wieloletnie doświadczenie i kreatywność
pozwalają nam stale inspirować branżę innowacyjnymi pomysłami.

ie od tego, czy jesteś naszym
W ciągu 20 lat wiele może się zdarzyć. Niezależn
awna, a nawet jeśli dopiero
klientem od dłuższego czasu, czy dopiero od nied
utwierdza nas w przekonaniu,
chcesz nim zostać – Twoje zaufanie każdego dnia
że idziemy w dobrym kierunku. Dziękujemy!

Ponad

20

Międzynarodowe
nagrody za wzornictwo

20 lat
2000
2020

Od samego początku – czyli od 2000 roku – bardzo
duże znaczenie ma dla nas wysoka jakość produkcji
bezpośrednio w Niemczech. Nasza siedziba do dzisiaj
znajduje się w Zirndorfie w środkowej Frankonii, a
donice i meble produkujemy w pobliskim Dietenhofen.
Dlaczego? Ponieważ nie chcemy zmieniać tego, co
doskonale sprawdza się od wielu lat.

1A

*

SZTUCZNYCH
POCHODZĄCYCH
Z RECYKLINGU

100%

ponownego
wykorzystania
resztek tworzyw
sztucznych w
produkcji

M. IN.

20 lat „made in Germany”

990
T
TWORZYW

Jakość od 20 lat
Od samego początku do produkcji wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości tworzywa
sztuczne, a dzięki naszej fachowej wiedzy
przetwarzamy je na donice i meble, które
spełniają nawet najwyższe wymagania jakościowe. Wysokiej jakości, niezawierające rozpuszczalników lakiery nadają naszym produktom nie tylko
wyjątkowo estetyczny wygląd, ale i wysoką
odporność na zarysowania i promieniowanie UV.

WYKORZYSTUJEMY
W PRODUKCJI

70%
wody z
cystern

* odpady poprzemysłowe (recyklat)
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Umiejętne

eksponowanie roślin

Co dwie, to nie jedna

Harmonijne zestawienie dwóch roślin
może dać oszałamiający efekt nawet
w niepozornym miejscu. Wąskie, długie
powierzchnie, takie jak półki czy parapety,
idealnie nadają się do wyeksponowania
dekoracyjnych donic. Odmień nudne kąty!
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w prawdziwe gwiazdy

CUBE Glossy

Szykowne i eleganckie –
po prostu trudno im się oprzeć!
Nasze donice CUBE Glossy Kiss
znajdziesz na stronie 69.

Uwaga – modne!

Razem można więcej

Maleńkie doniczki z kaktusami lub
sukulentami wyjątkowo pięknie prezentują
się w grupach. Wykorzystując różne ciekawe
donice, można stworzyć wyjątkowe
aranżacje roślinne.

Prosty design i szlachetny
połysk w dostojnym odcieniu
antracytu. W CUBE Glossy
każda roślina będzie błyszczeć
jak gwiazda. strona 69
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zielona ściana tworzy
przestrzeń dla roślin
Ważne jest tło!

Aby wyeksponować domową zieleń,
wystarczy ustawić rośliny na tle białej ściany lub innej
białej
powierzchni. Taka oprawa zwiększa intensywność kolorów
i
pozwala eksponować rośliny jak ekstrawaganckie dzieła
sztuki.
Ciekawe rozwiązanie: green wall. Niewielkie rośliny zielone
można umieścić na ścianach według własnych upodob
ań.
Zainteresowanie gwarantowane.

Dziecinnie prosta
zielona ściana

„Żywa sztuka” w mieszkaniu dzięki
naszemu zestawowi Green Wall
Home Kit na stronie 69

Wszystko, co dobre pochodzi z góry!
Makrama to doskonały sposób na dekorowanie
pomieszczeń wiszącymi roślinami. Plecionka z przędzy
bawełnianej i piękna donica to idealna kompozycja,
którą z łatwością można wykonać samodzielnie.
„Wiszące ogrody” nie tylko pięknie wyglądają, ale i
zajmują niewiele miejsca!

Makrama YULA

Super modna oszczędność
miejsca: ten wyjątkowy element
znajdziesz na stronie 77
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Woda to życie!

Zarówno dla ludzi, jak i dla roślin
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ne i bujne rośliny!
Dzięki naszemu wz
orowanemu na natur
ze systemowi
nawadniania możes
z cieszyć się śwież
ą zielenią i bujnymi
kwiatami nawet bez
specjalnych umieję
tności w
dziedzinie pielęgna
cji roślin. Jedyne, o
czym trzeba
pamiętać po przesa
dzeniu rośliny, to od
powiednia
ilość wody w zbiornik
u.

Dokładnie tak jak w naturze!

:
Czasem podlewanie roślin nie jest takie proste
jeśli roślina dostaje za mało wody, usycha,
owej.
a zbyt obfite podlewanie to ryzyko wody zastoj
system
Właśnie dlatego opracowaliśmy inteligentny
zawsze
nawadniania, dzięki któremu roślina pobiera
czyli
–
buje
potrze
tyle wody, ile rzeczywiście
dokładnie tak, jak dzieje się to w naturze.

Podlej i ciesz się

wolnym czasem!
Zbiornik na wodę w
naszym systemie na
wadniania
można bardzo łatwo
napełnić od zewnątrz
Wskaźnik poziomu
.
wody niezawodnie
wskazuje,
ile wody pozostało
w zbiorniku. Kiedy
zbiornik
jest pełny, możesz
spokojnie odpoczą
ć, a nawet
wybrać się na urlop
– Twoje rośliny będą
się samodzielnie zao
patrywać w wodę.

Prosty, skuteczny, wyjątkowy!

Nasz inteligentny system nawadniania
symuluje naturalne środowisko rośliny:
substrat LECHUZA-PON zapewnia
roślinie stabilność i dostarcza jej ważne
składniki odżywcze. Reguluje on również
dopływ wody do korzeni, dzięki czemu roślina
jest zaopatrywana w odpowiednią ilość wody
i nie ma ryzyka powstania wody zastojowej.

nia?
Jak właściwie działa nasz system nawadnia
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Klasyczny system

System na sztyft

Najpierw trzeba zasadzić roślinę w substracie LECHUZA-PON – we wkładzie
lub bezpośrednio w donicy. Po zakończeniu fazy podlewania wstępnego roślina czerpie wodę ze zbiornika.

Szybko i łatwo: dzięki sztyftowi małe rośliny można wkładać do donic razem z
doniczką produkcyjną.

1.

Obsadzanie

Dołączony do zestawu granulat LECHUZA-PON
umieścić na denku separującym.

Nie trzeba przesadzać roślin!

1.

Wstawić roślinę i napełnić donicę substratem
LECHUZA-PON lub ziemią.

2.

Faza podlewania wstępnego

W ciągu kolejnych 12 tygodni* podlewać roślinę
najpierw w tradycyjny sposób, lejąc wodę z góry.
Po wrośnięciu do zbiornika roślina będzie się
mogła samodzielnie zaopatrywać w wodę.

Przygotować doniczkę
produkcyjną i sztyft.

2.

3. Faza podlewania i faza sucha

Po fazie podlewania wstępnego podczas każdego
podlewania napełniać zbiornik na wodę przez
wlew, aż wskaźnik poziomu wody pokaże
„maks.”. Od teraz system LECHUZA zapewni
roślinie samowystarczalność.
Kiedy wskaźnik poziomu wody pokaże „min.”,
dla rośliny rozpoczyna się faza sucha, która trwa
2–10 dni*. Po zakończeniu każdej fazy suchej
ponownie napełnić zbiornik na wodę przez wlew
do poziomu „max.”.

Łatwo znaleźć:

Donice z sy
na sztyft łatwo stemem
ro
po tym symbozpoznać
lu

Wetknąć sztyft.

3.

Włożyć doniczkę produkcyjną do donicy. Podlać –
i gotowe.

* w zależności od rośliny i miejsca ustawienia
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Wspólne świętowanie
Radosne pikniki i wieczory przy grillu w miłym
towarzystwie pasują do lata dokładnie tak samo,
jak świeża sałatka do steku – kuchnia na wolnym
powietrzu sprawia, że letnie doznania kulinarne
osiągają zupełnie nowy poziom! Nie ma w końcu
takiej potrawy, której nie da się przyrządzić na
grillu i płycie grzewczej. A co najważniejsze,
podczas przyrządzania potraw kucharz nie musi
samotnie pilnować kuchni.

Outdmieszokajo,rżyjKitchen

Gotuj,

Korzystamy z życia na wolnym powietrzu,
odpoczywamy i jemy na dworze. Może warto
również zacząć gotować na zewnątrz?
Przedstawiamy aktualny letni trend
„Outdoor Kitchen”!

Zielona dekoracja stołu

Male donice to idealne, naturalne
dekoracje na nakrytym stole.
Porada dotycząca przyjęcia w ogrodzie:
Zioła wydzielają przyjemny zapach
i można nimi indywidualnie
doprawiać potrawy.

Wesoła atmosfera

Rośliny to nieodłączny element miłej
atmosfery na wolnym powietrzu. Na
podłodze, na stołach, na blatach
roboczych ... Wypełnij puste
przestrzenie ożywczą zielenią!

Letni klasyk
Purystyczny design dla Twojej
kuchni na wolnym powietrzu:
QUADRO LS na stronie 73.
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Outdoor Living
Jeśli mamy wystarczająco dużo miejsca, kuchni na wolnym powietrzu może
towarzyszyć również salon outdoor! Dzięki wygodnym meblom i dobrze
dobranym elementom dekoracyjnym również na zewnątrz można stworzyć
harmonijną, domową atmosferę.

Gotowanie wśród zieleni
W dobrze wyposażonej kuchni
na wolnym powietrzu przygotujesz
w zasadzie całe menu. Nie może tu
zabraknąć płyty grzewczej, grilla,
zlewozmywaka i dużych blatów
roboczych.

Elegancka dekoracja

Ze środka na zewnątrz

CUBICO Premium dodaje
klasy również przestrzeniom
poza budynkiem
strona 70

Latem również rośliny pokojowe
mogą się cieszyć odrobiną świeżego
powietrza: wystarczy przenieść
przytulną atmosferę salonu na
taras lub balkon!

Gładkie powierzchnie,
wyraźne krawędzie
Udekoruj swoją kuchnię
na wolnym powietrzu
pięknymi donicami CUBE!
strona 69

Po prostu genialne
Nasza donica CLASSICO Premium ma tak
ponadczasowy charakter, że po prostu nie
może jej zabraknąć. Jest ona dostępna
w czterech intensywnych kolorach w wersji
na wysoki połysk oraz trzech szlachetnych
odcieniach metalicznych – strona 67.

W górę!
Z myślą o elegancji:
odkryj nasze wysokie,
smukłe donice RONDO
na stronie 73.
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Powiew elegancji

Modna elegancja na wolnym powietrzu

Mocny kontrast
Czerń i biel to przeciwieństwa. Z jednej strony ciemność, głębia i zmysłowość, z drugiej jasność, otwartość i racjonalność. Są to jednak również
przeciwieństwa, które doskonale się uzupełniają. Napięcie miedzy tymi
dwoma kolorami nie powoduje więc dyskomfortu, lecz stwarza poczucie
wyjątkowej harmonii.

o to harmonijne: eleganckie
Ponadczasowe i zmysłowe, kontrastowe, a mim
ka. Chyba żaden inny styl nie
zestawienie czerni i bieli to ponadczasowa klasy
również domowych wnętrz.
ma w sobie tyle elegancji i smaku – dotyczy to

Wrażenie elegancji

Wdzięczna elegancja

Podstawowa zasada: geometryczne formy i symetria
wzmacniają efekt czarnych i białych elementów. Idealne
tło tworzą perfekcyjnie przycięte żywopłoty i doskonałe,
płynne formy krzewów. Proste donice ustawione parami
– czarna i biała – nadają przestrzeni odpowiednią strukturę
i zapewniają miejsce dla roślin o harmonijnych kształtach
(np. bukszpan). Ścieżka wyłożona czarno-białymi
kamieniami lub kącik do siedzenia utrzymany w kolorach
czerni i bieli nadają ogrodowi przyjemny, stylowy urok.

Twórz atrakcyjne kontrasty
z CUBICO Premium –
strona 70.

Ważne są akcenty!

CUBE Premium w kolorze
białym – elegancka atrakcja
wizualna. strona 71

Wyjątkowo eleganckie:
zestawienie dwóch donic!

Bardzo harmonijny efekt daje połączenie
dwóch donic CUBICO Premium Alto.
Czarno-białą kolorystykę można z powodzeniem
wykorzystać na balkonie i tarasie: monochromatyczne
mogą być meble, wykładziny podłogowe, markizy,
poduszki na krzesła, skrzynki na kwiaty i elementy
dekoracyjne. Warto pamiętać, że na małym
balkonie powinna dominować biel, która będzie
sprawiać wrażenie większej przestrzeni. Na dużym
tarasie z powodzeniem może królować czerń.

Aby nadać wejściu do domu elegancki wygląd, należy ograniczyć się do kilku
elementów. Dwie wysokie, czarne donice pełne białych kwiatów to wyjątkowo
stylowa kompozycja. Jeśli czarno-białe są również drzwi i schody – stylizacja
black & white będzie perfekcyjna!
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Kreatywna

KUCHNIA
PEŁNA ZIÓŁ

Ziołowy greenwall

Urban Gardprzenestrzeinnnegdla ziół itd.

Kreatywne rozwiązania

sadzenie i zbiory.
Wraz z nadejściem lata nastaje pora na kopanie,
tku: trwający
Brak ogrodu nie jest jednak powodem do smu
na to, że zioła, a nawet
nieprzerwanie trend na „miejski ogród” to dowód
na balkonie w centrum
owoce i warzywa można bez problemu uprawiać
trzach – mamy wiele
miasta. Rośliny można również umieścić we wnę
miejsca!
wiele
agają
kreatywnych rozwiązań, które nie wym

zajmują wiele
Doniczki przymocowane do ściany nie
i na gołych
zielen
ilość
dużą
ą
wniaj
zape
i
ca
miejs
ścianie za
na
ścić
umie
wiej
ścianach. Donice najłat
yczne: na
pomocą listew magnetycznych. Prakt
i zbiorów
nia
adza
przes
,
wania
podle
potrzeby
ponownie
donice można łatwo zdjąć, a następnie
ane!
zamocować! Bogate zbiory ziół gwarantow

Zielony, bardziej zielony,
green wall!

Dekoracyjne, praktyczne i
niepowtarzalne: nasze zestawy
Green Wall Home Kit. strona 68
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Sprytne
POMYSŁY

Przewodnik po kwiatach
Dużo kwiatów i ziół na małej przestrzeni:
przy pomocy haków lub podobnych
uchwytów obsadzone donice można łatwo
zamocować na szczeblach drewnianej
drabiny. Zaleta: drabinę z ziołami można bez
problemu przestawiać i aranżować na nowo!

Rada:

Wiszące donice

W małych mieszkaniach nie ma zbyt wiele
miejsc, w których można ustawić roślin
y, ale
na szczęście donice możemy również
zawiesić.
Albo umieścić je na samodzielnie wyko
nanych
wiszących półkach. Takie elementy nie
tylko nie
zajmują dużo miejsca, ale również wyglą
dają
bardzo nonszalancko!

Porada DIY

Zadbaj o długą
świeżość kwiatów
i ziół!

Uchwyty do skrzynek balkonowych
pasujące do CUBE Color Triple są
dostarczane wraz z donicami.

Poręczna donica CUBE Color
jest dostępna w trzech
wspaniałych kolorach!
strona 68

Własnoręcznie wykonany wiszący regał

Potrzebne elementy:
• 8 kantówek
• 1 deska
• wkręty i haki
• łańcuchy
• piła
• wiertarka i wkrętarka akumulatorowa
• pędzel i farba według gustu

Zawsze atrakcyjne

W naszej donicy CUBE Color
Triple zmieszczą się nawet
trzy rośliny! strona 68

Najpierw należy odpowiednio
przyciąć kantówki: cztery z nich
muszą mieć taką długość jak
krótsza strona deski. Pozostałe
cztery mogą być nieco dłuższe.

Na końcach kantówek należy
wywiercić otwory i połączyć je
wkrętami, aby powstały dwie
takie same ramy. Ramy można
pomalować na dowolny kolor.

Klasycznie elastyczne
Na stole, na podłodze
lub na wiszącym regale:
CLASSICO Color wszędzie
wygląda dobrze!
strona 64

Postawić ramy i wsunąć deskę w
taki sposób, aby stabilnie opierała
się na obu uchwytach. Na górze
każdej ramy wkręcić hak, założyć
łańcuchy i zawiesić regał na
suficie. Wow!

Odpowiedni film video DIY od Jeleny
znajdziesz pod adresem

https://youtu.be/KoGlWhqhsC0
Możesz również użyć kodu QR.
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Summer in the City

Idealna letnia oaza zieleni

ku, przyjemności
Twoje małe, własne królestwo letniego odpoczyn
te!
i podjadania na wolnym powietrzu – to takie pros

Nonszalanckie
i stylowe

Letnia atmosfera
mi
na balkonie z naszy
lor.
Co
BE
CU
i
am
donic
strona 68

Ogród na małej przestrzeni

yi
Zioła na balustradzie, niewielkie krzew
owocowe na
ka
drzew
ach,
regał
i
ch
stoła
na
ywa
warz
ce!
podłodze – na wszystko znajdzie się miejs

Uprawianie ogrodu jest proste

Aby owoce i warzywa dobrze się rozwijały,
trzeba je prawidłowo pielęgnować: pomidory
potrzebują dużo słońca i najlepiej czują się na
balkonie skierowanym na południe lub na
zachód. Trzeba je również
regularnie i równomiernie
podlewać – LECHUZA z
łatwością rozwiązuje ten
problem!
Rada: Liście pomidorów nie
lubią wilgoci, roślinę należy
więc osłonić przed deszczem.

Szary, bezduszny beton bez wyrazu? Nie musi tak
być! Wystarczy zadbać o dużą ilość świeżej zieleni na balkonie i
nawet na małej przestrzeni stworzyć osobisty ogród – znajdzie się w nim
również miejsce na świeże owoce i warzywa bio!

NOWOŚĆ: VEGGIEPON

Do dużych i małych

Pasuje do każdej rośliny:
nasza seria CANTO Stone
na stronie 63.

naszego
Wszystkie informacje na temat
tu
nowego wegańskiego substra
80.
nie
stro
na
sz
dzie
znaj

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

Czysty relaks!
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Letnia świeżość bio
Najlepsze we własnym ogrodzie na balkonie: zawsze
jest coś zebrania i podjadania – i wszystko jest świeże,
prosto z krzaczka lub ziemi!

na balkonie. To, które z nich
Rośliny to enklawa przyrody
i,
eży oczywiście od lokalizacj
sprawdzą się na balkonie, zal
.
d) i indywidualnego gustu
orientacji (np. południe, zachó
ją się doskonale nawet na
Kwiaty i rośliny warzywne czu
e balkon, a w donicach
małej przestrzeni, jaką oferuj
we.
rawiać małe drzewka owoco
podłogowych można też up

Energetyzująca świeżość na gorące letnie dni:
wystarczy wlać do karafki schłodzoną wodę i dodać
do niej samodzielnie zerwane maliny, plasterki
świeżych cytryn lub gałązkę rozmarynu – chłodne i
smaczne!

Salon na wolnym powietrzu
Aby stworzyć prawdziwie przytulny balkonowy raj, trzeba pamiętać o kilku
ważnych rzeczach: dzięki kolorowym poduszkom na wygodne krzesła, bambusowym matom i sztucznej trawie na podłodze balkon od razu zachęca do wypoczynku. Lampy, wazony i kilka ulubionych dekoracji nadadzą balkonowi indywidualny, nastrojowy charakter.

Różnorodne!

Nasze donice z kolekcji BALCONERA są dostępne w wersji
Color, z organiczną strukturą plecionki oraz jako imitacja
kamienia naturalnego.

Więcej informacji na
temat miejskiego
ogrodu można znaleźć
przy użyciu kodu QR.
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Porady

Hello Summer

dotyczące idealnego przyjęcia w ogrodzie
Miło jest siedzieć, spędzać przyjemnie
czas i świętować na wolnym powietrzu:
w ten sposób następne przyjęcie w
ogrodzie stanie się dla rodziny i
przyjaciół niezapomnianym przeżyciem!

Samodzielnie wykonane girlandy!
Atmosfera to oczywiście również dekoracje.
Najlepiej sprawdzą się ciekawe girlandy z proporczykami.
Wystarczy wyciąć trójkąty z kolorowego papieru,
zrobić w nich dwa otwory, przewlec przez nie sznurek z
konopi lub łyka i całość zawiesić!
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Idealną przesłonę

Odpowiednie meble
Podstawa każdego przyjęcia w ogrodzie: duży stół i
wygodne krzesła! Jeśli brakuje miejsca, potrawy
można również serwować w formie szwedzkiego stołu.

Take a seat!

Dzięki naszej kolekcji mebli taras
zyska przytulny, zapraszający do
relaksu wygląd. strona 65

na tarasie można stworzyć przy pomocy
donic TRIO Cottage. Doskonale nadają się
one również do małych drzewek szpalerowych
lub roślin pnących. strona 66

Więcej informacji i wspaniałych
inspiracji można znaleźć na
naszej stronie internetowej
dostępnej przy pomocy kodu QR.
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Działania na rze

m każda roślina i każde
Nasza przyroda to złożony ekosystem, w który
rolę. Czasem najmniejsze
zwierzę zajmuje określone miejsce i pełni określoną
: gdyby nie było pszczół,
elementy tego systemu mają największe znaczenie
ądałby zupełnie inaczej.
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Blossom‘s Bakery –

Gotowanie
koi pieczenie z wy tów
rzystaniem kwia

Pieczenie z wykorzystaniem
kandyzowanych kwiatów

Kandyzowanie kwiatów
Składniki:

Świeże kwiaty
cukier (+ jedna szczypta)
50 g
Woda
125 ml

Kandyzowanie kwiatów:

1. Z 50 g cukru i 125 ml wody ugotować syrop.
Pozostawić do ostygnięcia.
 rzy pomocy widelca ostrożnie zanurzać kwiaty
2. P
w syropie i odkładać je na blachę do pieczenia.
 dczekać, aż syrop lekko wyschnie, a następnie
3. O
oprószyć kwiaty odrobiną cukru.
 dczekać ok. 1 do 2 tygodni do całkowitego
4. O
wyschnięcia – i gotowe!
Rada: Na potrzeby wyjątkowo interesujących kompozycji
można w ten sam sposób kandyzować również zioła!

Potrawy powinny być nie tylko
smaczne, ale i wspaniale wyglądać.
Walory estetyczne są w przypadku
jedzenia bardzo ważne! Wiosną i latem
bardzo modne jest używanie kolorowych
kwiatów do gotowania, pieczenia i dekorowania
d
potraw. Małe główki kwiatów najlepiej zbierać prze
południem, kiedy są całkowicie otwarte.
Ważne: zbierać należy wyłącznie czyste kwiaty,
i aromat.
ponieważ podczas mycia szybko tracą one kolor

Jadalne kwiaty: 3 nasze hity

Róża

Owocowo-miętowy, atrakcyjny
dodatek, który szybko nada każdej
kolacji nutę letniego romantyzmu.

Fiołek

W kwestiach kulinarnych fiołek to
prawdziwy multitalent. Jego
przyjemny aromat wzbogaca nie
tylko słodkie potrawy, ale i sałatki
czy zupy.

Ciekawe pomysły dotyczące
wykorzystania kandyzowanych
kwiatów można znaleźć przy
użyciu kodu QR lub na stronie
www.lechuza.PL/
blossomsbakery

Stokrotka

Orzechowy, lekko ostry aromat
niepozornej stokrotki urozmaica
smak sałatek i potraw mięsnych!

Rada:

kwiaty najlepiej jest
suszyć w foremkach
do babeczek – dzięki
temu zachowają
swój kształt!

Uprawa kwiatów nie wymaga wiele miejsca

Piękne kwiaty można uprawiać, nawet jeśli nie ma się
ogrodu – wystarczy nasza donica podwieszana
NIDO Cottage. strona 65
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Pracownia i biuro

Idealny klimat!

Jak dobrać roślinę do pomieszczenia?

Nasza rada:

zkania, poprawiają
Rośliny to nie tylko zieleń i przytulny charakter mies
ie pod warunkiem, że
one również mikroklimat we wnętrzach – oczywiśc
wskazówek, które rośliny
zostaną odpowiednio rozmieszczone. Oto kilka
sprawdzą się najlepiej w jakim pomieszczeniu.

Salon
Palma areka:
Dekoracyjna roślina, która nadaje dużym
pomieszczeniom egzotyczny charakter.
Oczyszcza ona również powietrze, usuwając z
niego szkodliwe substancje, takie jak chemikalia.
Skrzydłokwiat:
Stylowa roślina i prawdziwy multitalent, jeśli
chodzi o klimat pomieszczenia. Skrzydłokwiat
usuwa trujące substancje, takie jak formaldehyd
czy benzol, nawilża powietrze i oczyszcza je z
produkowanych przez ludzki organizm substancji, takich jak aceton czy amoniak.

Nowa jakość dla Twoich roślin!

Dzięki donicy CUBE Premium palma areka
nie tylko zadba o czyste powietrze w
pomieszczeniu, ale również nada mu
klasyczny charakter. strona 69

Zapach ro
zmarynu
wspomaga
zdolność
koncentrac
ji.

Fikus:
Klasyk wśród roślin biurowych. Emituje w ciągu dnia dużą ilość tlenu i
oczyszcza powietrze z trujących oparów (np. pochodzących z lakierów i tworzyw
sztucznych). Może jednak wywoływać alergie.
Dracena:
Szybko rośnie, a dzięki dużej ilości liści doskonale nadaje się do biura, gdzie wspaniale
przyciąga wzrok i stanowi element podziału przestrzeni. Zwalcza suchość powietrza,
dostarczając wilgoć, którą uwalnia przez liście. Lubi ciepłe otoczenie.

Sypialnia
Sansewieria:
Odświeżacz powietrza, który nawet w nocy przetwarza tlenek
węgla na tlen. Doskonale sprawdza się na parapecie (należy
unikać pełnego słońca).
Szeflera:
Jest łatwa w pielęgnacji i dobrze czuje się w chłodnym
otoczeniu: idealna do sypialni. Stale uwalnia tlen, a tym
samym zapewnia spokojny, relaksujący sen.

Nasza rada:
inu lub
Zapach jaśm pokajaus
a
ał
zi
d
lawendy
e.
ia zasypiani
jąco i ułatw
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Kuchnia

Modny trend
Paproć doniczkowa:
Odświeża powietrze i nie
zabiera wiele miejsca. Paprocie lubią
ciepło i dużą wilgotność powietrza
– idealnie sprawdzają się w kuchni.
Oplątwa:
Idealna do małej kuchni. Maleńka
oplątwa to epifit, co oznacza, że nie
trzeba jej sadzić. Pobiera wodę z
otoczenia, dzięki czemu zapobiega
zbyt dużej wilgotności powietrza i
powstawaniu pleśni.

Łazienka

Stylowa oszczędność
miejsca

Aglaonema:
stanowi atrakcyjny akcent w
Dzięki dużym, charakterystycznym liściom i pięknym kwiatom
nie i świetnie radzi sobie z
otocze
jasne
lubi
,
łazience. Ponadto usuwa z powietrza toksyny
dużą wilgotnością.

CUBE Glossy Triple
doskonale dba o rośliny
i eksponuje je w atrakcyjny
sposób. strona 69

Piękny
klasyk ...
… w nowoczesnym
wydaniu! QUADRO LS
na stronie 73.

Rośliny pod prysznic
Oczyszczają powietrze, zapewniają orzeźwienie ciała i umysłu,
a przy tym stanowią wyjątkowy
element dekoracyjny w łazience.
Bambus, zielistka Sternberga czy
aloes wyjątkowo dobrze sprawdzają się w kabinie prysznicowej.
Jeśli przestrzeń jest niewielka,
można przywiązać wiązkę eukaliptusa do drążka prysznicowego.
Orzeźwiający efekt!

Zielistka Sternberga:
w pielęgnacji. Duża zaleta: doskonale
Chyba żadna inna roślina pokojowa nie jest tak łatwa
rozwija się nawet w małej, ciemnej
e
świetni
radzi sobie z niewielką ilością światła i dlatego
rza.
powiet
z
nia
yszcze
zaniecz
pobiera
również
łazience. Ona

Prostota i piękno
Harmonijna atrakcja
w każdym pomieszczeniu:
CUBICO Color na
stronie 64.

Nasza
kostka Premium
Wysokiej jakości połysk lub
szlachetny, matowy metal:
CUBE Premium na
stronie 69.

Wyjątkowa elegancja
Ekskluzywny wygląd:
RONDO Premium na
stronie 73.
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WAZON HAVALO 25

meet

HAVALO 60

HAVALO 40
HAVALO 30
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„Urzekająco stylowe
wzornictwo, zmysłowe wrażenia
dotykowe i dystyngowane
odcienie kolorystyczne”.

Dla wszystkich, którzy
kochają luksus i doceniają
urok niepowtarzalnie
pięknych form.
CZYSTY LUKSUS
Prawdziwa elegancja wyróżnia się szlachetną powściągliwością. Donice HAVALO są eleganckie, a
jednocześnie autentyczne i można je ze sobą harmonijnie łączyć.
Wyłącznie dla HAVALO
Nasze donice HAVALO zachwycają szlachetną, matową powierzchnią, pokrytą drobną strukturą rowków
uzyskaną dzięki zaawansowanej technologii formowania rotacyjnego – dzięki temu stanowią wyjątkowo
luksusowy dodatek w stylowych i reprezentacyjnych wnętrzach. 
strona 75

MOON
GREY

BASALT
GREY

SEASHELL
NUDE
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TREND

w wyposażeniu
wnętrz
Mniej znaczy więcej

Styl Japandi

Niech żyje prostota! Minimalizm to podstawa filozofii stylu
Japandi – przy aranżacji wnętrz należy się ograniczyć do
tego, co najistotniejsze. Spokój, równowaga, skupienie,
a mimo to przytulność!

Idealne połączenie dwóch stylów
wyposażenia wnętrz – Japan meets Scandi
Słabość do natury

Organiczne formy, naturalne materiały i
kolory: to właśnie Japandi. Naczynia
przyrodą
ane
inspirow
oraz dekoracje z drewna, kamienia i ceramiki wprowadzają
przyjemny spokój w otoczeniu. Harmonijnym uzupełnieniem
są stonowane aranżacje roślinne w spokojnych kolorach.
Wspaniały kontrast stanowi kilka błyszczących akcentów.

Harmonijne kombinacje
Zamiłowanie do prostych form i naturalnych
materiałów łączy styl skandynawski
i japoński w bardzo harmonijny sposób.
Meble są funkcjonalne, a zarazem
ponadczasowe i stylowe.

skandynawski spokój.
Charakterystyczna japońska prostota i przytulny
się czystą, spokojną
Z takiego połączenia powstał styl, który wyróżnia
elegancją: „Japandi”.
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Indywidualny styl

Blisko natury
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efekt. Opowiadane prz
naprawdę piękne!

aga
Perfekcyjna równow
są ściśle

Czyste formy,
stonowane kolory
Harmonijna równowaga
w domowych wnętrzach:
CUBICO Premium na
stronie 70.

– światło i cień –
Dwa przeciwieństwa
łączenie
tur
kul ą i estetyką. Po
związane z japońską
swoiste
je
eru
gen
w
mentó
ciemnych i jasnych ele
ze skrajnych
o
reg
któ
u
nik
wy
w
napięcie,
nia.
taje perfekcyjna harmo
przeciwieństw pows
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Niezwykłe

5.

4.
2.

3.

Wyjątkowe storczyki!
1.

Perfekcyjne dopasowanie
Kompleksowe zaopatrzenie
tych wymagających roślin:
ORCHIDEA na stronie 72.

Do dekoracji i na prezent

Idealne do małych storczyków lub
odkładów: MINI-DELTINI na stronie 71.

zyki to idealna dekoracja do
Szlachetne i delikatne jak żadna inna roślina: storc
ych prawidłowej pielęgnacji
ustawienia na parapecie. Oto kilka porad dotycząc
tych wymagających piękności!

Prawidłowe miejsce ustawienia

Storczyki potrzebują dużo światła, jednak nie tolerują mocnego nasłonecznienia. W ich przypadku
idealne będzie miejsce przy oknie skierowanym na wschód lub zachód!

Prawidłowe podlewanie

zastojowej!
Storczyki to tropikalne epifity, które lubią dużą wilgotność powietrza, ale nie tolerują wody
Nasza rada: Nasz system nawadniania potrafi zaopatrywać w odpowiednią ilość wody nawet
tak wymagającą roślinę jak storczyk.

Prawidłowe nawożenie

je przenawoMniej znaczy więcej: storczyki potrzebują niewiele substancji odżywczych – łatwo można
specjalny
nasz
polecamy
odżywcze,
składniki
w
nie
zaopatrywa
one
zrównoważ
zapewnić
zić. Aby
substrat do storczyków (strona 80).

1. Mini Falenopsis

4. Celogyne

Roślina, ze względu na charakterystyczny kształt kwiatów
zwana „orchideą motylkową”, przez cały rok zachwyca
bujnymi kwiatami.

Celogyne pochodzi z wietrznych wzgórz u podnóża
Himalajów i zachwyca okazałymi cebulkami oraz licznymi
kwiatami.

2. Cambria

5. Wanda

Ten wyjątkowo wysoki storczyk to mieszanka wielu
egzotycznych gatunków orchidei. Jest stosunkowo łatwy
w pielęgnacji, dlatego nadaje się dla osób, które dopiero
rozpoczynają swoją przygodę ze storczykami.

Ten storczyk pochodzi właściwie z południowo-wschodniej Azji. Dzięki gęstym liściom i dużym kwiatom o
intensywnym ubarwieniu ma jednak wielu fanów również
w naszych szerokościach geograficznych.

3. Katleja
Płatki kwiatów tego gatunku są wydłużone i najczęściej
mają silne zabarwienie. Niektóre podgatunki storczyków
Katleja mają dodatkowo plamy i aromatyczny zapach.

Więcej informacji i wspaniałych
inspiracji można znaleźć na naszej
stronie internetowej dostępnej przy
pomocy kodu QR.
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Wysokie stropy zapewniają w
pomieszczeniu wrażenie zapierającej
dech w piersiach przestrzeni. Ta
zachwycająca przestrzeń może jednak
szybko sprawić, że pomieszczenie stanie
się surowe i nieprzytulne. Rozwiązanie:
wysokie regały, obrazy albo wysokie lub
pnące rośliny, takie jak na przykład
szeflera.

Wyczucie przestrzeni

Porady dotyczące urządzania dużych pomieszczeń
dziwnego, że
Lofty oferują naprawdę dużo miejsca – nic więc
nieruchomości.
są tak popularne i bardzo poszukiwane na rynku
y stanowią idealne
Duże pomieszczenia i szorstkie, betonowe ścian
!
tło dla rozłożystych, intensywnie zielonych roślin

Łatwy sposób na dżunglę w lofcie
Jeśli w mieszkaniu są więcej niż dwie rośliny
pokojowe, podlewanie może oznaczać sporo
pracy – ale nie z LECHUZA!
Odkryj nasz wyjątkowy system nawadniania!
Rośliny same najlepiej wiedzą, ile potrzebują
wody – wystarczy napełnić zbiornik na wodę i
gotowe! Na wskaźniku poziomu wody można
obserwować, na jak długo wystarczy zapas
wody.
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Definiowanie pomieszczeń

iej
Duże powierzchnie będą się wydawały bardz
zególne
przytulne, jeśli zostaną podzielone na poszc
aw
strefy – na przykład za pomocą przesłon. Możn
zyskać
ten sposób oddzielić od siebie różne obszary,
zyć
nieco przestrzeni prywatnej lub po prostu stwor
atrakcyjne akcenty we wnętrzu.

Porady dotyczące mieszkań typu loft
Wyeksponuj kontrasty

„Niekolorowe” barwy, takie jak czerń
i biel, to klasyka w mieszkaniach typu
loft.Podstawowe elementy wyposażenia
wnętrza utrzymane w tej kolorystyce
zapewniają w pomieszczeniu stabilność
i strukturę – stanowią one swoistą bazę,
do której można dodać kilka kolorowych
akcentów.

Zielone akcenty
kolorystyczne

Spokojną przestrzeń loftu ożywią
bujne rośliny z dużymi liśćmi – np.
kalatea lub szeflera.

• wyraźnie oddziel poszczególne strefy mieszkania: za pomocą roślin, przesłon lub dywanów
• w przypadku bardzo wysokich wnętrz warto pomyśleć o drugim poziomie (antresola)
• dekoracje i jeszcze raz dekoracje: duże rzeźby, lampy, obrazy, wazony itp.
• światło to podstawa: wnętrze zyska większą przytulność dzięki spotom, reflektorom,
latarniom i nisko zwisającym lampom
z
• pamiętaj o „pochłaniaczach dźwięku” – mogą to być np. pełne regały, dekoracje ścienne
tkaniny lub duże rośliny

Ciekawe
perspektywy

CURSIVO Premium
nadaje wnętrzu
dynamiczny
charakter.
strona 70

Live Lofty

Smukłe i stabilne:
CILINDRO Color
idealnie nadaje
się do dużych
pomieszczeń!
strona 63

Dzielące
przestrzeń

Twórz nowe strefy
w mieszkaniu przy
pomocy CARARO
Premium – strona 67.
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OJO miłośnika roślin

Badaj i odkrywaj
Po posadzeniu rośliny w OJO można
obserwować jej rozwój gołym okiem!
To naprawdę fascynujące – jeśli zasadzona
roślina była na początku malutka, może się
bardzo mocno zmienić w krótkim czasie!

Uprawianie roślin jest dziecinnie proste

do każdego pokoju
Zabawa, obserwacja, nauka: Nasz OJO pasuje
badaczy i miłośników
dziecięcego – to doskonały towarzysz małych
go bardzo
roślin! Ojo wygląda bardzo zabawnie – i można
łatwo obsadzić!

Najlepsze miejsce

Biurko, szafka nocna, parapet – OJO wszędzie
prezentuje się doskonale. Trzeba jednak
pamiętać, żeby w miejscu ustawienia roślinka
miała odpowiednią ilość światła.

Możesz polegać na OJO!

OJO zawsze jest gotowy do pomocy.
A kiedy Cię nie ma, doskonale opiekuje się
Twoją roślinką. Dzięki zintegrowanemu
zbiornikowi na wodę OJO zawsze
dostarcza roślinie odpowiednią ilość wody.

Obsadzanie OJO – to proste:

1. Wbij sztyft nawadniający w
donicę i umieść roślinę w OJO.
2. Wlej wodę do zbiornika

3. Magia: kiedy zbiornik na wodę
jest pełny,
oczy OJO robią się niebieskie! Dzię
ki temu
zawsze wiadomo, czy roślina ma
odpowiednią ilość wody.

1

2

3
interactive

eyes
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Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

Praktyczne akcesoria

Postaraj się o ulubioną roślinę!

Penta z gwieździstymi, różowymi kwiatami i intensywnie zielonymi liśćmi to
przepiękna i uspokajająca atrakcja wizualna w pokoju dziecięcym. Nefrolepis
tworzy atmosferę dżungli pełnej przygód. Soczyście zielone i jaskrawo czerwone
liście kalatei stanowią wspaniałe barwne akcenty w pomieszczeniu.

Wszystkie style w skrócie

Wszystko dla Twojego OJO
Nasze praktyczne akcesoria
ułatwiają obsadzenie OJO!

1

ieść w
Najpierw um ce.
ją
ru
pa
se
denko

3

OJO

Wsyp nasiona
trawy pszenicz
nej
(dostarczone
w zestawie)

2

Ostrożnie wsyp
substrat PON.

Podlewaj! (zawsze,
kiedy oczy ponownie
zrobią się brązowe)

4

Obserwuj, jak rośnie!

szna
Teraz możesz obserwować, jak śmie
fryzura OJO robi się coraz większa.
Twój projekt – Twój sukces!
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LECHUZA-PON

• magazynuje wodę oraz substanc
je odżywcze i uwalnia
je zgodnie z zapotrzebowaniem
• nadaje się do wszystkich roślin
• stabilna struktura i optymalny prze
pływ powietrza
• dobry drenaż, zapobiega powstaw
aniu wody zastojowej
• stabilna wartość pH przez długi
okres czasu
• hamuje rozwój pleśni
• wyjątkowo przyjazny dla alergików
• nie sprzyja szkodnikom

pojemność 3 l, 6 l, 12 l i 18 l

Substraty LECHUZA

Do każdego zastosowania odpowiedni substrat
donica? Check! Teraz
Światło? Tak! Woda? Jest! Odpowiednio duża
żyznego podłoża –
do szczęścia brakuje jeszcze tylko odpowiednio
luzywnych substratów!
wystarczy wybrać jeden z naszych czterech eksk

Produkty na zdjęciach mogą
się różnić wyglądem od
oryginału

Substrat mineralny
z nawozem o długim działaniu

Najlepsza alternatywa
dla zwykłej ziemi
• równomierny rozkład substancji odżywczych
• wieloletnia trwałość: brak konieczności wymiany
• nie ulega zagęszczeniu: optymalne zaopatrywanie w powietrze i wodę
• łatwe i czyste napełnianie
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ORCHIDPON

Bogaty w składniki odżywcze
substrat do roślin warzywnych VEGAN

• bogaty w humus zapewniający optymalny

pojemność 3 l i 6 l

• w 100% wegański, nie zawiera składników
pochodzenia zwierzęcego
• w 100% wolny od torfu – w trosce o
środowisko naturalne
• w 100% wegańskie nawożenie +
węgiel roślinny Premium

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

wzrost korzeni
• dobry drenaż, zapobiega powstawaniu
wody zastojowej
• zrównoważona gospodarka powietrzna i wodn
a
w strefie korzeni gwarantuje trwałe zdrowie roślin

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

VEGGIEPON

Specjalny substrat do storczyków

pojemność 6 l i 12 l

Nie zapomnij o nawożeniu!

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

Wysokiej jakości
zkowych
substrat do roślin donicśrod
owisko

o
 ie zawiera torfu – w trosce
•n
naturalne
w wodę i powietrze
• optymalne zaopatrzenie
jakość –
lna
ona
• s prawdzona profesj
sięcy
mie
6–8
na
óz
naw
iera
zaw

pojemność 6 l i 12 l

• s tałe uwalnianie składników
odżywczych przez 6–8 miesięcy
• idealny do stosowania w zbiorniku
na wodę
• obfite kwiaty przez cały sezon
• zielone liście, zdrowe rośliny

Nawóz w płynie
do storczyków

• idealne zaopatrzenie w składniki
odżywcze
• wspaniałe kwiaty + zdrowe
rośliny
• łatwe dozowanie

Spray do nabłyszczania liści
do storczyków

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

TERRAPON

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

z mikroskładnikami odżywczymi
do roślin kwitnących do roślin zielonych

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

Nawóz o długim działaniu

• wellness dla storczyków
• delikatne czyszczenie
• zdrowy połysk
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Nasz asortyment

BALCONERA 80 jest wyposażona
w dwa osobne komfortowe wkłady
ułatwiające sadzenie roślin.

BALCONERA Cottage
8l
3l

nne produkty wraz
Na kolejnych stronach można znaleźć nasze wszechstro
nych i numerów
stycz
kolory
z danymi dotyczącymi ich wielkości, wariantów
aby ułatwić ich
–
ie
tyczn
katalogowych. Artykuły są uporządkowane alfabe
wyszukiwanie.

Rada: warto również zwrócić uwagę na linki do naszych stron z inspiracjami!

Wszystkie donice są wyposażone
w system nawadniania

BALCONERA Color

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
biały: nr kat. 15670
muszkatołowy brąz: nr kat. 15674
szary łupkowy: nr kat. 15673

Pojemność i
wielkość zbiornika
na wodę

Dostępne kolory

Numer
zamówienia

BALCONERA Cottage 80 // 79 × 19 × 19 cm
biały: nr kat. 15610
mokka: nr kat. 15615
granit: nr kat. 15612

12 l
5l

BALCONERA Stone 80 // 79 × 19 × 19 cm
kamienny szary: nr kat. 15660
piaskowy: nr kat. 15661
czarny grafitowy: nr kat. 15662

BALCONERA Stone
8l
3l

BALCONERA Stone 50 // 50 × 19 × 19 cm
kamienny szary: nr kat. 15650
piaskowy: nr kat. 15651
czarny grafitowy: nr kat. 15652

BALCONERA 80 jest wyposażona
w dwa osobne, komfortowe wkłady
ułatwiające sadzenie.

CANTO Stone
12 l
3l

CANTO Stone 30 low // 30 × 30 × 30 cm
kamienny szary: nr kat. 13700
piaskowy: nr kat. 13701
czarny grafitowy: nr kat. 13702

29 l
7l

CANTO Stone 40 low // 40 × 40 × 40 cm
kamienny szary: nr kat. 13720
piaskowy: nr kat. 13721
czarny grafitowy: nr kat. 13722

12 l
3l

CANTO Stone 30 high // 30 × 30 × 56 cm
kamienny szary: nr kat. 13600
piaskowy: nr kat. 13601
czarny grafitowy: nr kat. 13602

29 l
7l

CANTO Stone 40 high // 40 × 40 × 76 cm
kamienny szary: nr kat. 13620
piaskowy: nr kat. 13621
czarny grafitowy: nr kat. 13622

Szer.×gł.×wys. lub ×wys.

8l
3l

Zdjęcie produktu

12 l
5l

Wymienny wkład
Wszystkie donice linii
BALCONERA posiadają
wymienne wkłady.

Instrukcja wyszukiwania
Nazwa
produktu

BALCONERA Cottage 50 // 50 × 19 × 19 cm
biały: nr kat. 15600
mokka: nr kat. 15605
granit: nr kat. 15602

Otwory do chwytania
ułatwiają wyciąganie
wkładu.

Ten symbol oznacza, że donica
posiada system nawadniania ze
sztyftem. W tym przypadku nie
trzeba przesadzać roślin. Wystarczy
umieścić sztyft w donicy z rośliną –
i gotowe!

CILINDRO Color

Nadaje się do zastosowań na zewnątrz

6l
2l

CILINDRO Color 23 // 23 × 41 cm
biały: nr kat. 13940
pomarańczowy sunset: nr kat. 13943
szary łupkowy: nr kat. 13943

13 l
4l

CILINDRO Color 32 // 32 × 56 cm
biały: nr kat. 13950
pomarańczowy sunset: nr kat. 13952
szary łupkowy: nr kat. 13953

BALCONERA Color
8l
3l

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
biały: nr kat. 15670
muszkatołowy brąz: nr kat. 15674
szary łupkowy: nr kat. 15673

12 l
5l

BALCONERA Color 80 // 79 × 19 × 19 cm
biały: nr kat. 15680
muszkatołowy brąz: nr kat. 15684
szary łupkowy: nr kat. 15683

BALCONERA 80 jest wyposażona
w dwa osobne komfortowe wkłady
ułatwiające sadzenie roślin.
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CLASSICO Color
2,5 l
0,6 l

CLASSICO Color 18 // 18 × 17 cm
biały: nr kat. 13261
muszkatołowy brąz: nr kat. 13262
szary łupkowy: nr kat. 13263

5l
1l

CLASSICO Color 21 // 21 × 20 cm
biały: nr kat. 13170
muszkatołowy brąz: nr kat. 13183
szary łupkowy: nr kat. 13184

9l
2l

CLASSICO Color 28 // 28 × 26 cm
biały: nr kat. 13190
muszkatołowy brąz: nr kat. 13203
szary łupkowy: nr kat. 13204

17 l
4l

CLASSICO Color 35 // 35 × 33 cm
biały: nr kat. 13210
muszkatołowy brąz: nr kat. 13223
szary łupkowy: nr kat. 13224

33 l
6l

CLASSICO Color 43 // 43 × 40 cm
biały: nr kat. 13230
muszkatołowy brąz: nr kat. 13243
szary łupkowy: nr kat. 13244

CUBE Cottage

CUBICO Cottage

Wymienny wkład
Wymienny wkład pasuje
również do CUBICO Color
i CUBICO Premium.

14 l
4l

CUBICO Cottage 30 // 30 × 30 × 56 cm
biały: nr kat. 15226
granit: nr kat. 15222
mokka: nr kat. 15225

31 l
8l

CUBICO Cottage 40 // 40 × 40 × 75 cm
biały: nr kat. 15246
granit: nr kat. 15242
mokka: nr kat. 15245

Meble krzesło sztaplowane
12 l
3l

61 l
14 l

CUBE Cottage 30 // 30 × 30 × 30 cm
biały: nr kat. 15376
mokka: nr kat. 15375
granit: nr. kat. 15372

31 l
8l

CUBE Cottage 50 // 50 × 50 × 50 cm
biały: nr kat. 15390
mokka: nr kat. 15395
granit: nr kat. 15392

CUBE Cottage 40 // 40 × 40 × 40 cm
biały: nr kat. 15380
mokka: nr kat. 15385
granit: nr kat. 15382

Krzesło sztaplowane // 58 × 57 × 84 cm
biały: nr kat. 10900
granit: nr kat. 10903
mokka: nr kat. 10904

Czas na zmianę?
Wkład CUBE 40 pasuje również
do CUBICO 40 oraz TRIO 40.

Prüfumfang:
Sicherheit
geprüft
Produktion
überwacht

bureauveritas.com/
qualitycheck
Project-ID:
077-01-HLSP P15

CUBETO Stone

5l
1,6 l

CUBETO Stone 30 // 30 × 13 cm
kamienny szary: nr kat. 13830
piaskowy: nr kat. 13831
czarny grafitowy: nr kat. 13832

12 l
3l

CUBETO Stone 40 // 40 × 18 cm
kamienny szary: nr kat. 13840
piaskowy: nr kat. 13841
czarny grafitowy: nr kat. 13842

Meble stół
Stół // 90 × 90 × 75 cm
biały: nr kat. 10910
granit: nr kat. 10913
mokka: nr kat. 10912

Stół // 160 × 90 × 75 cm
biały: nr kat. 10930
granit: nr kat. 10933
mokka: nr kat. 10932

Stół HPL // 90 × 90 × 75 cm
biały: nr kat. 10914
granit: nr kat. 10915

Stół HPL // 160 × 90 × 75 cm
biały: nr kat. 10934
granit: nr kat. 10935

Prüfumfang:
Sicherheit
geprüft
Produktion
überwacht

bureauveritas.com/
qualitycheck
Project-ID:
077-01-HLSP P15

CUBICO Color
NIDO Cottage
6l
2l

CUBICO Color 22 // 22 × 22 × 41 cm
biały: nr kat. 13160
szary łupkowy: nr kat. 13164
muszkatołowy brąz: nr kat. 13161

31 l
8l

CUBICO Color 40 // 40 × 40 × 75 cm
biały: nr kat. 13150
szary łupkowy: nr kat. 13158
muszkatołowy brąz: nr kat. 13151

14 l
4l

CUBICO Color 30 // 30 × 30 × 56 cm
biały: nr kat. 13130
szary łupkowy: nr kat. 13138
muszkatołowy brąz: nr kat. 13133

Ze stabilnym zawieszeniem
ze stali nierdzewnej.

6l
2l

NIDO Cottage // 27 × 23 cm
biały: nr kat. 15190
granit: nr kat. 15193
mokka: nr kat. 15195

Ozdobna osłona
Ozdobna osłona w dolnej części
a
donicy w elegancki sposób ukryw
śrubę przelewową.
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Polecane do wnętrz
TRIO Cottage

3 × 14 l
3×4l

TRIO Cottage 30 // 100 × 32 × 34 cm
biały: nr kat. 15000
granit: nr kat. 15003
mokka: nr kat. 15005

3 × 31 l
3×8l

TRIO Cottage 40 // 130 × 42 × 44 cm
biały: nr kat. 15020
granit: nr kat. 15023
mokka: nr kat. 15025

CANTO Stone 14

0,4 l

CANTO Stone 14 // 14 × 14 × 14 cm
kamienny szary: nr kat. 13470
piaskowy: nr kat. 13471
czarny grafitowy: nr kat. 13472

o
Powierzchnia z kamienia naturalneg
lnego oferują
Realistyczną imitację kamienia natura
stka,
na/ko
kolum
również donice CANTO Stone
Balconera Stone i misa CUBETO.

CARARO Premium

52 l
10 l

Sprytne kombinacje

CARARO Premium // 75 × 43 × 30 cm
biały, połysk: nr kat. 18800
antracyt metalik: nr kat. 18803
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 18829
taupe, połysk: nr kat. 18804
czarny, połysk: nr kat. 18809
srebrny metalik: nr kat. 18808
espresso metalik: nr kat. 18827

Ukryte rolki
CARARO dostarczamy wraz z
cymi
niewidocznymi rolkami umożliwiają
łatwe przemieszczanie donicy.

Wkłady Lechuza można bardzo łatwo wymieniać i przekładać do innych donic. Tu możesz sprawdzić,
które donice mają taki sam rozmiar umożliwiający wymienianie się wkładami.
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
TRIO Cottage 30

BALCONERA Stone 50 BALCONERA Stone 80

TRIO Cottage 40

CLASSICO
Premium LS
3l
1l

CUBICO Alto 40
CUBE COTTAGE 40
CUBE PREMIUM 40
CURSIVO PREMIUM 40

13 l
4l

Praktyczne: Jesienią rośliny balkonowe, tarasowe i ogrodowe można bardzo łatwo przenieść wraz z wkładem do
donic pokojowych, a wiosną ponownie przenieść je na zewnątrz – w ten sposób przez cały rok możesz zmieniać
aranżacje roślinne i bez wielkiego wysiłku sezonowo obsadzać donice różnymi roślinami!
40 l
9l

CLASSICO Premium LS 21 // 21 × 20 cm
biały, połysk: nr kat. 16020
antracyt metalik: nr kat. 16023
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16027
taupe, połysk: nr kat. 16025
czarny, połysk: nr kat. 16029
srebrny metalik: nr kat. 16028
espresso metalik: nr kat. 16021
CLASSICO Premium LS 35 // 35 × 33 cm
biały, połysk: nr kat. 16060
antracyt metalik: nr kat. 16063
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16067
taupe, połysk: nr kat. 16065
czarny, połysk: nr kat. 16069
srebrny metalik: nr kat. 16068
espresso metalik: nr kat. 16061

CLASSICO Premium LS 50 // 50 × 47 cm
biały, połysk: nr kat. 16100
antracyt metalik: nr kat. 16103
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16107
taupe, połysk: nr kat. 16105
czarny, połysk: nr kat. 16109
srebrny metalik: nr kat. 16108
espresso metalik: nr kat. 16101

7l
2l

28 l
6l

CLASSICO Premium LS 28 // 28 × 26 cm
biały, połysk: nr kat. 16040
antracyt metalik: nr kat. 16043
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16047
taupe, połysk: nr kat. 16045
czarny, połysk: nr kat. 16049
srebrny metalik: nr kat. 16048
espresso metalik: nr kat. 16041
CLASSICO Premium LS 43 // 43 × 40 cm
biały, połysk: nr kat. 16080
antracyt metalik: nr kat. 16083
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16087
taupe, połysk: nr kat. 16085
czarny, połysk: nr kat. 16089
srebrny metalik: nr kat. 16088
espresso metalik: nr kat. 16081

Praktyczny wkład
y.
z uchwytem w ramie w kolorze donic
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CLASSICO
Premium

CUBE Glossy

90 l
17 l

CLASSICO Premium 60 // 60 × 56 cm
biały, połysk: nr kat. 14500
antracyt metalik: nr. kat. 14503
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 14529
taupe, połysk: nr kat. 14506
czarny, połysk: nr kat. 14509
srebrny metalik: nr kat. 14508
espresso metalik: nr kat. 14527

145 l
26,5 l

CLASSICO Premium 70 // 70 × 65 cm
biały, połysk: nr kat. 14600
antracyt metalik: nr kat. 14603
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 14629
taupe, połysk: nr kat. 14606
czarny, połysk: nr kat. 14609
srebrny metalik: nr kat. 14608
espresso metalik: nr kat. 14627

0,4 l

CUBE Glossy 14 // 14 × 14 × 14 cm
biały highgloss: nr kat. 13510
antracyt highgloss: nr kat. 13511
czerwony scarlet highgloss: nr kat. 13512

0,7 l

CUBE Glossy 16 // 17 × 17 × 16 cm
biały highgloss: nr kat. 13520
antracyt highgloss: nr kat. 13521
czerwony scarlet highgloss: nr kat. 13522

CUBE Glossy Kiss // 14 × 14 × 14 cm
cashmere cream highgloss glitter: nr kat. 13515
cherry pie highgloss glitter: nr kat. 13514
sweet candy highgloss glitter: nr kat. 13513

CUBE Glossy Triple

CUBE Color

0,4 l

CUBE Color 14 // 14 × 14 × 14 cm
biały: nr kat. 13380
limonkowy: nr kat. 13385
szary łupkowy: nr kat. 13384

0,7 l

1l

CUBE Color 16 // 17 × 17 × 16 cm
biały: nr kat. 13580
limonkowy: nr kat. 13585
szary łupkowy: nr kat. 13584

CUBE Color Triple

CUBE Glossy Triple // 40 × 14 × 14 cm
biały highgloss: nr kat. 13670
antracyt highgloss: nr kat. 13671
czerwony scarlet highgloss: nr kat. 13672

CUBE Glossy Green Wall Home Kit

1l

CUBE Color Triple // 40 × 14 × 14 cm
biały: nr kat. 13680
limonkowy: nr kat. 13685
szary łupkowy: nr kat. 13684

CUBE Color Green Home Wall Kit
3×
0,4 l

3×
0,4 l

System na sztyft LECHUZA

CUBE Color Green Wall Home Kit // 48 × 14 × 14 cm
biały: nr kat. 13398
szary łupkowy: nr kat. 13399

Green Wall Home Kit LECHUZA
Stylowy i praktyczny sposób na
ściany z zielenią.

W zestawie metalowa listwa
i uchwyt magnetyczny.

CUBE Premium
12 l
3l

Szybko i łatwo:
Dzięki sztyftowi
małe rośliny można
wkładać do donic
razem z doniczką
produkcyjną.

CUBE Glossy Green Wall Home Kit // 48 × 14 × 14 cm
biały highgloss: nr kat. 13523
antracyt highgloss: nr kat. 13524
czerwony scarlet highgloss: nr kat. 13525

61 l
14 l

CUBE Premium 30 // 30 × 30 × 30 cm
biały, połysk: nr kat. 16460
antracyt metalik: nr kat. 16463
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16467
taupe, połysk: nr kat. 16465
czarny, połysk: nr kat. 16469
srebrny metalik: nr kat. 16468
espresso metalik: nr kat. 16461

31 l
8l

CUBE Premium 40 // 40 × 40 × 40 cm
biały, połysk: nr kat. 16360
antracyt metalik: nr kat. 16363
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16367
taupe, połysk: nr kat. 16365
czarny, połysk: nr kat. 16369
srebrny metalik: nr kat. 16368
espresso metalik: nr kat. 16361

CUBE Premium 50 // 50 × 50 × 50 cm
biały, połysk: nr kat. 16560
antracyt metalik: nr kat. 16563
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16567
taupe, połysk: nr kat. 16565
czarny, połysk: nr kat. 16569
srebrny metalik: nr kat. 16568
espresso metalik: nr kat. 16561
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DELTA 10/20
6l
2l

CUBICO Premium 22 // 22 × 22 × 41 cm
biały, połysk: nr kat. 18460
antracyt metalik: nr kat. 18463
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 18479
taupe, połysk: nr kat. 18464
czarny, połysk: nr kat. 18469
srebrny metalik: nr kat. 18468
espresso metalik: nr kat. 18477

14 l
4l

CUBICO Premium 30 // 30 × 30 × 56 cm
biały, połysk: nr kat. 18181
antracyt metalik: nr kat. 18184
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 18183
taupe, połysk: nr kat. 18214
czarny, połysk: nr kat. 18186
srebrny metalik: nr kat. 18185
espresso metalik: nr kat. 18182

2l
0,6 l

DELTA 10 // 30 × 11 × 13 cm
biały, połysk: nr kat. 15460
antracyt metalik: nr kat. 15467
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 15469
taupe, połysk: nr kat. 15466
pastelowy fiolet, połysk: nr kat. 15465

5l
2l

DELTA 20 // 40 × 15 × 18 cm
biały, połysk: nr kat. 15560
antracyt metalik: nr kat. 15563
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 15579
taupe, połysk: nr kat. 15566
pastelowy fiolet, połysk: nr kat. 15572
espresso metalik: nr kat. 15577

* tylko DELTA 20

CUBICO Premium

*
31 l
8l

CUBICO Premium 40 // 40 × 40 × 75 cm
biały, połysk: nr kat. 18191
antracyt metalik: nr kat. 18194
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 18193
taupe, połysk: nr kat. 18215
czarny, połysk: nr kat. 18196
srebrny metalik: nr kat. 18195
espresso metalik: nr kat. 18192

61 l
14 l

CUBICO Premium 50 // 50 × 50 × 94 cm
biały, połysk: nr. kat. 18161
antracyt metalik: nr kat. 18164
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 18163
taupe, połysk: nr kat. 18168
czarny, połysk: nr kat. 18166
srebrny metalik: nr kat. 18165
espresso metalik: nr kat. 18162

DELTA Premium

CUBICO Premium
Alto

31 l
7,5 l

8l
3l

DELTA Premium 30 // 30 × 56 cm
biały, połysk: nr kat. 15500
antracyt metalik: nr kat. 15503
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 15519

17 l
5l

DELTA Premium 40 // 40 × 75 cm
biały, połysk: nr kat. 15540
antracyt metalik: nr kat. 15543
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 15559

CUBICO Premium Alto // 40 × 40 × 105 cm
biały, połysk: nr kat. 18230
antracyt metalik: nr kat. 18233
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 18249
taupe, połysk: nr kat. 18234
czarny, połysk: nr kat. 18239
srebrny metalik: nr kat. 18238
espresso metalik: nr kat. 18231

MINI-DELTINI/
DELTINI

0,4 l
0,2 l

MINI-DELTINI // 10 × 13 cm
biały, połysk: nr kat. 14950
antracyt metalik: nr kat. 14949
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 14960
taupe, połysk: nr kat. 14959

1,2 l
0,5 l

DELTINI // 14 × 18 cm
biały, połysk: nr kat. 14900
antracyt metalik: nr kat. 14903
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 14919
taupe, połysk: nr kat. 14904

CURSIVO Premium

12 l
3l

CURSIVO Premium 30 // 30 × 30 × 49 cm
biały, połysk: nr kat. 16600
antracyt metalik: nr kat. 16603
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16605
taupe, połysk: nr kat. 16604
czarny, połysk: nr kat. 16609
srebrny metalik: nr kat. 16608
espresso metalik: nr kat. 16606

31 l
8l

CURSIVO Premium 40 // 40 × 40 × 67 cm
biały, połysk: nr kat. 16620
antracyt metalik: nr kat. 16623
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16625
taupe, połysk: nr kat. 16624
czarny, połysk: nr kat. 16629
srebrny metalik: nr kat. 16628
espresso metalik: nr kat. 16626
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MINI-CUBI/
MAXI-CUBI

QUADRO
Premium LS
4l
1l
0,8 l
0,5 l

MINI-CUBI // 9 × 9 × 18 cm
biały, połysk: nr kat. 18120
antracyt metalik: nr kat. 18123
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 18121

1,5 l
1l

MAXI-CUBI // 14 × 14 × 26 cm
biały, połysk: nr kat. 18050
antracyt metalik: nr kat. 18053
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 18051

17 l
5l

Orchidea
53 l
14 l
1l
0,3 l

ORCHIDEA // 18 × 18 × 20 cm
biały, matowy: nr kat. 13960
czerwony scarlet, matowy: nr kat. 13962
szary łupkowy, matowy: nr kat. 13961

QUADRO Premium LS 21 // 21 × 21 × 20 cm
biały, połysk: nr kat. 16127
antracyt metalik: nr kat. 16123
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16127
taupe, połysk: nr kat. 16125
czarny, połysk: nr kat. 16129
srebrny metalik: nr kat. 16128
espresso metalik: nr kat. 16121
QUADRO Premium LS 35 // 35 × 35 × 33 cm
biały, połysk: nr kat. 16160
antracyt metalik: nr kat. 16163
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16167
taupe, połysk: nr kat. 16165
czarny, połysk: nr kat. 16169
srebrny metalik: nr kat. 16168
espresso metalik: nr kat. 16161

9l
3l

32 l
10 l

QUADRO Premium LS 50 // 50 × 50 × 47 cm
biały, połysk: nr kat. 16280
antracyt metalik: nr kat. 16283
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16287
taupe, połysk: nr kat. 16285
czarny, połysk: nr kat. 16289
srebrny metalik: nr kat. 16288
espresso metalik: nr kat. 16281

QUADRO Premium LS 28 // 28 × 28 × 26 cm
biały, połysk: nr kat. 16140
antracyt metalik: nr kat. 16143
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16147
taupe, połysk: nr kat. 16145
czarny, połysk: nr kat. 16149
srebrny metalik: nr. kat. 16148
espresso metalik: nr kat. 16141
QUADRO Premium LS 43 // 43 × 43 × 40 cm
biały, połysk: nr kat. 16180
antracyt metalik: nr kat. 16183
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 16187
taupe, połysk: nr kat. 16185
czarny, połysk: nr kat. 16189
srebrny metalik: nr kat. 16188
espresso metalik: nr kat. 16181

Praktyczny wkład
y
z uchwytem w ramie w kolorze donic

RONDO Premium

NowośćOJO

13 l
4l

0,3 l

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
ocean blue: nr kat. 19044
raven black: nr kat. 19047
fire red: nr kat. 19046

wość do sadzenia OJO
NoZestaw

0,3 l

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
ruby pink: nr kat. 19041
aquamarine: nr kat. 19043
apple green: nr kat. 19042

RONDO Premium 32 // 32 × 56 cm
biały, połysk: nr kat. 15780
antracyt metalik: nr kat. 15783
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 15799
taupe, połysk: nr kat. 15784
czarny, połysk: nr kat. 15789
srebrny metalik: nr kat. 15788
espresso metalik: nr kat. 15797

22 l
5l

RONDO Premium 40 // 40 × 75 cm
biały, połysk: nr kat. 15740
antracyt metalik: nr kat. 15743
czerwony scarlet, połysk: nr kat. 15759
taupe, połysk: nr kat. 15744
czarny, połysk: nr kat. 15749
srebrny metalik: nr kat. 15748
espresso metalik: nr kat. 15757

Donica YULA

Zestaw do sadzenia OJO //
6 × 24 × 24 cm
nr kat. 19090
zawiera: nasiona trawy pszenicznej,
LECHUZA-PON, płytka

0,5 l

Donica YULA // 17 × 17 × 15 cm
biały/pistacjowa zieleń, półmatowy: nr kat. 13872
biały/szary, półmatowy: nr kat. 13862
biały/pearl rose, półmatowy: nr kat. 13892
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Luxury-Line

Donica w kształcie torby YULA

1l

Donica w kształcie torby YULA // 38 × 18 × 17 cm
biały/pistacjowa zieleń, półmatowy: nr kat. 13871
biały/szary, półmatowy: nr kat. 13861
biały/pearl rose, półmatowy: nr kat. 13891

Wazon YULA Flower

0,9 l

którzy kochają luksus i
Niepowtarzalne, eleganckie, ekskluzywne – dla wszystkich,
swoim wnętrzom – odkryj
doceniają urok niepowtarzalnie pięknych form. Nadaj styl
HAVALO.

Wazon YULA Flower // 14 × 14 × 21 cm
biały/pistacjowa zieleń, półmatowy: nr kat. 13873
biały/szary, półmatowy: nr kat. 13863
biały/pearl rose, półmatowy: nr kat. 13893

owość HAVALO 25
NWazon

1,8 l

Wazon HAVALO 25 // 24 × 24 × 112 cm
basalt grey: nr kat. 15998
moon grey: nr kat. 15997
seashell nude: nr kat. 15996

Dlaczego donice LECHUZA są tak wyjątkowe?
Nasze produkty zachwycają nie tylko doskonałym wzornictwem – zastosowaliśmy w nich również całą masą
genialnych rozwiązań. Poznaj wyjątkową jakość LECHUZA!
inteligentny
system nawadniania

praktyczne
akcesoria

odporność
na uderzenia

w pełni nadające
się do recyklingu

Niezwykle
lekkie

Wszystkie donice
są wyposażone w
inteligentny
system nawadniania

Dla wielu z naszych
donic dostępna jest
bogata oferta
akcesoriów

Nasze donice
są bardzo stabilne i
odporne na uderzenia

Nasze donice
można w całości
poddać recyklingowi

Zastosowane tworzywo
sztuczne sprawia, że
nasze donice są lekkie
jak piórko

odporne na
promieniowanie UV
i ujemne temperatury

Wysokiej jakości
materiały są
odporne na mróz i
promieniowanie UV

Urzekająco stylowe wzornictwo,
zmysłowe wrażenia dotykowe i
dystyngowane odcienie
kolorystyczne.
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Akcesoria

wość 30
NoHAVALO

i
Oryginalne akcesoria LECHUZA to jeszcze więcej możliwośc
ścią!
rodno
różno
optymalnej prezentacji roślin. Zainspiruj się
6l
2l

HAVALO 30 // 33 × 33 × 60 cm
basalt grey: nr kat. 15968
moon grey: nr kat. 15967
seashell nude: nr kat. 15966

Green Wall
Metalowa listwa, czarny // 48 × 0,2 × 10 cm
do: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
nr kat. 13401
Green Wall Home Kit LECHUZA
Stylowy i praktyczny sposób na
zielone ściany.

wość 40
NoHAVALO

Uchwyt magnetyczny, czarny // 4 × 6 × 14 cm
do: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
nr kat. 13397

13 l
4l

HAVALO 40 // 41 × 41 × 37 cm
basalt grey: nr kat. 15978
moon grey: nr kat. 15977
seashell nude: nr kat. 15976

BALCONERA
Uchwyt do skrzynek balkonowych // 4,5 × 18 × 19 cm
do: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
czarny: nr kat. 19033
biały: nr kat. 19030
Idealne na twój balkon
Praktyczne uchwyty do
łatwego zamocowania na
poręczy balkonu.

ość 60
NowHAVALO

Uzupełnienia do uchwytu do skrzynek balkonowych //
54–74 cm
do: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
czarny: nr kat. 19035
biały: nr kat. 19034

29 l
6,5 l

HAVALO 60 // 60 × 60 × 85 cm
basalt grey: nr kat. 15988
moon grey: nr kat. 15987
seashell nude: nr kat. 15986

Makrama YULA

Makrama, biały // 85 cm
do: donicy YULA
nr kat. 13879

Modna i praktyczna
Kunsztownie pleciona
makrama do zawieszenia
donicy YULA.
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Podstawka na rolkach

Pompka ręczna
Podstawka na rolkach, czarny // 26 × 5,8 cm
do: CLASSICO Color 43, CLASSICO Premium LS 43, QUADRO
Premium LS 43
nr kat. 19880

Podstawka na rolkach, czarny // 30 × 5,8 cm
do: CLASSICO Premium LS 50 QUADRO Premium LS 50,
CUBE Premium 40, CURSIVO Premium 40, CUBE Cottage 40, CANTO STONE 40,
nr kat. 13403

Podstawka na rolkach, czarny // 36 × 5,8 cm
do: CLASSICO Premium 60, CUBE Premium 50,
CURSIVO Premium 50, CUBE Cottage 50
nr kat. 13503

Podstawka na rolkach, czarny // 42 × 5,8 cm
do: CLASSICO Premium 70
nr kat. 13603

Podstawka na rolkach // 32 × 32 × 4,5 cm
do: CUBICO Premium 30, CUBICO Cottage 30,
CUBICO Color 30
antracyt metalik: nr kat. 13427
biały: nr kat. 13425

Podstawka na rolkach // 41 × 41 × 4,5 cm
do: CUBICO Premium 40, CUBICO Cottage 40,
CUBICO Color 40
antracyt metalik: nr kat. 13417

Podstawka, czarny // 98 × 30 × 15 cm
do: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
nr kat. 15012

Podstawka, czarny // 127 × 38 × 15 cm
do: TRIO Cottage 40
nr kat. 15032

Pompka ręczna LECHUZA // 200 g
nr kat. 19711

Za dużo wody?
pki
Nie szkodzi. Za pomocą pom
usunąć
ręcznej można z łatwością
.
ze zbiornika nadmiar wody

Miarka PON duża

Miarka do LECHUZA-PON // 1 l
landrynkowy: nr kat. 19063
szary łupkowy: nr kat. 19062
pistacjowa zieleń: nr kat. 19061

Czyste sadzenie roślin
Dzięki miarce PON do donicy
trafia precyzyjnie odmierzona
ilość substratu.

TRIO
Miarka PON mała

Miarka do LECHUZA-PON // 0,1 l
landrynkowy: nr. kat. 19073
szary łupkowy: nr kat. 19072
pistacjowa zieleń: nr kat. 19071
Podpórka do pnączy, czarny // 86 × 135 cm
do: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
nr kat. 15011

Podpórka do pnączy, czarny // 113 × 170 cm
do: TRIO Cottage 40
nr kat. 15031

Nasadka na konewkę
PICO
Nasadka na konewkę PICO
wiosenna zieleń: nr kat. 19916
szary łupkowy: nr kat. 19943
landrynkowy: nr kat. 19944

Stick

3

Sztyft3 // część zamienna
do CUBE Color 14, CUBE Color 16, CUBE Color Triple, CUBE Glossy
14, CUBE Glossy 16, CUBE Glossy Triple,
CANTO Stone 14, donicy i torby YULA, OJO
3 sztyfty: nr kat. 19949

Konewka YULA

1,7 l

Płytka do sadzenia
Płytka do sadzenia // 10,3 × 2 cm
do:
do:
CUBE Color 14, CUBE Color 16,
CUBE Color Triple, CUBE Glossy 14,
CUBE Glossy 16, CUBE Glossy Triple,
CANTO Stone 14, donicy YULA, OJO
nr. kat. 19091
CUBE 14/16

Precyzyjne podlewanie
Praktyczna nasadka pasuje
do wszystkich konewek z otwo
rem
wylewowym o średnicy do 28
mm.

CUBE Triple

CANTO 14

YULA

Konewka YULA // 30 × 14 × 22 cm
biały/pistacjowa zieleń, półmatowy: nr kat. 13870
biały/szary, półmatowy: nr kat. 13860
biały/pearl rose, półmatowy: nr kat. 13890

OJO
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Substraty i nawozy

cztery
Substraty dostosowane do różnych wymagań: odkryj nasze
wników!
oryginalne substraty LECHUZA do Twoich zielonych domo

ORCHIDPON
3 l: nr kat. 19580
6 l: nr kat. 19581

Nawóz o długim działaniu LECHUZA
PERFECT FLOWER
100 g: nr kat. 19600

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

Nawóz o długim
działaniu LECHUZA
PERFECT LEAF

PERFECT
ORCHID FLUID

VEGGIEPON
6 l: nr kat. 19591
12 l: nr kat. 19592

Nawóz o długim działaniu LECHUZA
PERFECT LEAF
100 g: nr kat. 19601

ORCHID
GLOSS

Nawóz w płynie do storczyków
PERFECT ORCHID FLUID
250 ml: nr kat. 19609

Spray do nabłyszczania liści – do storczyków
ORCHID GLOSS
250 ml: nr kat. 19610
Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

VEGGIEPON

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

ORCHIDPON

TERRAPON
6 l: nr kat. 19571
12 l: nr kat. 19572

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

LECHUZA-PON
3 l: nr kat. 19560
6 l: nr kat. 19561
12 l: nr kat. 19562
18 l: nr kat. 19563

Nawóz o długim
działaniu LECHUZA
PERFECT FLOWER

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

TERRAPON

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

Produkty na zdjęciach mogą się
różnić wyglądem od oryginału

LECHUZA-PON
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Dzięki charakterystycznej identyfikacji
wizualnej naszej marki już z daleka
rozpoznasz regały LECHUZA w
sklepie specjalistycznym.

Produkty na zdjęciach mogą się różnić wyglądem od oryginału

Prosta droga do celu!

Jak nas znaleźć w sklepie specjalistycznym?
Odwiedź
Chcesz sprawdzić jakość naszych produktów?
LECHUZA!
ukty
prod
o
taj
zapy
i
y
yczn
najbliższy sklep specjalist

Jak wygląda wybrany kolor w świetle dziennym? Matowy czy z połyskiem? I czy
donica na pewno nie będzie za mała albo zbyt duża do zamierzonego zastosowania?
Samo zdjęcie to czasem za mało, aby wybrać odpowiednią donicę.
W najbliższym sklepie specjalistycznym znajdziesz duży wybór produktów z asortymentu
LECHUZA i możesz liczyć na kompetentne doradztwo – dzięki temu na pewno znajdziesz
odpowiednią donicę.

Doskonale poinformowany
W punktach sprzedaży LECHUZA w sklepie
specjalistycznym zwróć uwagę na nasze
aktualne ulotki, broszury i katalogi! W ten
sposób zawsze będziesz na bieżąco i szybko
otrzymasz informacje na temat nowości
LECHUZA.
Brak materiałów informacyjnych
LECHUZA? Zwróć się do sklepu
specjalistycznego!

Produkty na zdjęciach mogą się różnić wyglądem od oryginału

Punkty sprzedaży LECHUZA
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Zabawa się jeszcze
nie kończy ...

Odwiedź
nas na
www.lechuza.pl

A i szukasz dystrybutora
Chcesz uzyskać więcej informacji o marce LECHUZ
źć w sklepach dystrybutorów
w swojej okolicy? Donice LECHUZA można znale
towego na stronie internetowej
stacjonarnych (wyszukiwanie według kodu pocz
ach stacjonarnych LECHUZA.
LECHUZA), online na www.lechuza.pl oraz w sklep
@LechuzaDeutschland

@lechuza.world

LECHUZA geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG . Brandstätterstr. 2–10 . 90513 Zirndorf . Niemcy
Tel.: +49 911 9666-2660 . Faks: +49 911 9666-1303 . E-mail: service@lechuza.com . www.lechuza.com
Wiele z produktów przedstawionych w katalogu podlega w niektórych krajach ochronie z tytułu
przemysłowych praw ochronnych stanowiących własność geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. Nazwa
LECHUZA to zastrzeżony znak towarowy © 2019. Pomyłki, zmiany i błędy w druku zastrzeżone. Prospekt
został wydrukowany w Niemczech na papierze wybielanym bezchlorowo.

youtube.com/lechuza

