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CUBICO LED

PREMIUM COLLECTION

CUBICO – Buxus

Plezier met planten
LECHUZA-plantenpotten zijn veelzijdig en
flexibel toepasbaar.
Elegante sfeerverlichting: zacht morgenrood, stralende zonneschijn, warme
rood ondergaande zon – de natuur weet ons met haar knappe lichtspel
steeds weer opnieuw te betoveren. Wij mensen zullen de zon nooit echt kun-

CUBICO – Howea forsteriana

nen imiteren. Toch worden er dankzij de laatste technologie en de handige
LECHUZA-binnenbakconcepten mogelijkheden geboden om bij de hoge
LECHUZA-plantenzuilen speels met licht om te gaan. Zo kunt u wellicht al snel
met een LECHUZA-CUBICO de oprit naar uw huis verlichten of het pad naar

Plantenpotten
voor de moderne
objectcultuur

het zwembad aangeven.
LECHUZA – het mooiste ontwerp potten voor uw planten: dag en nacht.

Een veelvoud van de in deze catalogus afgebeelde producten
is in veel landen door industriële eigendomsrechten voor
geobra Brandstätter GmbH & Co. KG beschermd.
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LECHUZA VOORWOORD

LECHUZA

LECHUZA –
inspirerend in vele opzichten.
Onze collecties zijn even veelzijdig als uw toepassing. We hechten
daarom veel waarde aan de uiterlijke en innerlijke waarden.

Beste klanten,
Plantenpotten denken we steeds vanaf nul opnieuw
uit. Hierin schuilt onze onmiskenbare identiteit,
onze absolute kern van het merk. Zo staat de naam
LECHUZA garant voor: buitengewone kwaliteit,
trendsettend design en doordachte functionaliteit.
Om vanuit onze vooruitziende blik ook producten
met toekomstperspectief te creëren, zijn er strenge
principes nodig – die van ons zijn even zo overtuigend
als eenvoudig. Onze passie voor het product ligt aan
de basis van de tevredenheid van onze klanten.
Om deze reden willen we de grenzen van onze vergaande doelen nog verleggen, zoals met DIAMANTE.
Plantenpotten van LECHUZA worden harmonieus
opgenomen in elke omgeving en elke architecturale
stijl, en dat met behoud van hun op zichzelf staande
stijlbepalende schoonheid. LECHUZA geeft inhoud

aan het woord innovatie – dit komt met name tot
uiting in onze PREMIUM collectie.
Niet de leeftijd, maar het ontwerp maakt een object
tot klassieker. Ons programma bekoort door de
verscheidenheid van het gamma en het doordachte
systeem: modern en vernieuwend.
Potten van LECHUZA zijn altijd een blikvanger en
een streling voor het oog, ze versterken het karakter
van een ruimte. Voor de aanschouwer gaat een hele
nieuwe wereld open wat betreft vorm en toepassing.
Alles is mogelijk – alles is enig in zijn soort.
We wensen u een doorgaand succes met LECHUZA.
Met hartelijke groet,
Het LECHUZA-team
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LECHUZA DIAMANTE

LECHUZA DIAMANTE

DIAMANTE

Heldere perspectieven hebben
altijd een loepzuivere visie
Diamante 40 – Dracaena reflexa 'Anita'
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LECHUZA DIAMANTE

LECHUZA DIAMANTE

Wanneer er premium wordt verlangd, …
… dan moet een plantenpot zeker in een openbare ruimte zijn kunstvorm
tentoonspreiden.

Kenmerkende sculptuur in de ruimte, bijna futuristisch
en tegelijk klassiek stijlvol: de LECHUZA-DIAMANTE
doet denken aan een krachtig mineraal dat zijn weg
naar boven zoekt en van binnenuit lijkt te groeien.
Als veelomvattende solist staat het object op zichzelf
– een combinatie van potten vormt een kunstwerk in
de ruimte. Perfect voor iedereen die zich inzet voor de
soevereine uitdrukking van goede smaak bij groenvoorzieningen en wat betreft design geen compromissen wil sluiten. Hetzelfde geldt voor de onovertroffen
gebruiksvriendelijke inhoud:

Diamante 40 – Pachira aquatica

DIAMANTE-binnenbak

• geschikt voor DIAMANTE
en RONDO
• De bovenrandgreep in de
plantenpotkleur wordt na
gebruik in de pot verzonken

Diamante 40 – Dracaena deremensis 'Lemon Lime'

Diamante 40 – Licuala grandis

Diamante 40 – Musa

de verwisselbare binnenbak met verzinkbare handgrepen in de kleur van de pot zorgt voor het gemakkelijk omwisselen van de planten ter plaatse – de
betrouwbare overloopfunctie voor zekerheid voor
een groenvoorziening buiten: LECHUZA biedt met de
DIAMANTE-plantenzuilen voor elke omgeving uitstekende vormgevingsmogelijkheden. Vorm en functie
zijn – zoals gewend van LECHUZA – perfect tot in de
puntjes uitgewerkt. Volmaakte objectcultuur in haar
natuurlijke harmonie.
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LECHUZA RONDO

LECHUZA RONDO

RONDO

Elegantie mag puristisch zijn –
maar moet de lijn blijven volgen
RonDo 40 – Senecio
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LECHUZA RONDO

LECHUZA RONDO

Het evenwicht in vorm en kleur …
… geeft planten de ruimte hun ware karakter te tonen.

Goed design is veel meer dan alleen decoratie – het
esthetische wordt met het nuttige verbonden. De
puristische lijnvoering van de plantenzuil RONDO
brengt planten en vormen op eigen wijze meer tot
uiting: niet te opvallend en tegelijkertijd zeer geslaagd.
Het palet van fascinerende kleurtinten in een hoogwaardige lak en de opvallende maten bieden RONDO
in elke ruimte autonomie en standvastige stijl.

RonDo 40 – Anthurium andreanum

De UV-bestendige lak en de hoge afwerkingsgraad,
“Made in Germany”, garanderen dat dit ook zo blijft.
De geïntegreerde overloopfunctie in de binnenbak
met afvoermogelijkheid in de bodem van de bak zorgt
ervoor dat planten buiten zelfs bij hevige regenval niet
te nat worden. Als professionele groenvoorziener van
ruimtes heeft u volledige vrijheid. De binnenbak van de
RONDO en de zuilen van de DIAMANTE zijn namelijk
geheel uitwisselbaar. Functionaliteit die individualiteit
pas echt mogelijk maakt.

RonDo 40 – Kalanchoe thyrsifolia

RONDO-binnenbak

• geschikt voor RONDO
en DIAMANTE
• De bovenrandgreep in de
plantenpotkleur wordt na
gebruik in de pot verzonken

RonDo 40 – Oncidium hybride

RonDo 40 – Ficus benjamina 'Exotica'

RonDo 40 – Nephrolepsis

RonDo 40 – Sansevieria trifasciata 'Laurentii'
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LECHUZA DELTA

LECHUZA DELTA

DELTA

Een mooie verschijning
heeft altijd eigen gezichten

Voor het voortreffelijke productdesign werd
de LECHUZA-DELTA onderscheiden met de
“red dot award: best of the best 2008”.
Delta 40 – Pachira aquatica
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LECHUZA DELTA

LECHUZA DELTA

De esthetiek van de natuurlijke lijn …
… maakt van ruimtes individuele leefwerelden.

Fascinerend helder in de vormtaal – overtuigend
gebruiksvriendelijk wat betreft functionaliteit: met
DELTA doen ontelbare mogelijkheden zich voor om
decoratieve arrangementen en sfeervol stijlbepalende
planten creatief en kunstzinnig vorm te geven.
Het design is met opzet zowel dynamisch als organisch: de buitengewone lijnvoering vormt de van
onderen uit cirkelvormige pot naar een overwegend
driehoekig object van boven. Design als symbool voor
de naar het licht toe groeiende natuur. Het kleurenpal-

let – ofwel in hoogglans ofwel in metallic look – staat
een veelvoud aan communicatieve inrichtingen van de
ruimte toe.
DELTA is universeel toepasbaar: winter-, breuk- en
vormvast. Een perfecte symbiose van een op volledige
samenhang gericht systeem. De designiconen zijn
verkrijgbaar als potten voor op de grond met geïntegreerde binnenbak inclusief gelakte handgreep. De
multifunctionele bovenrandgreep dient ook als designelement en maakt de pot nog mooier.

Delta 40 – Sansevieria 'Jiboa'

DELTA-binnenbak

• gepatenteerde binnenbak
• De bovenrandgreep in de
plantenpotkleur wordt na
gebruik in de pot verzonken

Delta 30 – Phalaenopsis hybride

Delta 30 – Pleomele 'Song of Jamaica'

Delta 40 – Alocasia calidora
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LECHUZA DELTINI

LECHUZA DELTINI

Om van kleine objecten …
... een grote blikvanger te maken, zijn er doordachte
maatwerkoplossingen nodig.

Echte liefhebbers staan alleen smaakvolle tafeldecoratie toe: DELTINI uit de collectie LECHUZAtafeldecoratie is daar een voorbeeld van. Wie
productintelligentie, functionaliteit en de liefde voor
details waardeert, zal de bijna oneindig vele toepassingsmogelijkheden van DELTINI weten te vinden.
Onze plantenpotten slaan steeds weer bruggen – of
het nu de openbare ruimte of privéruimte betreft – en
ze geven de vrijheid omgevingen naar eigen inzicht
te creëren.

Deltini – Ficus 'Panda'

DELTINI-tafeldecoratie

• even hoog als DELTA 20
• Verkrijgbaar als alles-in-1-set incl. binnenbak,
bewateringssysteem en LECHUZA-PON

Deltini | Delta 20 – Miltonopsis

Deltini – Vriesea

Deltini – Cattleya hybride

Zo hebben we ook voor de kleine dingen omvangrijke
functionaliteiten bedacht. Hoogwaardig plantensubstraat en een ingenieus bewateringssysteem zijn
de veeleisende innerlijke waarden van DELTINI. De
capillaire werking van een pit zorgt hierbij telkens voor
voldoende vocht – en de optimale pothoogte brengt
bij het raam of op tafel de bekoorlijkheid en natuurlijke schoonheid van planten perfect tot uiting. Daar
stopt het echter niet bij: ons speciale plantensubstraat
LECHUZA-PON is uitermate handig voor het planten
van orchideeën.
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LECHUZA DELTA 15 . DELTA 20

LECHUZA DELTA 15 . DELTA 20

Leg bewust accenten …
LECHUZA-tafeldecoratie geeft zelfs in smalle hoeken en in de kleinste ruimte
van de openbare ruimte groene accenten.

Formele objectkunst en tegelijk een praktische
plantenpot die in alle ruimtes zijn plek vindt: het
concept DELTA is even veelzijdig als zijn toepassing.
Heldere, vloeiende vormen nodigen uit om de potten
op de meest uiteenlopende plaatsen te zetten – alleen,
in een rij, paarsgewijs of op meerdere plaatsen. Het
spel met de variatiemogelijkheden is net zo spannend
als eenvoudig. DELTA is een object, pot en sculptuur.
Buitengewoon veelzijdig qua toepassing en uniek qua
design. Afhankelijk van je mening. De plantenpotten

uit de LECHUZA-collectie DELTA verzorgen de tafeldecoratie op een zeer slimme manier – en zijn als
cadeau zelfs een teken van smaak en leefwijze. Het
ontwerp vat de filosofie van LECHUZA samen: design
en esthetiek krijgen de aandacht – de functie staat
voor onze overtuiging. Zoals al onze sierpotten voor op
tafel, zijn de DELTA 15 + DELTA 20 ook verkrijgbaar als
praktische alles-in-1-set inclusief binnenbak, bewateringssysteem en watermeter. Want DELTA is geen
kwestie van zienswijze, maar van smaak.

Delta 20 – Celosia venezuela 'Caracas'

DELTA 15 en DELTA 20 tafeldecoratie
DELTA 15

DELTA 20

• Binnenbak met randdecoratie
• incl. LECHUZA-bewateringssysteem

Delta 15 – Vriesea

Delta 15 – Aloe Vera

Delta 20 – Sansevieria trifasciata 'Fernwood'
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LECHUZA CUBICO

LECHUZA CUBICO

CUBICO

Alleen echte meesterstukken halen
de sprong naar klassieker

CubiCo 50 – Alocasia 'Poly'
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LECHUZA CUBICO

LECHUZA CUBICO

Intelligent understatement overtuigt …
… in de praktijk met een ongecompliceerd binnenleven en
een heldere vormtaal.

De CUBICO-designzuil is zowel op de grond als op
de tafel of dressoir op zijn plek als bekoorlijke woonaccessoire.
Voor elk interieur – of het nu gaat om openbare of
zakelijke ruimtes of privéruimtes – CUBICO is een
opvallend middel dat het doel dient. Als designobject
dat de leefwereld leefbaar houdt. De planten vinden
in CUBICO hun authentieke oorsprong – modern,
opvallend en ingetogen. Het pendant van de grote
bodempotten is voor de tafel te vinden in MINI-CUBI
en MAXI-CUBI en – nieuw – in CUBICO 22.

Dat hierbij ook de functionaliteit op de achtergrond
zijn bijdrage levert, spreekt voor zich bij LECHUZA:
binnenbak en plantenverzorging zijn duurzaam, handig
in gebruik en efficiënt. Een perfect systeem ontwaart
men pas als het er niet meer is. Met name in ruimtes
die met hun royale omvang hun bezoekers willen
imponeren, vormt CUBICO met zelfbewust understatement een bijna meditatieve tegenpool. “Luxe is
het tegenovergestelde van alledaagsheid”, merkte het
mode-icoon Coco Chanel eens op. Ook CUBICO staat
voor luxe, in zijn meest pure vorm.

CubiCo 40 – Buxus sempervirens

CubiCo 40 – Solanum jasminoides

CUBICObinnenbak

CUBICO 40plantenroller

• stabiele handgrepen
• Ook met hoge
planten moeiteloos
te transporteren

• mobiel in alle
richtingen
• met vier rollers

maXi-Cubi | mini-Cubi – Phalaenopsis hybride

CubiCo 22 – Zantedeschia hybride

CubiCo 50 – Dracaena marginata

CubiCo 50 – Chamaerops humilis
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LECHUZA CARARO

LECHUZA CARARO

CARARO

Groene emotie op breed vlak
CaRaRo – Cyperus papyrus
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LECHUZA CARARO

LECHUZA CARARO

Ruimtes indelen is zo gedaan,
ze tot leven brengen niet.
CARARO deelt ruimtes nieuw in en biedt ruimte voor de
creatieve groenvoorziening.

Geïnspireerd op de standaard plantenbakken biedt
CARARO een heel universum aan groene ruimtelijke
vormgeving. De vorm en functionaliteit van de plantenpot maken het voor u als professionele groenvoorziener mogelijk ruimtes en oppervlakken met bloeiende
planten geometrisch nieuw te definiëren en zo spannende vormen te creëren. Of u nu een ontvangstkamer
voor klanten stijlvol wilt inrichten, rustzones om te
ontspannen wilt creëren of een uitgestrekte vrije ruimte
stijlvol af wilt bakenen: CARARO biedt vaste punten,
maar laat hierbij uw fantasie de vrije loop.

CaRaRo – Nerium oleander

CARARO:
mobiel door onzichtbare rollers

Twee stabiele rollers maken
de CARARO mobiel. Ze worden
direct meegeleverd met de
potgrondbewateringssets.
CaRaRo – Calathea rufibarba

CaRaRo – Ophiopogon

CaRaRo – Phalaenopsis hybride

Zoals alle plantenpotten van LECHUZA biedt ook
CARARO meer dan puur architectonisch scherp
omlijnde objecten. De beproefde LECHUZApotgrondbewateringsset zorgt ervoor dat plantenverzorging plezierig simpel en praktisch wordt.
Door de natuurlijke overloopfunctie, geïntegreerde
rollers en hoogwaardige lak is CARARO toegerust op
veelsoortige toepassingen: hij zorgt even graag op het
terras als in de vrije ruimte voor een fris samenspel.
Ondanks de puristische uitstraling en slanke lijnvoering
zijn met de CARARO meer vormen mogelijk als men
van een plantenpot zou verwachten.
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LECHUZA CLASSICO

LECHUZA CLASSICO

CLASSICO

Karakter is tijdloos

ClassiCo 50 – Yucca elephantipes
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LECHUZA CLASSICO

LECHUZA CLASSICO

Alleen volmaakte vormen vinden hun stijl …
… en zijn zo zowel binnen als buiten tegen elke ruimte opgewassen.

Wat nuttig is, moet er ook goed uitzien. Vorm en
functionaliteit volgen deze eis van oudsher al met
bijzondere aandacht bij LECHUZA. CLASSICO hecht
waarde aan een klassieke vormgeving en biedt tegelijk
de beproefde intelligente details die LECHUZAplantenpotten kenmerken.
Met zijn conische vorm staat CLASSICO voor die bescheiden elegantie die zich stijlvol in elke architectuur
en elk woonconcept vestigt.

ClassiCo 50 – Ficus fibrosa

Zelfs als er veel planten staan, kan CLASSICO gemakkelijk een nieuwe plaats worden toebedeeld of kunnen
zijn creatieve mogelijkheden volop worden benut.
De LECHUZA-plantenroller maakt potten vanaf een
grootte van 43 cm gemakkelijk verplaatsbaar – zowel
in ruimtes, op het balkon of het terras. Onzichtbaar en
eenvoudig.
Wie het bijzondere in zijn eenvoud waardeert, zal geen
afstand meer willen doen van CLASSICO.

ClassiCo 70 – Pinus nigra

CLASSICO-plantenroller

De plantenroller verdwijnt moeiteloos zelfs onder beplante potten
(verkrijgbaar voor CLASSICO 43,
50, 60 en 70).

ClassiCo 21 – Ficus Ginseng

ClassiCo 35 – Buxus sempervirens

ClassiCo 50 – Alocasia

ClassiCo 70 – Dracaena fragrans 'Janet Craig'
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LECHUZA QUADRO

LECHUZA QUADRO

QUADRO

Tijdloze kosmopoliet

QuaDRo 50 – Ficus microcarpa 'Compacta'
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LECHUZA QUADRO

LECHUZA QUADRO

Eerbetoon aan pure esthetiek
Bij LECHUZA-QUADRO zijn alle vier zijden in stijl.
Een ingetogen designobject vol natuurlijke energie.

Niets dat afleidt. Vormen voor een ontwerp van absolute sereniteit: zo ontstaan oases van welbehagen.
Groenvoorzieningen die niet willen overheersen,
maar streven naar ontspanning, autonomie en stijlbewustzijn.
QUADRO is in elk opzicht veelzijdig – en dit in een
veelvoud van afmetingen en kleuren. Ieder ogenblik de

natuurlijke schoonheid voor ogen en in gedachte.
Zelfs de kleinste plantenpot neemt grote vormen
aan en biedt buitengewoon royaal veel plaats in een
kleine ruimte.
QUADRO is zowel thuis in de privésfeer als in de
openbare ruimte en tegelijkertijd een natuurlijk rustpunt als mooie blikvanger. Ambivalentie als algeheel
positief principe.

QuaDRo 35 – Kalanchoe beharensis

QUADRO-plantenroller

De LECHUZA-plantenroller
geeft QUADRO 43 en 50
onzichtbare benen.

QuaDRo 43 – Ficus benjamina 'Exotica'

QuaDRo 28 – Lilium hybride

QuaDRo 43 – Chrysalidocarpus lutescens
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LECHUZA POTGRONDBEWATERINGSSYSTEEM

LECHUZA POTGRONDBEWATERINGSSYSTEEM

Wat LECHUZA-plantenpotten
onderscheidt van andere? Alles.
LECHUZA-plantenpotten zijn niet alleen mooi,
ook de innerlijke waarden passen.

Prachtige groeiende planten door potgrondbewatering
Met LECHUZA wordt plantenverzorging kinderspel: het enige dat u hoeft te
doen is het geïntegreerde waterreservoir in de bodem van de bak in één keer
te vullen. Daarna verzorgt LECHUZA tot en met 12 weken lang * de planten
zonder dat u hoeft bij te gieten.
Geen stilstaand water – zelfs niet buiten
De originele LECHUZA-potgrondbewatering is zowel geschikt voor planten
die veel water nodig hebben als voor planten die veel minder water opnemen,
zoals vetplanten (cactussen, yucca, etc.). Dankzij een geïntegreerde overloopfunctie in de bodem van de bak worden potplanten met LECHUZA zelfs buiten
optimaal van water voorzien. Overtollig regenwater verdwijnt via een verwijderde bodemschroef en de planten worden niet te nat.
Handig toebehoren
Verwisselbare binnenbakken, verzinkbare handgrepen, plantenrollers die bijna
onzichtbaar onder de potten verdwijnen, etc. LECHUZA-plantenpotten maken
u als vakman en plantenvriend het dagelijkse leven en het werken met planten
zo makkelijk mogelijk. Voortdurend gericht op vernieuwingen bieden we u
nieuwe maatwerkoplossingen en verheugen ons met u wanneer de omgang
met planten in LECHUZA nog makkelijker wordt.
Hoge afwerkingsgraad “Made in Germany”
LECHUZA-plantenpotten worden in de Duitse productielocatie in het
Frankische Dietenhofen volgens de hoogste standaarden geproduceerd en
gelakt.

Het originele LECHUZA-potgrondbewateringssysteem:
•

Met de originele LECHUZApotgrondbewatering wordt plantenverzorging
kinderspel.

•

Nooit meer te veel gieten

•

Tot 12 weken zonder bijgieten

Watermeter
Zorgt voor controle van het waterverbruik
Vulschacht
Gemakkelijk te vullen met water en vloeibare mest.
LECHUZA-PON als scheidingslaag
Doseert perfect de watertoevoer naar de planten
Scheidingsbodems
Vormt het waterreservoir in de bodem van de bak
Bodemschroef
Bij gebruik buiten wordt deze verwijderd, zo
kan er overtollig regenwater uit weglopen. Het
waterreservoir verzorgt uw planten dan verder.

Plantensubstraat LECHUZA-PON
Het structuurstabiele plantensubstraat LECHUZA-PON
beschikt over optimale eigenschappen voor planten
en vormt een ideaal alternatief voor organische aarde.
LECHUZA-PON als plantensubstraat: in combinatie met
de LECHUZA-potgrondbewateringsset 2 x voordeel voor
uw planten.
Samenstelling: zeoliet, puim,
vulkanisch gesteente en
depotmest

* afhankelijk van grootte van binnenbak, plant en standplaats.
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CUBICO – Buxus

Plezier met planten
LECHUZA-plantenpotten zijn veelzijdig en
flexibel toepasbaar.
Elegante sfeerverlichting: zacht morgenrood, stralende zonneschijn, warme
rood ondergaande zon – de natuur weet ons met haar knappe lichtspel
steeds weer opnieuw te betoveren. Wij mensen zullen de zon nooit echt kun-

CUBICO – Howea forsteriana

nen imiteren. Toch worden er dankzij de laatste technologie en de handige
LECHUZA-binnenbakconcepten mogelijkheden geboden om bij de hoge
LECHUZA-plantenzuilen speels met licht om te gaan. Zo kunt u wellicht al snel
met een LECHUZA-CUBICO de oprit naar uw huis verlichten of het pad naar

Plantenpotten
voor de moderne
objectcultuur

het zwembad aangeven.
LECHUZA – het mooiste ontwerp potten voor uw planten: dag en nacht.

Een veelvoud van de in deze catalogus afgebeelde producten
is in veel landen door industriële eigendomsrechten voor
geobra Brandstätter GmbH & Co. KG beschermd.
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LECHUZA ASSORTIMENT

Het assortiment in een oogopslag
DIAMANTE

RONDO

DELTA

Model en afmeting

Model en afmeting

Model en afmeting

75 cm*

75 cm*

75 cm*

56 cm*

*Hoogte

Model

Øxh

DIAMANTE 40 40 x 75 cm
1

*Hoogte

Waterreservoir 1

Model

Øxh

ca. 5 l

RONDO 40

40 x 75 cm

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

Waterreservoir 1
1

ca. 5 l

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

*Hoogte

Model

Øxh

Waterreservoir 1

DELTA 30

30 x 56 cm

ca. 3 l

DELTA 40

40 x 75 cm

ca. 5 l

1

A

B

A

A Binnenbak met verzinkbare handgreep geschikt voor DIAMANTE en RONDO

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

B

A Binnenbak met verzinkbare handgreep
(voor DELTA 30 en 40)

B LECHUZA-potgrondbewateringsset voor DIAMANTE en RONDO

B LECHUZA-potgrondbewateringsset

Kleuren

Kleuren

Kleuren

wit
hoogglans

scharlakenrood
hoogglans

wit
hoogglans

espresso
metallic

wit
hoogglans

espresso
metallic

antraciet
hoogglans

zwart
hoogglans

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans

aubergine
hoogglans

LECHUZA ASSORTIMENT

CUBICO

CARARO

CLASSICO

QUADRO

LECHUZA-tafeldecoratie

Model en afmeting

Model en afmeting

Model en afmeting

Model en afmeting

NIEUW!

95 cm*
65 cm*

75 cm*
43 cm*

47 cm*

56 cm*

40 cm*

47 cm*

56 cm*

33 cm*

40 cm*

26 cm*

33 cm*

41 cm*

20 cm*

*Hoogte

Model

Bxdxh

Waterreservoir 1

Model

Bxdxh

CUBICO 22

22 x 22 x 41 cm

ca. ,2 l

CARARO

75 x 30 x 43 cm

CUBICO 30

30 x 30 x 56 cm

ca. ,4 l

CUBICO 40

40 x 40 x 75 cm

CUBICO 50

50 x 50 x 95 cm
1

*Hoogte

*Hoogte

Waterreservoir 1

Model

Øxh

Waterreservoir 1

Model

Bxdxh

Waterreservoir 1

ca. 10 l

CLASSICO 21

21 x 20 cm

ca. 1 l

QUADRO 21

21 x 21 x 20 cm

ca. 1 l

CLASSICO 28

28 x 26 cm

ca. 2 l

QUADRO 28

28 x 28 x 26 cm

ca. 3 l

ca. ,8 l

CLASSICO 35

35 x 33 cm

ca. 4 l

QUADRO 35

35 x 35 x 33 cm

ca. 5 l

ca. ,16 l

CLASSICO 43

43 x 40 cm

ca. 6 l

QUADRO 43

43 x 43 x 40 cm

ca. 10 l

CLASSICO 50

50 x 47 cm

ca. 9 l

QUADRO 50

50 x 50 x 47 cm

ca. 15 l

CLASSICO 60

60 x 56 cm

ca. 17 l

CLASSICO 70

70 x 65 cm

ca. 27 l

1

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

1

DELTINI
(Ø 14 x 18 cm)
In een complete set incl.
binnenbak, plantensubstraat LECHUZA-PON
en bewateringssysteem
met watermeter

MAXI-CUBI
(14 x 14 x 26 cm)
In een complete set incl.
binnenbak, plantensubstraat LECHUZA-PON
en bewateringssysteem
met watermeter

DELTA 15
(Ø 15 x 26 cm)
In een complete set incl.
binnenbak, plantensubstraat LECHUZA-PON
en bewateringssysteem
met watermeter

MINI-CUBI
(9 x 9 x 18 cm)
In een complete set incl.
binnenbak, plantensubstraat LECHUZA-PON
en bewateringssysteem
met watermeter

20 cm*

26 cm*

*Hoogte

all in one

1

DELTA 20
(40 x 15 x 18 cm)
In een complete set incl.
binnenbak LECHUZAPON als scheidingslaag,
bewateringssysteem
met watermeter

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

Kleuren
wit
hoogglans

espresso
metallic

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans

aubergine
hoogglans

oranje
metallic

Plantenrollers
A

B

A

A

B

A

CUBICO-plantenroller
voor CUBICO 40 verkrijgbaar in drie
kunststof uitvoeringen (wit, graniet, zwart)

B

wit

A Binnenbak met verzinkbare handgreep

C

A LECHUZA-potgrondbewateringsset incl.
CARARO-rollers (2 st.)

A LECHUZA-potgrondbewateringsset

A LECHUZA-potgrondbewateringsset

B Plantenroller (voor CLASSICO 43–70)

B Plantenroller (voor QUADRO 43–50)

graniet

zwart

CLASSICO & QUADRO-plantenroller
geeft alle planten vanaf 43 cm
groot onzichtbare benen. Verkrijgbaar
in zwarte kunststof uitvoering

B LECHUZA-potgrondbewateringsset
C Plantenroller
(voor CUBICO 40)

zwart

LECHUZA-PON
Kleuren

Kleuren

Kleuren

PICO

Kleuren

wit
hoogglans

espresso
metallic

wit
hoogglans

espresso
metallic

wit
hoogglans

espresso
metallic

wit
hoogglans

espresso
metallic

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans

Verpakkingseenheid
6 liter
12 liter
25 liter

Nog gemakkelijker in te
gieten door het gietopzetstuk
PICO van LECHUZA.
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NIEUW!

95 cm*
65 cm*
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41 cm*

20 cm*

*Hoogte

Model

Bxdxh

Waterreservoir 1

Model

Bxdxh

CUBICO 22

22 x 22 x 41 cm

ca. ,2 l

CARARO

75 x 30 x 43 cm
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30 x 30 x 56 cm
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40 x 40 x 75 cm
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50 x 50 x 95 cm
1

*Hoogte

*Hoogte
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Model

Øxh

Waterreservoir 1

Model

Bxdxh

Waterreservoir 1

ca. 10 l

CLASSICO 21

21 x 20 cm

ca. 1 l

QUADRO 21

21 x 21 x 20 cm

ca. 1 l
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28 x 26 cm

ca. 2 l
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28 x 28 x 26 cm

ca. 3 l

ca. ,8 l
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ca. 4 l
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43 x 40 cm

ca. 6 l

QUADRO 43
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ca. 9 l

QUADRO 50
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ca. 15 l
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60 x 56 cm

ca. 17 l
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70 x 65 cm

ca. 27 l

1

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

1

DELTINI
(Ø 14 x 18 cm)
In een complete set incl.
binnenbak, plantensubstraat LECHUZA-PON
en bewateringssysteem
met watermeter

MAXI-CUBI
(14 x 14 x 26 cm)
In een complete set incl.
binnenbak, plantensubstraat LECHUZA-PON
en bewateringssysteem
met watermeter

DELTA 15
(Ø 15 x 26 cm)
In een complete set incl.
binnenbak, plantensubstraat LECHUZA-PON
en bewateringssysteem
met watermeter

MINI-CUBI
(9 x 9 x 18 cm)
In een complete set incl.
binnenbak, plantensubstraat LECHUZA-PON
en bewateringssysteem
met watermeter

20 cm*

26 cm*

*Hoogte

all in one

1

DELTA 20
(40 x 15 x 18 cm)
In een complete set incl.
binnenbak LECHUZAPON als scheidingslaag,
bewateringssysteem
met watermeter

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

met de LECHUZA-potgrondbewateringsset

Kleuren
wit
hoogglans

espresso
metallic

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans

aubergine
hoogglans

oranje
metallic

Plantenrollers
A

B

A

A

B

A

CUBICO-plantenroller
voor CUBICO 40 verkrijgbaar in drie
kunststof uitvoeringen (wit, graniet, zwart)

B

wit

A Binnenbak met verzinkbare handgreep

C

A LECHUZA-potgrondbewateringsset incl.
CARARO-rollers (2 st.)

A LECHUZA-potgrondbewateringsset

A LECHUZA-potgrondbewateringsset

B Plantenroller (voor CLASSICO 43–70)

B Plantenroller (voor QUADRO 43–50)

graniet

zwart

CLASSICO & QUADRO-plantenroller
geeft alle planten vanaf 43 cm
groot onzichtbare benen. Verkrijgbaar
in zwarte kunststof uitvoering

B LECHUZA-potgrondbewateringsset
C Plantenroller
(voor CUBICO 40)

zwart

LECHUZA-PON
Kleuren

Kleuren

Kleuren

PICO

Kleuren

wit
hoogglans

espresso
metallic

wit
hoogglans

espresso
metallic

wit
hoogglans

espresso
metallic

wit
hoogglans

espresso
metallic

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

zilver
metallic

scharlakenrood
hoogglans

antraciet
metallic

zwart
hoogglans
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metallic

zwart
hoogglans
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metallic

zwart
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antraciet
metallic

zwart
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Verpakkingseenheid
6 liter
12 liter
25 liter

Nog gemakkelijker in te
gieten door het gietopzetstuk
PICO van LECHUZA.
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De naam LECHUZA is een geregistreerd handelsmerk © 2010.
Deze prospectus is op chloorvrij gebleekt papier in Duitsland gedrukt.

CUBICO LED

PREMIUM COLLECTION

CUBICO – Buxus

Plezier met planten
LECHUZA-plantenpotten zijn veelzijdig en
flexibel toepasbaar.
Elegante sfeerverlichting: zacht morgenrood, stralende zonneschijn, warme
rood ondergaande zon – de natuur weet ons met haar knappe lichtspel
steeds weer opnieuw te betoveren. Wij mensen zullen de zon nooit echt kun-

CUBICO – Howea forsteriana

nen imiteren. Toch worden er dankzij de laatste technologie en de handige
LECHUZA-binnenbakconcepten mogelijkheden geboden om bij de hoge
LECHUZA-plantenzuilen speels met licht om te gaan. Zo kunt u wellicht al snel
met een LECHUZA-CUBICO de oprit naar uw huis verlichten of het pad naar

Plantenpotten
voor de moderne
objectcultuur

het zwembad aangeven.
LECHUZA – het mooiste ontwerp potten voor uw planten: dag en nacht.

Een veelvoud van de in deze catalogus afgebeelde producten
is in veel landen door industriële eigendomsrechten voor
geobra Brandstätter GmbH & Co. KG beschermd.

