PREMIUM COLLECTION 2009

Premium-bloembakken
Hoogwaardige lak

l LECHUZAMet originee
eem
ateringssyst
w
potgrondbe

Bloembakken met potgrondbewatering
13

DELTA 40 – Spathiphyllum sensation

Wat onderscheidt
LECHUZA-bloembakken
van andere?
Aantrekkelijke bloembakken zijn er veel. Maar verzorgen ze
ook uw planten? LECHUZA-bloembakken doen dat wel:
Prachtig groeiende planten door
potgrondbewatering
Met LECHUZA wordt het verzorgen van planten
kinderspel: alles wat 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 * uw planten zonder dat u hoeft
bij te gieten.
Geen stilstaand water –
zelfs niet buiten
In LECHUZA gedijt iedere plant even goed of die
nu veel of weinig water nodig heeft. Daarvoor
zorgt het bij de set meegeleverde substraatmengsel LECHUZA-PON. Dit wordt opgebracht op
een scheidingsbodem tussen waterreservoir en
beplanting en doseert optimaal de watertoevoer
naar de wortels.
Dankzij bodemschroef en overloopfunctie geldt
dit ook voor gebruik van de bakken buiten.

Wist u dit al?
De meeste kamerplanten krijgen te veel water. LECHUZA zorgt
daarentegen voor een steeds evenwichtige watertoevoer naar de
wortels. Dit garandeert fantastisch groeiende planten.
* afhankelijk van de grootte van bak, plant en standplaats.
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Past op elke vensterbank:
DELTA 20 in 40 x 15 x 18 cm

DELTA
Met een prijs bekroond design
voor veeleisende omgevingen
Sinds het op de markt brengen heeft de DELTA al heel
veel liefhebbers gevonden en is het voortreffelijke design
onderscheiden met internationaal gerenommeerde
prijzen. Voor ons geen reden om op onze lauweren te
rusten. In tegendeel. LECHUZA breidt de successerie uit
met een nieuwe bak, die vensterbanken en andere smalle
randen uit de doornroosjesslaap wekt: De bloembak
DELTA 20. Waar het bij de vormgeving voor planten tot
nu toe vaak aan geschikte potvormen ontbrak, wordt met
de nieuwe DELTA 20 het creatieve groen op een plantbreedte van 40 centimeter veel ruimte gegeven.
DELTA 20 – Curcuma longa

Bij nieuwe bakken voor in de vensterbank is de
LECHUZA-potgrondbewateringsset meteen in de
planthouder geïntegreerd, wat het beplanten nog
eenvoudiger maakt en voor prachtig groeiende
planten garant staat.

DELTA 15 – Vriesea spec.

DELTA 30 en 40: met
verwisselbare planthouder

DELTA 40 – Ficus benjamina 'Exotica'
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Praktisch: het potgrondbewateringssysteem
is bij DELTA 20 al in de
planthouder geïntegreerd
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CUBICO en CARARO
Voor iedereen die met een duidelijke
lijn zijn persoonlijke stijl volgt
De duidelijke lijn van de elegante CUBICO-zuil opent voor
de veeleisende plantenvriend alle mogelijkheden als vloeren tafelbak voor evenveel spannende als afwisselende
ensceneringen. En ook met CARARO zijn uw bloeiende
fantasieën op 75 centimeter plantbreedte nauwelijks aan
grenzen gebonden. De elegante vorm van deze bloembak
is uitstekend geschikt om een ruimte te begrenzen of af
te scheiden. Zelfs buiten slaan CUBICO en CARARO met
verwijderde bodemschroef dankzij de regenafvoerfunctie
een goed figuur. En verzorgen ook daar uw planten helemaal naar het voorbeeld van de natuur.
Nieuw: CUBICO 22
22 x 22 x 41 cm

Cubico 22 – Phalaenopsis Hybride

Begrenst de ruimte en zet uw fantasie
in beweging: twee onzichtbare rollen maken
de CARARO als ruimteverdeler mobiel.

CARARO – Calathea

Cubico 40 – Spathiphyllum sensation

CUBICO 22, 30, 40 incl. verwisselbare
planthouder

Cubico 50 – Spathiphyllum sensation
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CARARO – Dracaena 'White Stripe'

CARARO – Sansevieria cilindrica 'Skyline'
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CLASSICO en QUADRO
Tijdloos stijlvol
Stijl is de kunst op te vallen zonder uit de toon te vallen.
Beide beheersen CLASSICO en QUADRO perfect. Twee
bloembakken waarvan de originaliteit voortkomt uit hun
eenvoudige elegantie waarmee ze zich in iedere omgeving
integreren. Het laatste is ook bij dichte beplanting niet
moeilijk. Want beide kunnen van af bakgrootte 43 met de
LECHUZA-easy-runners worden uitgerust en daarmee
moeiteloos op elke plaats worden neergezet. Binnen of buiten speelt daarbij geen rol. Want de breukvaste kunststof
en de in hoogglans of metallic kleuren gelakte oppervlakken zetten ook in weer en wind vrolijke gekleurde accenten.
En dankzij de overloopfunctie in de bloembakken wordt
zelfs buiten voorkomen dat er te veel water aan de wortels
onderin de bakken blijft staan.

CLASSiCO 50 – Alocasia calidora

De easy-runner maakt planten in
CLASSiCO 43–70 mobiel.

CLASSiCO 35 – Buxus
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De easy-runner geeft de
QuADRO 43 en 50 benen.

CLASSiCO 70 – Dracaena fragrans 'Janet Craig'

QuADRO 28 – Zamioculcas zamiifolia

QuADRO 28 – Calathea 'Medaillon'
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Het originele LECHUZApotgrondbewateringssysteem
Het geheim van mooie planten zit hem in de binnenkant van elke
LECHUZA-bloembak: De LECHUZA-potgrondbewatering.
Of u nu een paar dagen onderweg bent of door de dagelijkse beslommeringen
gewoon geen tijd hebt voor uitgebreide plantenverzorging– met de potgrondbewatering van LECHUZA kunnen uw planten afhankelijk van de bakgrootte tot
en met 12 weken lang zichzelf verzorgen met de hoeveelheid water en voedsel
die zij voor een optimale groei nodig hebben. Dat gaat heel eenvoudig in zijn
werk: het LECHUZA-waterreservoir volledig vullen en uw planten kunnen tot en
met 12 weken lang zichzelf verzorgen. Zonder dat u ook maar één keer bij moet
gieten.

De LECHUZA Premium Collectie
Het assortiment bloembakken in een overzicht
Model

DELTA

DELTA NIEUW: DELTA 20

QUADRO

ØxH

CLASSICO

Model

ØxH

DELTA 15

15 x 26 cm

CLASSICO 21

21 x 20 cm

DELTA 20 NIEUW

40 x 15 x H:18 cm

CLASSICO 28

28 x 26 cm

DELTA 30

30 x 56 cm

CLASSICO 35

35 x 33 cm

DELTA 40

40 x 75 cm

CLASSICO 43

43 x 40 cm

CLASSICO 50

50 x 47 cm

Model

B xDxH

CLASSICO 60

60 x 56 cm

QUADRO 21

21 x 21 x 20 cm

CLASSICO 70

70 x 65 cm

Model

B xDxH

MINI-CUBI

9 x 9 x 18 cm

QUADRO 28 NIEUW 28 x 28 x 26 cm

CARARO

QUADRO 35

35 x 35 x 33 cm

QUADRO 43

43 x 43 x 40 cm

QUADRO 50

50 x 50 x 47 cm

Model

B xDxH

CARARO

75 x 30 x 43 cm

CUBICO

MAXI-CUBI

14 x 14 x 26 cm

CUBICO 22 NIEUW

22 x 22 x 41 cm

CUBICO 30

30 x 30 x 56 cm

CUBICO 40

40 x 40 x 75 cm

CUBICO 50

50 x 50 x 95 cm

Het innovatieve LECHUZApotgrondbewateringssysteem
LECHUZA verzorgt uw planten helemaal
volgens de natuur:

1
2

3

1

waterstandmeter
Zorgt voor controle op het waterverbruik

2

vulschacht
Gemakkelijk te vullen met water en vloeibare plantenmest

3

LECHUZA-PON als scheidingslaag
Doseert perfect de watertoevoer naar de planten

4

scheidingsbodems
Vormt het waterreservoir in de bodem van de bak

5

bodemschroef
Bij gebruik buiten wordt deze verwijderd, zo kan overtollig
regenwater er uit weglopen.

4
5

Toebehoren

Met de LECHUZA-easy-runner zijn alle
planten in de CLASSICO en QUADRO
vanaf grootte 43 verplaatsbaar.

Bij de CUBICO/DELTA is het dankzij
de planthouder gemakkelijk om er
planten in te zetten of uit te halen.

Bij de LECHUZA-CARARO zorgen
2 stabiele rollers voor mobiliteit en
worden direct meegeleverd.

LECHUZA-PON plantensubstraat
is een overtuigend alternatief voor de
normale aarde voor potplanten.

De kleuren van het assortiment hoogwaardig gelakte LECHUZA-bloembakken
wit
hoogglans

antraciet
metallic

espresso
metallic

zilver
metallic

zwart
hoogglans

scarlet rood
hoogglans

Speciale extra kleuren voor DELTA 15 | DELTA 20 | MINI-CUBI | MAXI-CUBI
oranje
hoogglans
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appelgroen
hoogglans

Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen van het origineel voorbehouden.
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De naam LECHUZA is een geregistreerd
handelsmerk © 2009. Een veelvoud
van de in deze catalogus afgebeelde
producten is in veel landen door
industriële eigendomsrechten voor
geobra Brandstätter GmbH & Co. KG beschermd. Deze prospectus is op chloorvrij
gebleekt papier in Duitsland gedrukt

LECHUZA – Het origineel
Let op het LECHUZA-logo. Want ook al zien andere
bakken er net zo uit: alleen LECHUZA-bloembakken
met het door specialisten ontwikkelde originele
LECHUZA-potgrondbewateringssysteem bieden
u naast een buitengewoon design ook het comfort
en de kwaliteit die u prachtige planten garanderen.

19505 / 05.09 / P0043

Vertrouw op het origineel.
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