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Welcome

 Vedno pride  lepo do izraza  ... pa naj bo to majhna namizna posoda ali velika talna posoda za modno zelenje – LECHUZA vsaki rastlini nudi 
lep dom.

Veseli nas, da ste z nami že
Praznujte z nami 20. obletnico izdelkov LECHUZA!

Je res minilo že toliko let, odkar smo profesionalcem 
zelene panoge predstavili našo prvo dizajnersko posodo 
za rastline z inovativnim sistemom za namakanje? Od 
takrat prava zgodba o uspehu. Naše posode za rastline 
so že na začetku navduševale ljubitelje rastlin in dizajna – 
v udobju doma, na balkonu ali na vrtu. Kaj pa danes? 
Danes smo ponosni, da vam lahko predstavimo očarljivo 
ponudbo nezamenljivih posod za rastline za vsak okus.

Rastline in številne možnosti, kako lahko z njimi dom, 
teraso ali pisarno spremenimo v zeleno oazo, nas vsak 
dan navdihujejo z novimi idejami. V novem katalogu vam 
tako predstavljamo čudovite zamisli, kako ustvariti 
trendovsko stanovanje, ter ideje za dekoracijo in 
ustvarjalnost, s katerimi lahko svoje najljubše kotičke še 
polepšate in jih naredite še udobnejše. 

Vabimo vas, da ga takoj prelistate in se prepustite 
navdihu!

Vaša ekipa LECHUZA
Še to:  pregleden prikaz naše bogate ponudbe najdete 

od 62. strani naprej

 Že 20 let stavimo na ...
•  trajnostno proizvodnjo v Nemčiji
•  najvišjo kakovost naših  

materialov in izdelkov
•  naš inteligenten sistem za 

namakanje
•  edinstvene in odlikovane  

dizajne

20 let

NAJDETE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH
@LechuzaDeutschland @lechuza.world youtube.com/lechuza
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LECHUZA slavi 20 let
Dobro je vedeti

Odlična klima
Katera rastlina za kateri prostor?

Urbano vrtnarjenje
Neverjetno veliko prostora za zelišča in ostalo

Naravni poudarki
Umetnost predstavitve rastlin

Japandi
Najboljše iz dveh slogov opremljanja –Japonska  

in Skandinavija

Luksuzna linija
Spoznajte HAVALO

Poletje v mestu
Odlična poletna oaza

Substrati za sajenje LECHUZA
Ustrezen substrat za različne namene

Voda pomeni življenje
Originalni sistem za namakanje

Zanimivo
Posebne orhideje

Pozdravljeno poletje
Namigi za odlično vrtno zabavo

Naša ponudba
Pregled vseh naših izdelkov

Kuhinja na prostem
Kuham, uživam, živim

Občutek za prostor
Namigi za ureditev velikih in majhnih prostorov

Rešimo čebele
Naredimo nekaj dobrega za okolje

Prodajna mesta LECHUZA
Poiščite naše izdelke v vaši specializirani trgovini

Pridih elegance
Moderna oprema na prostem

OJO – tvoj prijatelj pri vzgoji rastlin
Z njim je vrtnarjenje povsem enostavno

Slaščice s cvetjem
Pecivo s kandiranimi cvetovi

Stran 6 Stran 36Stran 22

Stran 58

Stran 54

Stran 8 Stran 40Stran 26

Stran 62Stran 12 Stran 44Stran 30

Stran 82Stran 16 Stran 48Stran 32

Stran 20 Stran 50Stran 34

 Naravni poudarki – str. 8  Kuhinja na prostem – str. 16  Pridih elegance – str. 20 

 Občutek za prostor – str. 50  Prijatelj rastlin – str. 54  Nenavadne orhideje – str. 48 

 Urbano vrtnarjenje – str. 22 

 Slaščice s cvetjem – str. 34 

 Odlična klima – str. 36 

 Luksuzna linija – str. 40 

 Poletje v mestu – str. 26 

 Japandi – str. 44 

 Pozdravljeno poletje – str. 30  Rešimo čebele! – str. 32 
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Že na začetku smo si zadali cilj, da proizvajamo posode za rastline,  
ki so hkrati funkcionalne in estetske. Z našimi inovativnimi idejami, ki 
združujejo lepo s koristnim, smo do dandanes vodilni na trgu. Smo 
original in na podlagi naših dolgoletnih izkušenj nam z ustvarjalnostjo 
vedno znova uspe, da panogo navdihujemo z inovativnimi idejami.

20 let inovativnega dizajna

Odgovorna raba energije in virov je za nas sama po sebi umevna. Zato 
smo pozorni, da je naša proizvodnja energetsko učinkovita in prijazna do 
virov. Od samega začetka se zavedamo skrbi za okolje, zato proizvajamo 
izključno trajne izdelke z dolgo življenjsko dobo, ki so našim kupcem 
mnogo let v veselje.

20 let kakovosti
Od samega začetka za naše izdelke uporabljamo 
izključno vrhunske umetne snovi, iz katerih s 
strokovnim znanjem izdelujemo posode in 
pohištvo, ki ustrezajo tudi najvišjim zahtevam 
kakovosti. Uporabljamo elegantne lake, ki ne 
vsebujejo topil. Z njimi estetsko oplemenitimo 
zunanjost izdelkov ter hkrati zagotovimo, da je 
površina izjemno odporna na praske in obstojna 
na UV-žarke.

Že vse od začetka v letu 2000 pripisujemo velik 
pomen vrhunski kakovosti in proizvodnji v Nemčiji. 
Prav zato imamo sedež še vedno v severnobavarskem 
kraju Zirndorf, posode za rastline in pohištvo pa 
proizvajamo v bližnjem kraju Dietenhofen. Kajti zakaj bi 
spreminjali nekaj, kar že toliko let dokazuje odličnost?

20 let » Made in Germany «

 LECHUZA slavi 20 let 
 V 20 letih se lahko ogromno zgodi. Morda ste že dolgo naša stranka ali pa ste  

 to postali šele pred kratkim, morda pa to želite postati. Vaše zaupanje nam vsak  

 dan potrjuje, da smo na pravi poti. Hvala! 
Več kot mednarodne 

nagrade za dizajn

UPORABLJAMO  
V PROIZVODNJI 

70 %
vode iz 
cistern

100 %
ponovna uporaba

ostankov 
umetnih snovi  
v proizvodnji

PREDELAMO 

990 T
RECIKLI-

RANIH 
UMETNIH  

MAS 
NA LETO

Notranje posode iz

100 %
reciklirnega 
MATERIALA

20 let trajnostne naravnanosti

20 let

MED DRUGIM

Posode za rastline 
je mogoče v celoti  
reciklirati

*

*

*  postindustrijski material (reciklat)
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 Postavite svoje zelene sostanovalce na pravo mesto in tako vsak prostor  

 spremenite v zeleno oazo. Lepa rastlina v lepi posodi je lahko lepa na pogled,  

 vendar v prostoru ne pride do izraza, če je skrita v vogalu za pohištvom.  

 Pod žarometom pa rastline zasijejo kot prave zvezde notranje opreme! 

Umetnost        predstavitve rastlinNatural Eyecatcher
 V dvoje je lepše 
 Harmoničen par rastlin  
 lahko celo na nevpadljivem mestu deluje  
 osupljivo. Dolge in ozke površine,  
 kot so regali ali okenske police, 
 so nadvse primerne za očarljivo in  
 dekorativno razporeditev posod za rastline.  
 Celo dolgočasni vogali bodo doživeli  
 stilsko preobrazbo! 

 V slogi je moč 
 Majhne posode za rastline z majhnimi kaktejami ali  

 sukulentami delujejo posebej lepo v skupini.  
 Z zanimivo kombinacijo različnih  

 loncev lahko ustvarite prav posebne  
 aranžmaje rastlin. 

 CUBE Glossy 
 Čar in eleganca, ki se jima  

 ni mogoče upreti! Naše  
 posode CUBE Glossy Kiss  

 najdete na strani 69. 

 Pozor! Pravi trend! 
 Preprost dizajn z elegantnim  

 leskom v resni antracitni barvi.  
 V posodi CUBE Glossy bo  

 vsaka rastlina zasijala  
 kot zvezda. Stran 69 
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 V višavah je lepo! 
 Makrameji so čudovita možnost za polepšanje  
 prostorov z visečimi rastlinami. Kombinacija  
 prepletene bombažne vrvice in lepe posode je  
 zanimiv poudarek, ki ga lahko povsem preprosto  
 izdelate sami. »Viseči vrtovi« pa niso zgolj lepi,  
 prihranijo tudi veliko prostora! 

 Zelena stena ustvari  
 prostor za rastline 

 Odločilna je kulisa! 
 Zeleni sostanovalci bodo prišli posebej  

 do izraza, če jih postavite pred belo steno ali  
 belo ozadje. Barve delujejo tako še bolj sijoče,  

 rastline pa bodo predstavljene kot ekstravagantna  
 umetnina. Nekaj posebnega: zelena stena. Majhne  

 rastline lahko poljubno namestite na steno. Kdor  
 tega ne opazi, si je sam kriv. 

 Zelena stena  
 je povsem enostavna 
 Ustvarite živo umetnino za  

 stanovanje s kompletom za zeleno steno  
 Green Wall Home Kit na strani 69. 

 Makrame YULA  
 Ne zavzema veliko prostora in je  

 super moden. Izdelek, ki ga  
 preprosto morate imeti,  

 najdete na strani 77. 
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 Po vzgledu narave! 
 Zalivanje rastlin včasih sploh ni tako enostavno.  

 Če zalivamo premalo, se rastlina izsuši,  

 če pa zalivamo preveč, voda zastaja. Zato  

 smo razvili inteligenten sistem za namakanje, 

 s katerim rastline lahko vedno vzamejo le toliko  

 vode, kot je potrebujejo – natanko  

 tako kot v naravi. 

 Preprosto, učinkovito, edinstveno! 
 Naš inteligentni sistem za namakanje  

 posnema naravno okolje rastlin. Substrat  

 LECHUZA-PON rastlini daje oporo in jo  

 oskrbuje s pomembnimi hranili. Poleg tega  

 uravnava dovajanje vode koreninam, tako  

 da se lahko rastlina brez zastajanja vode  

 oskrbuje z ustrezno količino vode. 

 Bujne rastline!  Tudi če nimate žilice za vzgojo rastlin, se lahko s pomočjo   našega sistema za namakanje po vzgledu   narave veselite bujnih listov in pisanih   cvetov. Vse, kar morate storiti, je, da po presajanju   skrbite, da je v zbiralniku vedno dovolj vode. 

 Enkrat zalijete, nato pa uživate  
 v prostem času!  Vodni zbiralnik našega sistema za namakanje   lahko povsem preprosto napolnite od zgoraj. Pri tem   lahko na indikatorju količine vode spremljate   stanje vode. Ko zbiralnik napolnite, se lahko   sprostite in celo odpotujete – vaše rastline se   povsem naravno oskrbujejo same. 

Voda pomeni življenje!
 Za ljudi in rastline 

 Kako pa pravzaprav deluje naš enkraten sistem za namakanje?  

 Vse informacije najdete na naslednji strani. 

 Za rast in razvoj rastlina potrebuje osnovne tri stvari:  

 dovolj svetlobe, hranljivo podlago in seveda vodo.  

 Pokazali vam bomo, kako preprosta je lahko nega rastlin! 
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Sistem z vstavkom
Rastlino s substratom LECHUZA-PON vstavite v notranjo posodo ali  
neposredno v posodo. Po fazi zalivanja se rastlina oskrbuje iz zbiralnika.

Hitro in preprosto: sistem z vstavkom omogoča, da lahko majhne rastline kar 
z loncem vstavite v posodo za rastline.

Ves priloženi granulat LECHUZA-PON porazdelite 
na deljeno dno.

Vstavite rastlino in posodo napolnite s substratom 
LECHUZA-PON ali zemljo.

Zasaditev

V naslednjih 12 tednih* rastlino zalivajte še na 
običajen način od zgoraj. Ko se rastlina zaraste, 
se lahko sama oskrbuje iz vodnega zbiralnika.

Po začetni fazi zalivanja je treba pri vsakem 
zalivanju skozi tulec za dolivanje vode napolniti 
vodni zbiralnik, tako da je indikator količine vode 
na »max«. Zdaj se bo vaša rastlina s pomočjo 
sistema LECHUZA oskrbovala sama. 

Ko je indikator količine vode na »min«, se za 
rastlino začne 2 do 10 dni* dolgo sušno obdobje. 
Po vsakem sušnem obdobju skozi tulec za 
dolivanje vode v vodni zbiralnik spet dolijte vodo 
do »max«.

Faza zalivanja in sušno obdobje

* čas je odvisen od rastline in mesta postavitve

Pripravite lonec in vstavek.

Pritisnite vstavek v 
zemljo.

Lonec vstavite v posodo za 
rastline. Zalivanje – uživanje.

 Presajanje ni potrebno! 

Posode za sistem  z vstavkom imajo  to oznako

Na hitro:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Klasicni sistemˇ

Zacetna faza zalivanjaˇ
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Uživajmo skupaj

 Uživamo v življenju na prostem, se sproščamo  

 in jemo zunaj. Zakaj ne bi na prostem tudi  

 kuhali? Predstavljamo vam poletni trend  

 »kuhinje na prostem«! 

Kuham, uživam, živim
 Outdoor Kitchen 

 Zelena namizna dekoracija 

 Majhne posode za rastline so odlična naravna  

 popestritev in dekoracija pogrnjenih miz.  

 Namig za vrtno zabavo: zelišča oddajajo  

 prijeten vonj in jih lahko vsak uporabi  

 kot povsem svežo začimbo. 

 Živahno vzdušje 
 Za sproščen ambient na prostem  

 so rastline nepogrešljive. Na  
 tleh, na mizah, na delovnih  

 površinah ... Prazne površine  
 zapolnite z osvežujočim zelenjem! 

 Poletna klasika 
 Prečiščen dizajn za  
 vašo kuhinjo na prostem:  
 QUADRO LS na strani 73. 

Prijetni pikniki in družabni večeri ob žaru so že 
dolgo nepogrešljiv del poletja, tako kot ni zrezka 
brez krompirjeve solate. S kuhinjo na prostem pa 
kulinarični poletni užitki dosežejo povsem novo 
raven! Skorajda ni jedi, ki je ne bi mogli pripraviti 
na žaru in kuhalni plošči. Najboljše pri tem pa je, 
da je v družbi tudi kuhar in med pripravo ne ostaja 
sam v kuhinji. 
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 Dekorativna eleganca 
 Z našo posodo CUBICO  

 Premium bo tudi zunanjost  
 prvorazredno opremljena 

 Stran 70 

 Preprosto genialno 
 Posoda CLASSICO Premium je povsem  

 brezčasna, zato res ni razloga, da je ne bi imeli.  
 Na strani 67 lahko izbirate med štirimi  

 bleščečimi barvami visokega sijaja in tremi  
 elegantnimi kovinskimi barvami. 

Če je na voljo dovolj prostora, se bo kuhinja na prostem razveselila druženja 
z dnevno sobo na prostem! Z udobnim pohištvom in izbranimi dekorativnimi 
elementi lahko tudi na prostem ustvarite izjemno harmonično bivalno 
vzdušje.

 Gladke površine in  
 jasne linije 
 Kuhinjo na prostem  
 obogatite z lepimi  
 oblikami dizajna CUBE!  
 Stran 69 

 Visoko in še višje! 
 Zapovedana je eleganca:  
 poglejte našo visoko in  
 vitko posodo RONDO na  
 strani 73. 

 Kuhanje v zelenju 
 Zunaj lahko pripravite celoten obrok –  
 z dobro opremljeno kuhinjo je to res  
 enostavno. Seveda ne gre  
 brez štedilnika, žara, pomivalnega  
 korita in velike delovne površine. 

 Od znotraj navzven 
 Poleti se tudi notranje  
 rastline razveselijo svežega  
 zraka. Udobje dnevne sobe  
 lahko povsem preprosto  
 preselite na teraso ali balkon! 

Življenje na prostem
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Pridih elegance

Elegantna podoba

S črno in belo se srečujeta nasprotna pola. Na eni strani temno, globoko in 
čutno, na drugi strani pa svetlo, odprto in racionalno. Pola si sicer nasprotuje-
ta, a hkrati odlično dopolnjujeta. Napetost med obema (ne)barvama tako ne 
deluje moteče, temveč izredno harmonično.

 Očarljiva eleganca 
 Ustvarite očarljive  

 kontraste z našo posodo  
 CUBICO Premium na  

 strani 70. 

 Poskrbite  
 za poudarke! 
 Posoda CUBE Premium  
 v beli – za eleganten  
 poudarek. Stran 71 

Osnovno pravilo se glasi: geometrijske oblike in simetrije 
poudarijo učinek črnih in belih elementov. Odlično kuliso 
na vrtu tvorijo natančno postrižene žive meje in okrasni 
grmički mehkih obrisov. Za strukturo poskrbijo posode za 
rastline jasnih linij, razvrščene vedno v paru črno in belo. V 
njih najdejo svoj prostor enakomerno oblikovane rastline 
(npr. pušpan). Črno-belo tlakovana pot ali sedežni kotiček 
v črno-beli na vrt vnesejo prijetno očarljiv slog.

Nadih elegance ob hišnem vhodu boste dosegli, če poudarite le nekaj 
posameznih elementov. Že dve veliki črni posodi za rastline z bujnim zelenjem 
poskrbita za stilsko dovršen videz. Če pa so tudi vrata in stopnice v črno-belem 
slogu, ste dosegli popoln videz »Black&White«! 

 Posebej elegantno: vselej v  dvoje! 
 Zelo harmonično deluje, če posodo  

 CUBICO Premium Alto postavite v paru. 

 Brezčasen in čuten, poln kontrastov, pa vendar harmoničen. Eleganten  

 črno-beli videz je brezčasen. Noben drug slog ne izžareva toliko  

 elegance in dobrega okusa. A to ne velja samo za bivalne prostore. 

Moderna oprema na prostem

 Za teraso ali balkon čopič veselo namočimo globoko v  
 lonec s črno in belo barvo. Pohištvo, talne obloge,  

 markiza, blazine, cvetlična korita, okrasni elementi –  
 vse to je lahko monokromatskega videza. Na majhnem  

 balkonu naj raje prevladuje bela, da ne postane  
 utesnjujoče. Na veliki terasi pa ni treba varčevati s črno. 

Mocan kontrastˇ
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 Ko se začne poletje, vsi kopljemo, sadimo in uživamo v plodovih.  

 Ne bodite žalostni, če nimate vrta. Urbano vrtnarjenje je  

 trenutno v trendu, kar dokazuje, da je mogoče zelišča, pa tudi  

 sadje in zelenjavo brez težav gojiti na mestnem balkonu. 

 Tudi znotraj so na voljo številne ustvarjalne možnosti postavitve,  

 ki ne zavzamejo veliko prostora. Oglejte si naše predloge! 

Neverjetno veliko prostora za zelišča in ostalo
 Urban Gardening 

 Zeliščna zelena stena 

 Lonce pritrdite na steno. Tako prihranite prostor,  

 na gole stene pa vnesete veliko  

 zelenja. Lonce na steno najenostavneje  

 pritrdite z magnetnimi letvami. Praktično:  

 med zalivanjem, presajanjem ali pobiranjem plodov  

 lonce preprosto snamete in jih ponovno pripnete!  

 Bogata letina zelišč je zagotovljena! 

 Zeleno, še bolj zeleno,  
 zelena stena! 
 Dekorativni, praktični in  
 individualni: kompleti za  
 zeleno steno Green Wall  
 Home Kit. Stran 68 

Kreativna
KUHINJA  
Z ZELIŠČI
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 Vedno pride  
 lepo do izraza 
 V posodi CUBE Color  
 Triple je dovolj prostora  
 za tri rastlinice! Stran 68 

Nasvet:
v kompletu so tudi držala za balkonsko 

korito za CUBE Color Triple. Za dolgotrajno  
 svežino cvetja in  
 zelišč! 
 Nadvse priročna posoda  
 CUBE Color je na voljo v  
 treh čudovitih barvah!  
 Stran 68 

Veliko rož in zelišč na majhnem prostoru.  
Na prečke lesene lestve lahko s pomočjo 
kavljev ali podobnih držal preprosto obesite 
lonce z rožami ali zelišči. Prednost: lestev za 
rože lahko enostavno prestavite in  
preoblikujete!

Lestev za rože

Potrebujete:
• 8 lesenih palic
• 1 desko
• vijake in kavlje
• verižice
• žago
• vrtalnik in akumulatorski vijačnik

• čopič in barvo po potrebi

 Klasično in fleksibilno 
 Na mizi, na tleh ali na  

 visečem regalu:  
 CLASSICO Color  

 se povsod dobro počuti!  
 Stran 64 

Video » Naredi sam «, ki ga je pripravila Jelena,  
najdete na 
youtu.be/KoGlWhqhsC0  
ali s pomočjo QR-kode.

Lesene palice najprej nažagajte 
na enako dolžino. Štiri naj bodo 
dolge toliko kot krajša stranica 
deske. Ostale štiri so lahko 
nekoliko daljše.

Na koncih izvrtajte luknje in 
palice spojite z vijaki, da dobite 
dva enaka okvirja. Okvirja po želji 
pobarvajte.

Postavite okvirje in skoznje 
potisnite desko, tako da je 
stabilno nameščena v obeh 
držalih. Na zgornji strani okvirjev 
privijte po en kavelj, pritrdite 
verižice in regal obesite na strop 
– odlično! 

Domiselne
IDEJE  

ZA RASTLINE

 Viseči lonci 
 V majhnih stanovanjih ni veliko  

 površin za odlaganje, k sreči pa lahko  
 cvetlične lonce tudi obesimo. Lonce lahko  

 postavimo tudi na viseče regale, ki jih  
 izdelamo sami. Tako prihranimo prostor  

 in ustvarimo sproščen videz! 

Izdelava visečega regalaNaredi 
sam
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 Samo vaše malo poletno kraljestvo na prostem za sprostitev, uživanje  

 in sladkanje – kako preprosto je to! 

 Odlična poletna oaza 

Za uspešno vrtnarjenje

 Summer in the City 

Siv, neprijazen beton brez življenja? Spremenite ga! 
Balkon osvežite z zelenimi rastlinami in na majhnem prostoru 
ustvarite udobje lastnega vrta, vključno s svežim naravno pridelanim sadjem in 
zelenjavo!

S pravilno nego sadja in zelenjave se lahko 

veselite pridelka. Paradižnik potrebuje veliko 

sonca, zato se dobro počuti na južnem ali 

zahodnem balkonu. Pomembno je tudi 

redno in enakomerno zalivanje –  

kar je s posodo LECHUZA zares 

enostavno! 

Nasvet: Listom paradižnika ni 

všeč, če so mokri, zato 
rastlino zaščitite pred dežjem. 

 Za velike in male 

 Primerno za vsako  
 rastlino: naša družina  
 posod CANTO Stone  

 na strani 63. 

 Sproščena in  
 elegantna 
 S posodo CUBE Color  

 na balkon povabite poletje.  

 Stran 68 

 Vrtnarjenje na majhnem prostoru 

 Zelišča na balkonsko ograjo, grmičke in  

 zelenjavo na mize in regale, sadne sadike na  

 tla. Za vse je dovolj prostora! 

 Vse dobre stvari so tri! 

 Sivka, meta, mini paradižnik ...  

 Na majhnem prostoru in nezahtevne  

 v naši posodi BALCONERA Cottage,  

 ki jo najdete na strani 63. 

 NOVO: VEGGIEPON 
 Vse informacije o našem novem,  

 veganskem substratu najdete na  
 strani 80. 

Popolna sprostitev!

 BALCONERA Cottage 50 

S
lik

a 
je

 s
im

bo
lič

na
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 Rastline na balkon prinesejo naravo. Izbira  

 rastlin, ki so primerne za balkon, je seveda odvisna  

 od prostora, usmeritve (npr. jug, zahod) in osebnih  

 želja. Rože in zelenjadnice se dobro počutijo tudi v  

 balkonskem koritu, ki ne zavzame veliko prostora.  

 V lonce na tleh pa lahko posadite tudi manjše  

 sadne sadike. 

 Raznoliko! 
 Posode BALCONERA Collection so na voljo v različnih  

 barvah, z organsko pleteno teksturo in v videzu naravnega  

 kamna. 

Za resnično udobje v balkonskem raju so pomembne malenkosti. Balkon s 
pisanimi blazinami na udobnih stolih in bambusovo preprogo ali umetno travo na 
tleh vas kar vabi k sprostitvi. Luči, vaze in prikupni okrasni predmeti poskrbijo za 
prijetno vzdušje na balkonu.

Dnevna soba na prostem

Najboljše na lastnem balkonskem vrtičku je, da se 
vedno najde kaj, da odtrgate in se posladkate. Vse pa 
zares sveže z grmička ali iz zemlje!

Za posebno poletno osvežitev v vrč nalijte ohlajeno 
vodo in ji dodajte sveže nabrane maline, rezine limone 
in vejico rožmarina – sveže in okusno!

Poletje in naravna svežina

Več informacij o urbanem 
vrtnarjenju najdete s 
pomočjo QR-kode.
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 Zunaj sedimo, zunaj uživamo,  

 zunaj praznujemo. Tako bo naslednja  

 vrtna zabava z družino ali prijatelji  

 nepozabna! 

 Namigi za      odlično vrtno zabavo Hello Summer

 Domač solatni preliv 
 Okusna in lahka solata je odlična  

 poletna jed, zlasti če jo prelijemo z domačim  

 solatnim prelivom. 

 Za izjemno hitro pripravljen preliv iz mete in jogurta  

 250 ml jogurta zmešamo z 2 jedilnima žlicama  

 limetinega soka, dodamo 3 drobno sesekljane  

 vejice sveže mete ter dobro premešamo.  

 Po okusu dodamo sol in poper ter ponudimo hladno! 

 Sami naredite girlande! 
 Tudi zunanji ambient je lepši, če ga okrasimo.  

 Najenostavnejše za ta namen so modne girlande.  
 Iz pisanega papirja izrežemo trikotnike,  

 jih na dveh mestih preluknjamo, nanizamo  
 na vrvico iz konoplje ali ličja in obesimo! 

 Odlična vizualna zaščita 
 za vašo teraso s posodo TRIO  

 Cottage. Idealna je tudi za drevesca  
 ali vzpenjalke. Stran 66 

 Pravo pohištvo 
 Na vrtni zabavi ne smejo manjkati velika miza in  

 udobni stoli! Če zmanjka prostora, lahko  
 jedi razporedimo tudi na dodatni bife. 

 Sedite, prosim! 
 S pohištvom COLLECTION  
 bo vaša terasa udobna in  
 vabljivega videza. Stran 65 

Več informacij in čudovite 
navdihe najdete na naši spletni 
strani s pomočjo QR-kode.
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 Rešimo čebele!  
 Naredimo nekaj dobrega za okolje 
 Narava je kompleksen ekosistem, v katerem ima vsaka rastlina in  

 vsaka živalca svoj prostor in svojo nalogo. Včasih ravno najmanjše  

 opravljajo veliko delo. Brez čebel, ki letajo od cveta do cveta,  

 bi bil naš svet videti povsem drugače. 

 Čebelam prijazno! 
 Z živo pisanimi cvetovi  

 kozmeja ni le lepa na pogled,  

 temveč tudi izredno prijazna  

 do čebel. V posodah LECHUZA  

 so bujni cvetovi zagotovljeni! 

Pomoč čebelam 2:  
Prostor za gnezdenje

Medonosne domače čebele živijo v panjih, divje čebele pa 

si same zgradijo gnezda za vzgojo mladičev. Lahko jim 

ustvarimo za to primerna mesta. Za nekatere vrste divjih čebel so 

primerne »palice za gnezdenje« iz bambusa ali trsja. Konce je treba 

zgladiti (na primer z brusnim papirjem), da se čebele pri vstopu ne 

poškodujejo na ostrih robovih in trskah. Poleg tega palica ne 

sme biti stisnjena, odprtine pa morajo biti dovolj velike za 

majhne čebele. Za čebele, ki gnezdijo na tleh, so 

primerni zaboji ali sklede s peskom brez rastlin. 

Večinoma velja, da divje čebele raje gnezdijo na 

sončnih legah.

Male čebele za  

preživetje potrebujejo  

hrano. Zlasti v gosto  

pozidanih mestih  

pa te ni veliko.  

Tu smo na vrsti mi!

Kako lahko  
pomagate čebelam

Pomoč čebelam 1:  
Pogumno v divjino

Čeprav je skrbno pokošena trata brez plevela še 

vedno standard, po katerem stremimo, s tem 

ravno ne koristimo čebelam. Prava paša 

za čebele so divji cvetoči travniki.

Pomoč čebelam 3:  
Cvetoč balkon

Tudi na majhnem prostoru lahko naredimo 

veliko dobrega za čebele. Rastline z rumenimi 

in modrimi cvetovi privabljajo čebele (rdeče barve 

pa ne zaznavajo). Sivka, žajbelj, sporiš ali 

sirska svilnica so rastline, bogate z 

nektarjem. Zanje je v cvetličnem loncu 

dovolj prostora, pa še izredno  

lepe so.

Ne bojte se čebel
Kdor se boji pikajočih žuželk, ima morda 

pomisleke, ali naj privablja čebele. Toda brez 

skrbi: domače čebele so prijazne in pičijo le, če so 

ogrožene. Če jih pustimo pri miru, se nimamo 

česa bati. Večina divjih čebel pa sploh nima 

žela. Zato vam lahko le še zaželimo,  

da se dobro spoprijateljite z njimi!
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 Jedi naj ne bodo samo okusne,  

 temveč tudi lepo okrašene.  
 Konec koncev jemo tudi z očmi!  

 Spomladi in poleti je kuhanje,  

 pečenje in dekoriranje s pisanim cvetlicami  

 postalo pravi trend. Najboljši čas za nabiranje  

 cvetov je dopoldne, ko so povsem odprti. 

 Pazimo, da nabiramo le čiste cvetove, saj s pranjem  

 hitro izgubijo barvo in aromo. 

Sestavine:
Sveži cvetovi
50 g  sladkor (+ sladkor za posip)

125 ml  voda

Kandiranje cvetov

Kandiranje cvetov
1.  50 g sladkorja skuhamo v 125 ml vode, da nastane 

sirup, in počakamo, da se ohladi.

2.  Cvetove z vilicami nežno potopimo v sirup in jih 
položimo na pekač.

3.  Počakamo, da se sirup nekoliko posuši, nato pa 
cvetove rahlo posujemo s sladkorjem.

4.  Počakamo pribl. 1 do 2 tedna, da se dobro posušijo.

Nasvet: Za posebej zanimive kompozicije lahko na enak 

način kandirate tudi zelišča!

Izjemne recepte za uporabo 
kandiranih cvetov najdete s 
pomočjo QR-kode. 
www.lechuza.world/
blossomsbakery

Nasvet: 
Cvetove posušite v  
modelčku za mafine,  
saj bodo tako ohranili 
prvotno obliko!

 Gojenje cvetlic na majhnem prostoru 
 Tudi brez velikega vrta lahko uživate v lepoti cvetov  

 s pomočjo viseče posode NIDO Cottage. Stran 65 

Jedilni cvetovi: 3 najboljši
Vrtnica
Kraljica sadnega okusa z aromo 
mete, ki vsako slavnostno večerjo v 
trenutku dopolni s pridihom pozno 
poletne romantike.

Vijolica
Vijolica je s kulinaričnega vidika 
vsestranska. Z nežno aromo ne 
obogati le sladic, temveč tudi solate 
in juhe.

Marjetica
Mala, drobna marjetica z nekoliko 
pikantno aromo po oreščkih odlično 
dopolni solate in mesne jedi!

 Blossom‘s Bakery – 
 Pecivo s kandiranimi cvetovi 

Kuhanje in 
pecenje s cvetoviˇ
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 Rastline ozelenijo stanovanje in vanj vnesejo še več udobja,  

 hkrati pa izboljšajo tudi klimo v prostoru. Seveda, če jih ustrezno  

 namestimo. Zaupali vam bomo, katere rastline se v katerem  

 prostoru najbolje izkažejo. 

 Delovna soba in pisarna 

Fikus:
Klasična rastlina za pisarne. Čez dan oddaja veliko kisika in iz zraka čisti  
strupene hlape (npr. lakov in umetnih mas). Vendar pa lahko tudi povzroča alergije. 

Dracena:
Hitro raste in je zaradi gostih listov primerna kot poudarek ter lahko služi kot pregrada v 
pisarni. Pomaga tudi pri suhem zraku v prostoru, saj skozi liste oddaja vlago. Všeč ji je 
toplo okolje.

Sabljika ali taščin jezik:
Osveževalec zraka, ki ogljikov dioksid tudi ponoči spreminja  
v kisik. Dobro se počuti na okenski polici (a izogibajte se  
neposrednemu soncu).

Šeflera:
Nezahtevna rastlina, ki dobro uspeva tudi pri nižjih temperaturah, 
je idealna za spalnico. Ves čas proizvaja in oddaja kisik ter tako 
pripomore k dobremu spancu.

 Spalnica 

 Katera rastlina za kateri prostor? 
 

 Vonj rožmarina vpliva na   večjo zmožnost koncentracije. 

 Naš nasvet: 

Naš nasvet:
Vonj jasmina ali sivke 

deluje pomirjujoče in 

dobro vpliva na spanje.

 Dnevna soba 

Palma areka:
Ta dekorativna rastlina v velike prostore vnese 
eksotiko. Poleg tega tudi čisti zrak, saj iz zraka 
odstranjuje škodljive snovi, kot so kemikalije.

Samolist ali spatifil:
Stilska rastlina, ki je vsestranska za vzdrževanje 
klime v prostoru. Samolist iz zraka odstranjuje 
strupeni formaldehid ali benzol, zrak navlaži in 
odstranjuje aceton in amoniak, ki ju v zrak oddaja 
človeško telo.

 Nadgradnja za vaše rastline! 
 V posodi CUBE Premium palma areka  
 ne skrbi zgolj za čist zrak v prostoru, temveč  

 je tudi klasičen dodatek vaši notranji opremi.  

 Stran 69 

 Odlicna klima! ˇ
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Sobna praprot:
Osvežuje zrak in ne zavzema  
veliko prostora. Praproti obožujejo 
toploto in visoko zračno vlago, zato je 
kuhinja odličen prostor zanje.

Tilandzija:
Idealna za majhne kuhinje. Drobcena 
tilandzija je rastlina, ki raste na delih 
drugih rastlin, zato ne potrebuje 
zemlje. Iz zraka vleče vodo, zato je 
koristna pri previsoki zračni vlagi in 
preprečuje pojav plesni.

Nitasti betičnik:
Z veliki vpadljivimi listi in lepimi cvetovi vzbuja pozornost v kopalnici. Poleg tega filtrira 

strupene snovi iz zraka, ljubi svetlo okolje in dobro shaja z visoko zračno vlago.

Zelena lilija:
Skoraj ni rastline, ki bila tako nezahtevna. Njena velika prednost je, da ne potrebuje veliko 

svetlobe in lahko uspeva tudi v manjših, bolj temnih kopalnicah. Tudi ta rastlina iz zraka 

filtrira škodljive snov.

Rastline za prho
Čistijo zrak, osvežijo telo in 

duha ter so izredno dekorativen 

element za kopalnico. Za prho so 

posebej primerne bambus, zelena 

lilija ali aloe vera. Če na voljo ni 

dovolj prostora, pa lahko na drog 

prhe obesite vejico evkaliptusa. 

Osvežilno!

Trendovski nasvet

 Lepo oblikovana  
 klasična posoda ... 
 … v moderni interpretaciji!  
 Posoda QUADRO LS na  
 strani 73. 

 Naša  
 premium kocka 
 Vrhunski sijaj ali eleganten  
 mat kovinski videz  
 CUBE Premium  
 na strani 69. 

 Preprosto in lepo 
 Harmoničen poudarek za  
 vsak prostor: CUBE Color na  
 strani 64. 

 Edinstvena eleganca 
 Za res ekskluziven  
 učinek: RONDO Premium na  
 strani 73. 

 Varčna s prostorom,  
 a z veliko stila 
 S posodo CUBE Glossy Triple  
 bo za vaše rastline dobro  
 poskrbljeno in bodo očarljivo  
 predstavljene. Stran 69 

 Kuhinja 

 Kopalnica 
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HAVALO 40

HAVALO 30

HAVALO 60

VAZA HAVALO 25Luxury
Oredefinedmeet
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»Stilski dizajn, ki se mu  
ni mogoče upreti, s čutno  

teksturo površine in  
resnimi barvnimi odtenki.«

Za vse, ki obožujejo  
luksuz in cenijo  

očarljivost nezamenljivo  
lepih oblik.

Resnična eleganca se odlikuje po uglajeni zadržanosti. Posode HAVALO so elegantne in hkrati pristne ter 
dopuščajo harmonične kombinacije. 

Ekskluzivno za HAVALO 
Posode HAVALO prepričajo z elegantno mat površino, ki z zahtevnim rotacijskim postopkom pridobi 
drobno razbrazdano teksturo. Res ekskluziven luksuz za reprezentančni ambient v stilu.  Stran 75

ČISTI LUKSUZ

SEASHELL 
NUDE

MOON  
GREY

BASALT 
GREY
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TREND

opreme

 Natančna japonska izčiščenost se sreča z udobno skandinavsko  

 sproščenostjo. Stil, ki prepriča z jasnim, umirjenim šikom: »japandi«. 

 Manj je več 
 Pozdrav preprosti eleganci: minimalizem je  
 osrednja filozofija stila japandi – pri opremljanju  
 se omejimo na bistveno. Mirno, nerazburljivo,  
 usrediščeno, a kljub temu udobno! 

 Predanost naravi 
 Organske oblike, naravni materiali in  

 prizemljene barve: to je japandi. Posode in  

 dekoracija iz lesa, kamna in keramike tvorijo  

 spokojen in miren ambient. Harmonično ga dopolnjujejo  

 zmerno aranžirane rastline v nevsiljivih  

 barvah. Nekaj svetlečih poudarkov pričara  
 čudovit kontrast. 

 Harmonične kombinacije 
 Ljubezen do preprostih oblik in naravnih  
 materialov povezuje skandinavski in  
 japonski videz na najbolj harmoničen  
 način. Pohištvo je funkcionalno, a hkrati  
 brezčasno in z veliko stila. 

Slog japandi
 Najboljše iz dveh slogov opremljanja –  
 Japonska in Skandinavija 
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 Stil z osebnostjo 

 Stanovanje v stilu japandi vedno odseva  

 tudi življenje in individualnost njegovih  

 stanovalcev. Poudarja ga edinstvenost  

 posameznih kosov pohištva, ki s ponosom  

 kažejo svojo starost. Prava lepota  

 je v stvareh, ki imajo svojo zgodbo!  Občutek narave 

 Povezanost z naravo pomeni tudi, da sta  

 dobrodošli struktura in vpadljiva tekstura!  

 Nelakiran les značilno skandinavskega videza,  

 ročno izdelani dekorativni elementi iz težkega,  

 surovega kamna ali grobe lanene tkanine se  

 odlično podajo v japandi stanovanje. 

 Odlično ravnovesje 

 Nasprotje svetlobe in senc je tesno povezano z  

 japonsko kulturo in estetiko. S kombinacijo  

 temnih in svetlih elementov nastane  

 izrazita napetost, ki kljub močnim  

 nasprotjem tvori odlično harmonijo. 

 Jasne oblike,  
 mirne barve 
 Uravnotežena harmonija  
 za bivalni ambient:  
 CUBICO Premium na  
 strani 70. 
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1.

Zanimivo
Posebne orhideje!

Orhideja Coelogyne izvira iz predgorja Himalaje in nas 
razvaja z bujnimi popki in številnimi majhnimi cvetovi.

Ta orhideja je doma v jugovzhodni Aziji. Ker se ponaša z 
gostimi listi in velikimi cvetovi intenzivnih barv, ima številne 
privržence tudi na naši zemljepisni širini.

4. Coelogyne

5. Vanda

Cvetni listi te sorte so podolgovati in običajno intenzivnih 
barv. Pri nekaterih podvrstah sorte Cattleya imajo madeže 
in močan vonj. 

3. Cattleya

Visoko rastoča orhideja je vzgojena iz številnih eksotičnih 
vrst orhidej. Je sorazmerno nezahtevna in zato primerna 
tudi za začetniške ljubitelje orhidej.

2. Cambria

 Za dekoracijo in darilo 
 Idealna posoda za male orhideje ali  

 potaknjence: MINI-DELTINI na strani 71. 

 Odlično usklajeno 
 Popolna oskrba za  

 vaše zahtevne ljubljenke:  

 ORCHIDEA na strani 72. 

 Tako elegantne in graciozne kot nobena druga rastlina. Orhideje so  

 odlična dekoracija za okensko polico. Zaupali vam bomo, kako pravilno  

 negovati te zahtevne lepotice. 

Pravo mesto
Orhideje potrebujejo veliko svetlobe, vendar ne prenesejo močnega sonca. Prostor ob vzhodnem ali 

zahodnem oknu je idealen!

Ustrezno zalivanje
Orhideje so tropske parazitske rastline in ljubijo vlažen zrak, ne prenesejo pa stoječe vode!  

Naš nasvet: S sistemom za namakanje lahko tudi tako zahtevno orhidejo ob vsakem času  

oskrbite z ustrezno količino vode.

Ustrezno gnojenje
Manj je več. Orhideje ne potrebujejo veliko hranil, zato se lahko hitro zgodi, da jih preveč pognojimo. Za 

uravnoteženo oskrbo s hranili priporočamo naš poseben substrat za orhideje (stran 80).

Ta sorta orhidej ima značilne cvetove v obliki metulja in 
bujno cveti vse leto.

1. Mini Phalaenopsis

Več informacij in čudovite navdihe 
najdete na naši spletni strani s 
pomočjo QR-kode.
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 Velik bivalni prostor, kjer je dovolj prostora za vse. Nič čudnega, da so loft  

 stanovanja tako priljubljena in zelo iskana na nepremičninskem trgu.  

 Prostorne sobe in gole betonske stene so odlična kulisa za rastline z  

 velikimi zelenimi listi! 

Nasveti za opremljanje velikih prostorov
 Občutek za prostor 

 Zaradi visokih stropov imajo prostori  
 skoraj neverjetno razsežnost.  
 Prav zato pa prostor lahko hitro postane  
 prazen in neprijazen. Rešitev: Visoki  
 regali, slike in visoke rastline ali  
 vzpenjalke, kot je denimo šeflera. 

Če sta v stanovanju več kot dve sobni rastlini, 
nam lahko zalivanje vzame precej časa – vendar 
ne s posodami LECHUZA! 

Odkrijte naš vrhunski sistem za namakanje!
Rastline same najbolje vedo, koliko vode 
potrebujejo. Preprosto le napolnite vodni zbiralnik 
in že se lahko zleknete. Na indikatorju količine 
vode lahko brezskrbno spremljate zalogo vode.

Preprosto do džungle v stanovanju
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 Zeleni barvni poudarki 
 Rastline, ki imajo veliko listov ali  
 pa so ti veliki, vnesejo življenje  
 v miren ambient loft stanovanja.  
 Taki sta kalateja ali šeflera. 

 Kontrastna podoba 
 »Nežive« barve, kot sta črna  

 in bela sodijo med klasične barve,  
 ki so običajne v loft stanovanjih.  

 Osnovni elementi v teh barvah  
 dajejo prostoru stabilnost in  

 strukturo. To pa lahko dopolnimo  
 z nekaj pisanimi elementi. 

 Opredelite prostor 
 Velike površine so prijetnejše, če jih  

 razdelimo na več področij, za kar so  

 posebej primerne pregrade. Tako lahko  

 razmejimo prostor, oblikujemo zasebne  

 kotičke ali le razporedimo dekorativne  

 poudarke. 

• bivalna območja jasno razmejite z rastlinami, pregradami ali preprogami

• če so prostori zelo visoki, izdelajte drugo etažo (galerijo)

• ne pozabite na dekoracijo: velike skulpture, luči, slike, vaze in podobno

•  osvetlitev: prijetnejše vzdušje pričarate z lučmi, žarometi, laternami ali nizko spuščenimi 

svetilkami
• preprečite odmev,  napolnite regale, obesite stensko tapiserijo ali postavite velike rastline

Nasveti za loft stanovanja

 Življenje  
 v loftu 
 Vitka in stabilna:  
 posoda CILINDRO  
 Color je kot  
 ustvarjena za velike  
 prostore! Stran 63 

 Zanimive  
 perspektive 
 Posoda CURSIVO  
 Premium vnese  
 dinamiko v prostor.  
 Stran 70 

 Posezite  
 v prostor 
 Ustvarite  
 nove bivalne kotičke  
 s posodami  
 CARARO Premium  
 na strani 67. 
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interactiveeyes

 Igra, opazovanje, učenje: Naš OJO je primeren za vsako otroško  

 sobo in je odličen prijatelj malim raziskovalcem in ljubiteljem rastlin!  

 OJO ni le zabaven na pogled, vanj lahko tudi posadimo rastline! 

Z njim je vrtnarjenje povsem enostavno

 Nanj se lahko zaneseš! 
 OJO je tu, vselej ko ga potrebuješ.  
 Ko pa te ni tukaj, skrbno pazi na tvojo  
 rastlino. Z vgrajenim vodnim zbiralnikom  
 OJO rastlino ves čas oskrbuje z zadostno  
 količino vode. 

 Raziskuj in odkrij 
 Rastlino najprej postavi v posodo OJO,  
 nato jo lahko opazuješ, kako raste! Kar  
 pa je lahko zelo razburljivo, saj se rastline  
 na začetku, ko so še zelo majhne, zelo  
 hitro spreminjajo! 

 Kako rastlino posadiš  
 v posodo OJO 

 1. Nastavek za zalivanje  
 vtakni v lonec in v posodo  

 OJO postavi rastlino. 

 2. Zbiralnik napolni z vodo. 
 3. Čarobno: Če je vodni zbiralnik poln,  

 ima OJO modre oči!  
 Tako takoj vidiš, ali ima tvoja rastlina  

 dovolj vode. 

 Najustreznejši prostor 
 Pisalna miza, nočna omarica, okenska polica  

 – OJO se dobro znajde v prostoru. Vendar pazi,  
 da ima rastlina na svojem mestu  

 vedno dovolj svetlobe. 

 OJO tvoj prijatelj  
pri vzgoji rastlin 

Novo
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 Vse, kar potrebuje  
 tvoj OJO 
 Z enkratno dodatno opremo  

 lahko svojega prijatelja  

 enostavno dopolniš  

 z rastlino! 

 V posodo OJO  

 najprej položi deljeno  

 dno. 

 Posodo previdno napolni  
 s substratom PON. 

 Vsuj semena  
 pšenične trave (je   v kompletu). 

 Zalij! (Vedno, ko  
 oči spet postanejo  
 rjave.) 

 Opazuj, kako raste! 
 Zdaj lahko spremljaš, kako  

 tvoj OJO postopoma dobiva  

 zabavno pričesko.  

 Tvoj projekt – tvoj uspeh! 

 Pregled vseh stilov 

Enkratni dodatki

 Izberi najljubšo rastlino! 
 Pentas z zvezdastimi, rožnatimi cvetovi in močno zelenimi listi je  
 čudovit in pomirjujoč poudarek za otroško sobo. Razburljivo vzdušje  
 džungle je mogoče doseči s praprotjo. Kalateja doprinese sijoč barvit  
 kotiček, saj ima mesnate liste izrazite zelene in rdeče barve. 

S
lik

a 
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Svetloba? Da! Voda? Je na voljo. Dovolj velika posoda? Tudi!  

Zdaj potrebujemo za veselje z rastlinami samo še ustrezno  

hranilno podlago. Zagotovo boste našli pravo med našimi  

štirimi ekskluzivnimi substrati!

 Substrati za sajenje LECHUZA 
Za vsak namen primeren substrat

 Mineralni substrat za sajenje   z gnojilom s počasnim sproščanjem 
 • zadržuje vodo in hranila  
 ter jih po potrebi sprošča 

 • je optimalno primeren za vse rastline  • zagotavlja trajno stabilno strukturo in optimalno dovaja zrak  • ima dobre drenažne lastnosti, preprečuje zastajanje vode  • ohranja stabilno vrednost pH skozi daljše obdobje 
 • preprečuje pojav plesni 

 • je posebej primeren za alergike 
 • ne omogoča razvoja škodljivcev 

LECHUZA-PON

na voljo so količine 3L, 6L, 12L in 18L 

• enakomerna porazdelitev hranil
• večletna obstojnost, ni ga treba menjati
• se ne zgosti, optimalna oskrba z zrakom in vodo
• enostavno in čisto polnjenje

 Boljša alternativa  
 navadni zemlji 
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 Specialni substrat za orhideje 
 • bogat s huminom za optimalno  

 rast korenin 
 • ima dobre drenažne lastnosti, preprečuje  

 zastajanje vode 
 • uravnotežena oskrba z zrakom in vodo na  

 območju korenin za trajno zdrave rastline 

 S hranili bogat  
 substrat za zelenjavo – VEGAN 

 • 100 % vegansko, brez sestavin živalskega izvora 
 • 100 % brez šote za varovanje narave  • 100 % vegansko pognojeno + premium oglje za sajenje 

ORCHIDPON VEGGIEPON

• idealna oskrba s hranili
•  čudoviti cvetovi + zdrave rastline
• preprosto doziranje

• wellness za vaše orhideje
• nežno čiščenje
• zdrav lesk

na voljo so količine 3L in 6L na voljo so količine 6L in 12L 

Gnojilo s počasnim sproščanjem 
z elementi v sledovih
za cvetoče rastline za zelene rastline

Sprej za sijaj listov 
za orhideje

•  konstantno sproščanje hranil  
v obdobju 6 do 8 mesecev

•  idealno za uporabo v vodnem zbiralniku
•  bujno cvetenje skozi vso sezono
•  zeleni listi, zdrave rastline

Tekoče gnojilo za orhideje

 Ne pozabite na gnojenje! 

 Substrat vrhunske  
 kakovosti za posodovke 
 • brez šote – prijazen do okolja 

 • optimalna oskrba z zrakom in vodo 

 •  preverjena profesionalna kakovost –  

 predhodno pognojeno za 6 do 8 mesecev 

TERRAPON

na voljo so količine 6L in 12L 
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 Na naslednjih straneh vam predstavljamo našo obsežno ponudbo, ki vključuje  

 vse velikosti, barvne različice in številke artiklov. Artikli so navedeni po abecednem  

 vrstnem redu. Tako boste želeni izdelek hitro našli. 

 Naša ponudba 
 Nasvet: Na straneh z navdihi upoštevajte povezave na ustrezne strani! 

Vse posode so opremljene s  
sistemom za namakanje.

BALCONERA Cottage 50 // 50 × 19 × 19 cm
bela: Št. art. 15600
moka kava: Št. art. 15605
granitna: Št. art. 15602

BALCONERA Stone 50 // 50 × 19 × 19 cm
kamnito siva: Št. art. 15650
peščeno bež: Št. art. 15651
grafitno črna: Št. art. 15652

BALCONERA Cottage 80 // 79 × 19 × 19 cm
bela: Št. art. 15610
moka kava: Št. art. 15615
granitna: Št. art. 15612

BALCONERA Stone 80 // 79 × 19 × 19 cm
kamnito siva: Št. art. 15660
peščeno bež: Št. art. 15661
grafitno črna: Št. art. 15662

BALCONERA Cottage
 Posoda BALCONERA 80 ima  

 dve ločeni notranji posodi  

 za udobno in enostavno sajenje. 

 Posoda BALCONERA 80 ima  

 dve ločeni notranji posodi  

 za udobno in enostavno sajenje. 

CANTO Stone 30 nizka // 30 × 30 × 30 cm
kamnito siva: Št. art. 13700
peščeno bež: Št. art. 13701
grafitno črna: Št. art. 13702

CANTO Stone 30 visoka // 30 × 30 × 56 cm
kamnito siva: Št. art. 13600
peščeno bež: Št. art. 13601
grafitno črna: Št. art. 13602

CANTO Stone 40 nizka // 40 × 40 × 40 cm
kamnito siva: Št. art. 13720
peščeno bež: Št. art. 13721
grafitno črna: Št. art. 13722

CANTO Stone 40 visoka // 40 × 40 × 76 cm 
kamnito siva: Št. art. 13620
peščeno bež: Št. art. 13621
grafitno črna: Št. art. 13622

CILINDRO Color 23 // 23 × 41 cm
bela: Št. art. 13940
večerno oranžna: Št. art. 13943
skrilavec siva: Št. art. 13943

CILINDRO Color 32 // 32 × 56 cm
bela: Št. art. 13950
večerno oranžna: Št. art. 13952
skrilavec siva: Št. art. 13953

CANTO Stone

CILINDRO Color

Pogreznjeni ročaji 
za lažje dvigovanje  

notranje posode. 

Zamenljiva notranja posoda 

Vse posode linije BALCONERA  

imajo zamenljive notranje  

posode. 

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
bela: Št. art. 15670
muškatna: Št. art. 15674
skrilavec siva: Št. art. 15673

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
bela: Št. art. 15670
muškatna: Št. art. 15674
skrilavec siva: Št. art. 15673

BALCONERA Color 80 // 79 × 19 × 19 cm
bela: Št. art. 15680
muškatna: Št. art. 15684
skrilavec siva: Št. art. 15683

Primerno za zunanjo uporabo

Ta simbol prikazuje, da ima posoda 
za rastline sistem namakanja z 
vstavkom. Tukaj zasaditev ni 

potrebna. Vstavek le vtaknete v 
posodo – in to je vse!

 Posoda BALCONERA 80 ima  

 dve ločeni notranji posodi  

 za udobno in enostavno sajenje. 

Tako se boste hitro znašli.

Slika izdelka

Naziv izdelka Š×G×V ali ×V

Številka artiklaZasaditveni volumen in 
velikost vodnega zbiralnika

Razpoložljive 
barve

BALCONERA Color

BALCONERA Stone

8 L

8 L

3 L

3 L

12 L
5 L

BALCONERA Color

8 L
3 L

12 L
5 L

8 L
3 L

12 L
5 L

12 L
3 L

29 L
7 L

29 L
7 L

12 L
3 L

6 L
2 L

13 L
4 L
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CUBETO Stone 30 // 30 × 13 cm
kamnito siva: Št. art. 13830
peščeno bež: Št. art. 13831
grafitno črna: Št. art. 13832

CUBETO Stone 40 // 40 × 18 cm
kamnito siva: Št. art. 13840
peščeno bež: Št. art. 13841
grafitno črna: Št. art. 13842

CLASSICO Color 18 // 18 × 17 cm
bela: Št. art. 13261
muškatna: Št. art. 13262
skrilavec siva: Št. art. 13263

CLASSICO Color 28 // 28 × 26 cm
bela: Št. art. 13190
muškatna: Št. art. 13203
skrilavec siva: Št. art. 13204

CLASSICO Color 35 // 35 × 33 cm
bela: Št. art. 13210
muškatna: Št. art. 13223
skrilavec siva: Št. art. 13224

CLASSICO Color 43 // 43 × 40 cm
bela: Št. art. 13230
muškatna: Št. art. 13243
skrilavec siva: Št. art. 13244

CLASSICO Color 21 // 21 × 20 cm
bela: Št. art. 13170
muškatna: Št. art. 13183
skrilavec siva: Št. art. 13184

CUBE Cottage 30 // 30 × 30 × 30 cm 
bela: Št. art. 15376 
moka kava: Št. art. 15375 
granitna: Št. art. 15372

CUBE Cottage 50 // 50 × 50 × 50 cm
bela: Št. art. 15390
moka kava: Št. art. 15395
granitna: Št. art. 15392

CUBE Cottage 40 // 40 × 40 × 40 cm
bela: Št. art. 15380
moka kava: Št. art. 15385
granitna: Št. art. 15382

CUBICO Color 30 // 30 × 30 × 56 cm
bela: Št. art. 13130
skrilavec siva: Št. art. 13138
muškatna: Št. art. 13133

CUBICO Color 22 // 22 × 22 × 41 cm
bela: Št. art. 13160
skrilavec siva: Št. art. 13164
muškatna: Št. art. 13161

CUBICO Color 40 // 40 × 40 × 75 cm
bela: Št. art. 13150
skrilavec siva: Št. art. 13158
muškatna: Št. art. 13151

CUBICO Cottage 40 // 40 × 40 × 75 cm
bela: Št. art. 15246
granitna: Št. art. 15242
moka kava: Št. art. 15245

CUBICO Cottage 30 // 30 × 30 × 56 cm
bela: Št. art. 15226
granitna: Št. art. 15222
moka kava: Št. art. 15225

Stol // 58 × 57 × 84 cm
bela: Št. art. 10900
granitna: Št. art. 10903
moka kava: Št. art. 10904

Jedilna miza // 90 × 90 × 75 cm
bela: Št. art. 10910
granitna: Št. art. 10913
moka kava: Št. art. 10912

Jedilna miza HPL // 90 × 90 × 75 cm
bela: Št. art. 10914
granitna: Št. art. 10915

Jedilna miza // 160 × 90 × 75 cm
bela: Št. art. 10930
granitna: Št. art. 10933
moka kava: Št. art. 10932

Jedilna miza HPL // 160 × 90 × 75 cm 
bela: Št. art. 10934 
granitna: Št. art. 10935

NIDO Cottage // 27 × 23 cm
bela: Št. art. 15190
granitna: Št. art. 15193
moka kava: Št. art. 15195

Okrasni pokrov 
Okrasni pokrov na dnu  

posode elegantno zakrije  

prelivni vijak. 

Ste jih že zamenjali? 

Notranja posoda modela CUBE 40 se prilega 

tudi modelu CUBICO 40 in TRIO 40. 

 S stabilnim obešalom  

 iz legiranega jekla. 

Zamenljiva notranja posoda 

Zamenljive notranje posode lahko  

vstavite tudi v CUBICO Color  

in CUBICO Premium. 

CLASSICO Color

CUBE Cottage

CUBETO Stone

CUBICO Color

CUBICO Cottage

Pohištvo – stol

Pohištvo – jedilna miza

NIDO Cottage

5 L

9 L 17 L

33 L

1 L

2 L 4 L

6 L

2,5 L
0,6 L

12 L
3 L

31 L

61 L

8 L

14 L

5 L
1,6 L

12 L
3 L

14 L
4 L

6 L
2 L

31 L
8 L

6 L
2 L

31 L
8 L

14 L
4 L
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TRIO Cottage

TRIO Cottage 30 // 100 × 32 × 34 cm
bela: Št. art. 15000
granitna: Št. art. 15003
moka kava: Št. art. 15005

TRIO Cottage 40 // 130 × 42 × 44 cm
bela: Št. art. 15020
granitna: Št. art. 15023
moka kava: Št. art. 15025

Priporočamo za notranjo uporabo

CLASSICO Premium LS 21 // 21 × 20 cm 
bela, visok sijaj: Št. art. 16020
antracitna, kovinska: Št. art. 16023
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16027
taupe, visok sijaj: Št. art. 16025
črna, visok sijaj: Št. art. 16029
srebrna, kovinska: Št. art. 16028
espresso, kovinska: Št. art. 16021

CLASSICO Premium LS 35 // 35 × 33 cm 
bela, visok sijaj: Št. art. 16060
antracitna, kovinska: Št. art. 16063
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16067
taupe, visok sijaj: Št. art. 16065
črna, visok sijaj: Št. art. 16069 
srebrna, kovinska: Št. art. 16068 
espresso, kovinska: Št. art. 16061

CLASSICO Premium LS 50 // 50 × 47 cm 
bela, visok sijaj: Št. art. 16100 
antracitna, kovinska: Št. art. 16103 
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16107 
taupe, visok sijaj: Št. art. 16105 
črna, visok sijaj: Št. art. 16109 
srebrna, kovinska: Št. art. 16108 
espresso, kovinska: Št. art. 16101

CLASSICO Premium LS 43 // 43 × 40 cm 
bela, visok sijaj: Št. art. 16080 
antracitna, kovinska: Št. art. 16083 
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16087 
taupe, visok sijaj: Št. art. 16085 
črna, visok sijaj: Št. art. 16089 
srebrna, kovinska: Št. art. 16088 
espresso, kovinska: Št. art. 16081

CLASSICO Premium LS 28 // 28 × 26 cm 
bela, visok sijaj: Št. art. 16040
antracitna, kovinska: Št. art. 16043
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16047
taupe, visok sijaj: Št. art. 16045
črna, visok sijaj: Št. art. 16049
srebrna, kovinska: Št. art. 16048
espresso, kovinska: Št. art. 16041

CARARO Premium // 75 × 43 × 30 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 18800
antracitna, kovinska: Št. art. 18803
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 18829
taupe, visok sijaj: Št. art. 18804
črna, visok sijaj: Št. art. 18809
srebrna, kovinska: Št. art. 18808
espresso, kovinska: Št. art. 18827

CANTO Stone 14 // 14 × 14 × 14 cm
kamnito siva: Št. art. 13470
peščeno bež: Št. art. 13471
grafitno črna: Št. art. 13472

 Površina v videzu naravnega kamna 

 Realistična površina v videzu naravnega kamna  

 je na voljo tudi pri posodah CANTO Stone kvader/kocka,  

 BALCONERA Stone in CUBETO. 

Skriti valji 
Posoda CARARO je dobavljena  

vključno z valji za enostaven  

pomik. 

Praktična notranja posoda 

z okvirjem z ročaji v barvi posode. 

CANTO Stone 14

CARARO Premium

CLASSICO  
Premium LS

3 × 14 L
3 × 4 L

3 × 31 L
3 × 8 L

52 L
10 L

0,4 L

3 L
1 L

7 L
2 L

13 L
4 L

40 L
9 L

28 L
6 L

Domiselne kombinacije
 Notranje posode lahko brez težav zamenjujete med posameznimi posodami Lechuza. Tukaj vidite,  
 katere posode imajo enako notranjo posodo in vam nudijo čudovite možnosti kombiniranja. 

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

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

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

TRIO Cottage 30 TRIO Cottage 40

CUBICO Alto 40

CUBE COTTAGE 40

CUBE PREMIUM 40

CURSIVO PREMIUM 40

Praktično: Jeseni lahko rastline z balkona terase in vrta povsem enostavno skupaj z notranjo posodo prestavite v 
posodo v notranjih prostorih, spomladi pa jo spet prestavite ven. Tako bodo vaše posode ostale skozi vse leto 
enako razvrščene in lahko sezonsko prilagajate, kako jih boste zasadili in oblikovali!
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CLASSICO Premium 60 // 60 × 56 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 14500
antracitna, kovinska: Št. art. 14503
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 14529
taupe, visok sijaj: Št. art. 14506
črna, visok sijaj: Št. art. 14509
srebrna, kovinska: Št. art. 14508
espresso, kovinska: Št. art. 14527

CLASSICO Premium 70 // 70 × 65 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 14600
antracitna, kovinska: Št. art. 14603
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 14629
taupe, visok sijaj: Št. art. 14606
črna, visok sijaj: Št. art. 14609
srebrna, kovinska: Št. art. 14608
espresso, kovinska: Št. art. 14627

CUBE Color 14 // 14 × 14 × 14 cm
bela: Št. art. 13380
limeta zelena: Št. art. 13385
skrilavec siva: Št. art. 13384

CUBE Color 16 // 17 × 17 × 16 cm
bela: Št. art. 13580
limeta zelena: Št. art. 13585
skrilavec siva: Št. art. 13584

 Vključno s kovinsko letvijo  
 in magnetnim držalom. 

CUBE Glossy 14 // 14 × 14 × 14 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 13510
antracitna, visok sijaj: Št. art. 13511
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 13512 

CUBE Glossy Kiss // 14 × 14 × 14 cm 
kašmir kremna, visok sijaj z bleščicami: Št. art. 13515
češnjevo rdeča, visok sijaj z bleščicami: Št. art. 13514
roza, visok sijaj z bleščicami: Št. art. 13513

CUBE Glossy 16 // 17 × 17 × 16 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 13520
antracitna, visok sijaj: Št. art. 13521
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 13522

CUBE Glossy Triple // 40 × 14 × 14 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 13670
antracitna, visok sijaj: Št. art. 13671
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 13672

CUBE Glossy Green Wall Home Kit // 48 × 14 × 14 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 13523
antracitna, visok sijaj: Št. art. 13524
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 13525

CUBE Premium 30 // 30 × 30 × 30 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16460
antracitna, kovinska: Št. art. 16463
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16467
taupe, visok sijaj: Št. art. 16465
črna, visok sijaj: Št. art. 16469
srebrna, kovinska: Št. art. 16468
espresso, kovinska: Št. art. 16461

CUBE Premium 50 // 50 × 50 × 50 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16560
antracitna, kovinska: Št. art. 16563
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16567
taupe, visok sijaj: Št. art. 16565
črna, visok sijaj: Št. art. 16569
srebrna, kovinska: Št. art. 16568
espresso, kovinska: Št. art. 16561

CUBE Premium 40 // 40 × 40 × 40 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16360
antracitna, kovinska: Št. art. 16363
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16367
taupe, visok sijaj: Št. art. 16365
črna, visok sijaj: Št. art. 16369
srebrna, kovinska: Št. art. 16368
espresso, kovinska: Št. art. 16361

CUBE Color Triple // 40 × 14 × 14 cm
bela: Št. art. 13680
limeta zelena: Št. art. 13685
skrilavec siva: Št. art. 13684

CUBE Color Green Wall Home Kit // 48 × 14 × 14 cm
bela: Št. art. 13398
skrilavec siva: Št. art. 13399

 Komplet za zeleno steno  
 Green Wall Home Kit LECHUZA 
 Stilska in praktična možnost  
 za ozelenitev sten. 

Sistem z vstavkom LECHUZA

 Hitro in preprosto:  
 Sistem z vstavkom  
 omogoča, da lahko   
 majhne rastline kar  
 z loncem vstavite v  
 posodo za rastline. 

CUBE Glossy

CUBE Glossy Triple

CUBE Glossy Green Wall Home Kit

CUBE Premium

CLASSICO  
Premium

CUBE Color Triple

CUBE Color Green Home Wall Kit

CUBE Color

90 L 145 L
17 L 26,5 L

1 L

0,4 L
3 ×

0,4 L 0,7 L

0,4 L
3 ×

12 L
3 L

31 L

61 L

8 L

14 L

1 L

0,4 L 0,7 L
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CUBICO Premium

CUBICO Premium 30 // 30 × 30 × 56 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 18181
antracitna, kovinska: Št. art. 18184
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 18183
taupe, visok sijaj: Št. art. 18214
črna, visok sijaj: Št. art. 18186
srebrna, kovinska: Št. art. 18185
espresso, kovinska: Št. art. 18182

CUBICO Premium 22 // 22 × 22 × 41 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 18460
antracitna, kovinska: Št. art. 18463
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 18479
taupe, visok sijaj: Št. art. 18464
črna, visok sijaj: Št. art. 18469
srebrna, kovinska: Št. art. 18468
espresso, kovinska: Št. art. 18477

CUBICO Premium 40 // 40 × 40 × 75 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 18191
antracitna, kovinska: Št. art. 18194
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 18193
taupe, visok sijaj: Št. art. 18215
črna, visok sijaj: Št. art. 18196
srebrna, kovinska: Št. art. 18195
espresso, kovinska: Št. art. 18192

CUBICO Premium 50 // 50 × 50 × 94 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 18161
antracitna, kovinska: Št. art. 18164
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 18163
taupe, visok sijaj: Št. art. 18168
črna, visok sijaj: Št. art. 18166
srebrna, kovinska: Št. art. 18165
espresso, kovinska: Št. art. 18162

DELTA 20 // 40 × 15 × 18 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 15560
antracitna, kovinska: Št. art. 15563
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 15579
taupe, visok sijaj: Št. art. 15566
pastelno vijolična, visok sijaj: Št. art. 15572
espresso, kovinska: Št. art. 15577

DELTA Premium 40 // 40 × 75 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 15540
antracitna, kovinska: Št. art. 15543
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 15559

DELTA 10 // 30 × 11 × 13 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 15460
antracitna, kovinska: Št. art. 15467
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 15469
taupe, visok sijaj: Št. art. 15466
pastelno vijolična, visok sijaj: Št. art. 15465

DELTA Premium 30 // 30 × 56 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 15500
antracitna, kovinska: Št. art. 15503
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 15519
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CUBICO Premium Alto // 40 × 40 × 105 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 18230
antracitna, kovinska: Št. art. 18233
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 18249
taupe, visok sijaj: Št. art. 18234
črna, visok sijaj: Št. art. 18239
srebrna, kovinska: Št. art. 18238
espresso, kovinska: Št. art. 18231

CURSIVO Premium 40 // 40 × 40 × 67 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16620
antracitna, kovinska: Št. art. 16623
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16625
taupe, visok sijaj: Št. art. 16624
črna, visok sijaj: Št. art. 16629
srebrna, kovinska: Št. art. 16628
espresso, kovinska: Št. art. 16626

CURSIVO Premium 30 // 30 × 30 × 49 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16600
antracitna, kovinska: Št. art. 16603
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16605
taupe, visok sijaj: Št. art. 16604
črna, visok sijaj: Št. art. 16609
srebrna, kovinska: Št. art. 16608
espresso, kovinska: Št. art. 16606

DELTA 10/20

DELTA Premium

DELTINI // 14 × 18 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 14900
antracitna, kovinska: Št. art. 14903
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 14919
taupe, visok sijaj: Št. art. 14904

MINI-DELTINI // 10 × 13 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 14950
antracitna, kovinska: Št. art. 14949
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 14960
taupe, visok sijaj: Št. art. 14959

CUBICO Premium 
Alto

CURSIVO Premium

MINI-DELTINI/
DELTINI

14 L
4 L

6 L
2 L

31 L 61 L
8 L 14 L

31 L
7,5 L

31 L
8 L

12 L
3 L

17 L
5 L

8 L
3 L

0,4 L
0,2 L

1,2 L
0,5 L

5 L
2 L

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

MAXI-CUBI // 14 × 14 × 26 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 18050
antracitna, kovinska: Št. art. 18053
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 18051

MINI-CUBI // 9 × 9 × 18 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 18120
antracitna, kovinska: Št. art. 18123
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 18121

Orchidea

ORCHIDEA // 18 × 18 × 20 cm
bela, mat: Št. art. 13960
škrlatno rdeča, mat: Št. art. 13962
skrilavec siva, mat: Št. art. 13961

QUADRO  
Premium LS

RONDO Premium

QUADRO Premium LS 21 // 21 × 21 × 20 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16127
antracitna, kovinska: Št. art. 16123
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16127
taupe, visok sijaj: Št. art. 16125
črna, visok sijaj: Št. art. 16129
srebrna, kovinska: Št. art. 16128
espresso, kovinska: Št. art. 16121

RONDO Premium 32 // 32 × 56 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 15780
antracitna, kovinska: Št. art. 15783
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 15799
taupe, visok sijaj: Št. art. 15784
črna, visok sijaj: Št. art. 15789
srebrna, kovinska: Št. art. 15788
espresso, kovinska: Št. art. 15797

QUADRO Premium LS 35 // 35 × 35 × 33 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16160
antracitna, kovinska: Št. art. 16163
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16167
taupe, visok sijaj: Št. art. 16165
črna, visok sijaj: Št. art. 16169
srebrna, kovinska: Št. art. 16168
espresso, kovinska: Št. art. 16161

QUADRO Premium LS 43 // 43 × 43 × 40 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16180
antracitna, kovinska: Št. art. 16183
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16187
taupe, visok sijaj: Št. art. 16185
črna, visok sijaj: Št. art. 16189
srebrna, kovinska: Št. art. 16188
espresso, kovinska: Št. art. 16181

QUADRO Premium LS 50 // 50 × 50 × 47 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16280
antracitna, kovinska: Št. art. 16283
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16287
taupe, visok sijaj: Št. art. 16285
črna, visok sijaj: Št. art. 16289
srebrna, kovinska: Št. art. 16288
espresso, kovinska: Št. art. 16281

QUADRO Premium LS 28 // 28 × 28 × 26 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 16140
antracitna, kovinska: Št. art. 16143
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 16147
taupe, visok sijaj: Št. art. 16145
črna, visok sijaj: Št. art. 16149
srebrna, kovinska: Št. art. 16148
espresso, kovinska: Št. art. 16141

RONDO Premium 40 // 40 × 75 cm
bela, visok sijaj: Št. art. 15740
antracitna, kovinska: Št. art. 15743
škrlatno rdeča, visok sijaj: Št. art. 15759
taupe, visok sijaj: Št. art. 15744
črna, visok sijaj: Št. art. 15749
srebrna, kovinska: Št. art. 15748
espresso, kovinska: Št. art. 15757

YULA posoda za rastline // 17 × 17 × 15 cm
bela/pistacija zelena, svilnato mat: Št. art. 13872
bela/siva, svilnato mat: Št. art. 13862
bela/biserno roza, svilnato mat: Št. art. 13892

Praktična notranja posoda 

z okvirjem z ročaji v barvi posode. 

YULA posoda za rastline

0,8 L
0,5 L

1,5 L
1 L

1 L
0,3 L

4 L
1 L 3 L

9 L

17 L 32 L

53 L

5 L 10 L

14 L

13 L
4 L

22 L
5 L

0,5 L

OJO

Komplet za sajenje OJO

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
oceansko modra: Št. art. 19044
vranje črna: Št. art. 19047
ognjeno rdeča: Št. art. 19046

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
rubinasto pink: Št. art. 19041
akvamarinska: Št. art. 19043
jabolčno zelena: Št. art. 19042

0,3 L

Novo

Novo

0,3 L

Komplet za sajenje OJO // 
6 × 24 × 24 cm
Št. art. 19090
vsebuje: seme pšenične trave, 
LECHUZA-PON, plošča za sajenje
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YULA torba za rastline

Vaza YULA Vase Flower

YULA torba za rastline // 38 × 18 × 17 cm
bela/pistacija zelena, svilnato mat: Št. art. 13871
bela/siva, svilnato mat: Št. art. 13861
bela/biserno roza, svilnato mat: Št. art. 13891

YULA Vase Flower // 14 × 14 × 21 cm
bela/pistacija zelena, svilnato mat: Št. art. 13873
bela/siva, svilnato mat: Št. art. 13863
bela/biserno roza, svilnato mat: Št. art. 13893

1 L

0,9 L

Zakaj so posode za rastline LECHUZA tako posebne?

Inteligenten  
sistem za namakanje

Bogata  
oprema

V celoti  
primerne za reciklažo

Odporne na  
UV-žarke in mraz

Peresno lahkeOdporne na udarce

 Naši izdelki se ne ponašajo le s prvorazrednim dizajnom, odlikujejo se tudi po številnih genialnih  
 lastnostih. Prepričajte se o edinstveni kakovosti posod LECHUZA! 

Vse posode  
so opremljene z  

inteligentnim  
sistemom za 
namakanje

Za številne posode je 
na voljo obsežna 

oprema

Posode  
so zelo stabilne in 
odporne na udarce

Posode  
je mogoče v celoti 

reciklirati

Izdelane so iz peresno 
lahke umetne mase

Materiali vrhunske 
kakovosti so  

odporni na mraz in 
UV-žarke

Luxury-Line
Vaza HAVALO 25

Vaza HAVALO 25 // 24 × 24 × 112 cm
bazaltno siva: Št. art. 15998
lunarno siva: Št. art. 15997
nežna školjka: Št. art. 15996

Edinstvene, elegantne, ekskluzivne – za vse, ki obožujejo luksuz  

in cenijo očarljivost izredno lepih oblik. Opremite svoje prostore s stilom – odkrijte HA-

VALO.

Stilističen dizajn, ki se mu  
ni mogoče upreti, s čutno  
teksturo površine in resnimi  
barvnimi odtenki.

1,8 L

Novo

75



Green Wall

Črna kovinska letev // 48 × 0,2 × 10 cm
primerna za: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,  
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
Št. art. 13401

 Dodatna oprema 
 Z originalno opremo LECHUZA imate še več čudovitih možnosti za  

 odlično predstavitev svojih rastlin. Naj vas navdušijo raznolike možnosti! 

BALCONERA

Makrame YULA

Črno magnetno držalo // 4 × 6 × 14 cm
primerno za: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,  
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
Št. art. 13397

Držalo za balkonsko korito // 4,5 × 18 × 19 cm
primerno za: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
črna: Št. art. 19033
bela: Št. art. 19030

Makrame, bela // 85 cm
primeren za: YULA posoda za rastline
Št. art. 13879

Držalo za balkonsko korito, dodatek // 54–74 cm
primerno za: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
črna: Št. art. 19035
bela: Št. art. 19034

Komplet za zeleno steno  
Green Wall Home Kit LECHUZA 
Stilska in praktična možnost  
 za ozelenitev sten. 

Odlično za vaš balkon 

Praktična držala za  
enostavno pritrditev  
na balkonsko ograjo 

Praktično in v trendu 
Umetniško vozlan  
makrame za vaše  
posode za rastline YULA. 

HAVALO 40

HAVALO 60

HAVALO 30

HAVALO 40 // 41 × 41 × 37 cm
bazaltno siva: Št. art. 15978
lunarno siva: Št. art. 15977
nežna školjka: Št. art. 15976

HAVALO 60 // 60 × 60 × 85 cm
bazaltno siva: Št. art. 15988
lunarno siva: Št. art. 15987
nežna školjka: Št. art. 15986

HAVALO 30 // 33 × 33 × 60 cm
bazaltno siva: Št. art. 15968
lunarno siva: Št. art. 15967
nežna školjka: Št. art. 15966

13 L
4 L

29 L
6,5 L

6 L
2 L

Novo

Novo

Novo
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Ročna črpalka

Zajemalka za PON, velika

Zajemalka za PON, majhna

Ročna črpalka LECHUZA // 200 g
Št. art. 19711

Zajemalka LECHUZA-PON // 1 liter
bombon: Št. art. 19063
skrilavec siva: Št. art. 19062
pistacija zelena: Št. art. 19061

Zajemalka LECHUZA-PON // 0,1 liter
bombon: Št. art. 19073
skrilavec siva: Št. art. 19072
pistacija zelena: Št. art. 19071

PICO pripomoček za zalivanje
majsko zelena: Št. art. 19916
skrilavec siva: Št. art. 19943
bombon: Št. art. 19944

YULA zalivalka // 30 × 14 × 22 cm
bela/pistacija zelena, svilnato mat: Št. art. 13870
bela/siva, svilnato mat: Št. art. 13860
bela/biserno roza, svilnato mat: Št. art. 13890

PICO pripomoček za zalivanje

Podstavek s kolesci

TRIO

Stick3

Plošča za sajenje

Podstavek s kolesci, črn // 26 × 5,8 cm
primeren za: CLASSICO Color 43, CLASSICO Premium LS 43, 
QUADRO Premium LS 43
Št. art. 19880

Podstavek, črn // 98 × 30 × 15 cm
primeren za: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
Št. art. 15012

Mreža za vitice, črna // 86 × 135 cm
primerna za: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
Št. art. 15011

Podstavek s kolesci, črn // 36 × 5,8 cm
primeren za: CLASSICO Premium 60, CUBE Premium 50,  
CURSIVO Premium 50, CUBE Cottage 50
Št. art. 13503

Podstavek s kolesci // 32 × 32 × 4,5 cm
primeren za: CUBICO Premium 30, CUBICO Cottage 30,  
CUBICO Color 30
antracitna, kovinska: Št. art. 13427
bela: Št. art. 13425

Vstavek3 // nadomestni del
primerno za CUBE Color 14, CUBE Color 16, CUBE Color Triple, 
CUBE Glossy 14, CUBE Glossy 16, CUBE Glossy Triple,  
CANTO Stone 14, YULA posoda in torba za rastline, OJO
3 vstavki: Št. art. 19949

Podstavek s kolesci // 41 × 41 × 4,5 cm
primeren za: CUBICO Premium 40, CUBICO Cottage 40,  
CUBICO Color 40
antracitna, kovinska: Št. art. 13417

Podstavek s kolesci, črn // 30 × 5,8 cm
primeren za: CLASSICO Premium LS 50 QUADRO Premium LS 50,  
CUBE Premium 40, CURSIVO Premium 40, CUBE Cottage 40, CANTO STONE 40, 
Št. art. 13403

Podstavek, črn // 127 × 38 × 15 cm
primeren za: TRIO Cottage 40
Št. art. 15032

Mreža za vitice, črna // 113 × 170 cm
primerna za: TRIO Cottage 40
Št. art. 15031

Podstavek s kolesci, črn // 42 × 5,8 cm
primeren za: CLASSICO Premium 70
Št. art. 13603

Zalivanje brez polivanja 
Praktičen nastavek je primeren  
za vse zalivalke z  
odprtino do 28 mm. 

Vse ostane čisto 
Z zajemalko PON lahko  

substrat natančno nasujete  

v posodo. 

Ste zalili preveč? 

Nič hudega. Z ročno črpalko  

lahko izčrpate odvečno vodo  

iz zbiralnika. 

YULA zalivalka

1,7 L

Plošča za sajenje // 10,3 × 2 cm 
primerna za:  
CUBE Color 14, CUBE Color 16, 
CUBE Color Triple, CUBE Glossy 14, 
CUBE Glossy 16, CUBE Glossy 
Triple, CANTO Stone 14, YULA 
posodo za rastline, OJO 
Art.-No. 19091

CUBE 14/16

primerna za:

CANTO 14CUBE Triple OJOYULA
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LECHUZA-PON
3 L: Št. art. 19560
6 L: Št. art. 19561
12 L: Št. art. 19562 
18 L Št. art. 19563

VEGGIEPON
6 L: Št. art. 19591
12 L: Št. art. 19592

TERRAPON
6 L: Št. art. 19571
12 L: Št. art. 19572 

ORCHIDPON
3 L: Št. art. 19580
6 L: Št. art. 19581

LECHUZA gnojilo s 
počasnim sproščanjem 

PERFECT FLOWER

LECHUZA gnojilo s 
počasnim sproščanjem 

PERFECT LEAF

PERFECT 
ORCHID FLUID

ORCHID 
GLOSS

LECHUZA gnojilo s počasnim sproščanjem 
PERFECT FLOWER
100 g: Št. art. 19600

LECHUZA gnojilo s počasnim sproščanjem 
PERFECT LEAF
100 g: Št. art. 19601

Tekoče gnojilo za orhideje
PERFECT ORCHID FLUID
250 ml: Št. art. 19609

Sprej za sijaj listov za orhideje
ORCHID GLOSS
250 ml: Št. art. 19610

 Substrati za sajenje in gnojila 
 Za vsak namen primeren substrat. Odkrijte štiri originalne substrate za sajenje  

 LECHUZA za vaše zelene sostanovalce! 

LECHUZA-PON

VEGGIEPON

TERRAPON

ORCHIDPON
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 Se želite prepričati o kakovosti naših izdelkov? Čim prej obiščite  

 trgovino v vaši bližini in povprašajte po izdelkih LECHUZA! 

Poiščite naše izdelke v vaši trgovini
 Prodajna mesta LECHUZA 

Kakšna je videti želena barva na sončni svetlobi? Želite mat ali visok sijaj?  
Je posoda premajhna ali prevelika za moj namen?

Slika včasih ne zadošča, da bi našli pravo posodo.  
Specializirana trgovina vam nudi obsežno ponudbo izdelkov LECHUZA in  
strokovno svetovanje – tako boste zagotovo našli pravo posodo.

Na prodajnih mestih z izdelki LECHUZA v vaši 
specializirani trgovini poiščite naš aktualni letak, 
brošure in kataloge! Tako boste vedno na 
tekočem in boste takoj izvedeli, kakšne so 
novosti v ponudbi izdelkov LECHUZA. 

Niste našli informativnega materiala o 
izdelkih LECHUZA? Obrnite se na svojo 
specializirano trgovino!

Odlično obveščeni

 Zagotovo na pravem mestu! 
 Zaradi prepoznavne blagovne znamke  
 boste regale z izdelki LECHUZA  
 v vaši trgovini opazili že od daleč. 
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