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Plantenpot RONDO in de alles-in-1-set: de verwisselbare 
binnenbak en de LECHUZA-potgrondbewatering zitten er meteen bij.

Wat onderscheidt 
LECHUZA-plantenpotten 
van andere?
Er zijn veel aantrekkelijke plantenpotten. Maar verzorgen ze ook uw 
planten? LECHUZA-plantenpotten doen dat wel:

*  afhankelijk van de grootte van pot, plant en 
standplaats.

Prachtig groeiende planten door potgrondbewatering
Met LECHUZA wordt plantenverzorging 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
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 kuipplanten met 
LECHUZA zelfs buiten optimaal van 
water voorzien. Overtollig regenwater 
verdwijnt via een verwijderde 
bodemschroef en de planten worden 
niet te nat.

NIEUW: de LECHUZA 
alles-in-1-sets
Vanaf nu ontvangt u bij elke LECHUZA-
plantenpot meteen de beproefde 
LECHUZA-potgrondbewatering!

Alle plantenpotten zijn Duitse kwaliteitsproducten

• Modern design, hoogwaardig 
gelakte oppervlakken in 
schitterende kleuren

• Breukvast

• UV-bestendig

• Vorstbestendig

Slim gieten met LECHUZA

• Met de originele LECHUZA-potgrondbewatering 
wordt plantenverzorging kinderspel.

• Nooit meer te veel gieten

• Tot 12 weken zonder bijgieten

De LECHUZA-potgrondbewatering zit 
al bij alle alles-in-1-sets.
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DiAMAnte 40 – MusarOnDO 40 – Phalaenopsis

DiAMAnte 40 – Pachira aquatica
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rOnDO 40 – Senecio

RONDO en DIAMANTE 
Innovaties bij de 
premium klasse.

De uitzonderlijke oppervlaktestructuur van de DIAMANTE 
die over het algemeen hoogglanzend is gelakt, brengt 
a fhankelijk van de lichtinval steeds nieuwe facetten aan 
het licht. 
De puristische RONDO past met het tijdloze model zeer 
goed bij alle potten van de serie CLASSICO. 
Gezamenlijk doen de beide eersteklas potten een nog 
zo veeleisende beplanting optimaal uitkomen en voorzien 
ze de planten op natuurlijke wijze van water door de 
geïntegreerde  potgrondbewatering. 

De leCHUZA-DiAMAnte is verkrijgbaar 
in hoogglanslak in wit, zwart, antraciet en 

scharlakenrood.

Binnenbak

• past op DIAMANTE 
en RONDO

• de handgreep in de potkleur wordt 
na gebruik verzonken in de pot.
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DeltA 20 – Curcuma longa

DeltA 40 – Ficus benjamina 'Exotica'

DeltA 40 – Alocasia calidora
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DELTA 
Bekroond design voor 
veeleisende omgevingen.

Sinds de introductie heeft de DELTA al veel liefhebbers 
 gevonden en is het voortreffelijke design onderscheiden 
met internationaal gerenommeerde prijzen. 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, paarsgewijs of in 
een rij. Waar het bij de vormgeving voor planten tot nu 
toe vaak aan geschikte potvormen ontbrak, wordt met de 
nieuwe DELTA 20, de 20-centimeter smalle tafeldecoratie, 
het creatieve groen ook op krappe standplaatsen veel 
ruimte gegeven.

Handig in gebruik: 
het potgrondbewaterings-
systeem is bij DELTA 20 
al in de binnenbak geïnte-
greerd.

Past op elke vensterbank: 
DeltA 20 in 40 x 15 x 18 cm

De plantenpot DeltA zet dankzij 
zijn sculpturale model ook in 
een veeleisende omgeving 
stijlvolle accenten.

DELTA-binnenbak

• gepatenteerde binnenbak
• handgreep in de kleur van 

de pot wordt na gebruik 
verzonken in de pot.
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Deltini – Ficus 'Panda'

Deltini | DeltA 20 – Miltonia

DELTINI

Deltini – Vriesea

Deltini – Cattleya hybride

DELTINI
Voor het maken van kleine  
objecten tot grote blikvanger …

… zijn er doordachte maatwerkoplossingen nodig.

Echte liefhebbers staan alleen smaakvolle tafeldecoratie 
toe: DELTINI uit de collectie LECHUZA-tafeldecoratie is 
daar een voorbeeld van.  
Met een hoogte van 18 centimeter past DELTINI perfect bij 
de even hoge DELTA 20.  
Goed nieuws voor uw planten: het plantensubstraat  
LECHUZA-PON en de LECHUZA-potgrondbewatering zijn 
inbegrepen bij  DELTINI.

Onze tip:  
orchideeën gedijen zeer goed  

in het plantensubstraat  
leCHUZA-POn

Opvallende vorm:  
van onder rond loopt Deltini naar boven 

toe tot een vierkant met afgeronde hoeken. 
Dit zorgt ervoor dat deze sierlijke planten-

pot veel plaats biedt.

• binnenbak met sierrand
• incl. LECHUZA-

potgrondbewateringssysteem
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CArArO – Dracaena 'White Stripe'

CUBiCO 22 – Miltonia hybride

CUBiCO – Buxus

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 
pot op de grond en op tafel 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.

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

leCHUZA-CUBiCO’s met geïntegreerde 
 ledverlichting voor buiten: de laatste 

technologie en het handige leCHUZA-
binnenbakconcept bieden geheel nieuwe mogelijk-

heden met licht om te gaan.

CUBICO-
plantenroller

• mobiel in elke 
richting

• met vier rollers

CUBICO-
binnenbak

• stabiele handgrepen
• gemakkelijk te 

 transporteren, zelfs 
bij hoge beplanting

CUBiCO 22
22 x 22 x 41 cm

Bloemimex BV www.plantenbakkenplanten.nl
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ClAssiCO 50 – Alocasia calidora

QUADrO 35 – Kalanchoe beharensis QUADrO 28 – Lilium hybride

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 plantenpotten waarvan de originaliteit voortkomt uit 
hun  eenvoudige elegantie waarmee ze in iedere omgeving 
integreren.  
Beide kunnen vanaf potgrootte 43 met de LECHUZA-
plantenrollers worden uitgerust en daarmee  moeiteloos, 
zelfs beplant, op elke plaats worden neergezet.

Plantenroller  
QUADRO & CLASSICO

De LECHUZA-plantenroller geeft 
QUADRO en CLASSICO  
vanaf grootte  
43 onzichtbare benen.

Bloemimex BV www.plantenbakkenplanten.nl
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QUADRO

CUBICO

RONDO

DELTINI

DELTA

DELTA 20DELTA

CARARO

DIAMANTE

CLASSICO

Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen van het origineel voorbehouden. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

De LECHUZA Premium Collectie 
Het assortiment potten in een overzicht

wit 
hoogglans

antraciet 
metallic

espresso 
metallic 

scharlakenrood 
hoogglans

zwart 
hoogglans

zilver 
metallic

De kleuren van het assortiment hoogwaardig gelakte LECHUZA-plantenpotten

oranje
metallic

aubergine 
hoogglans

Speciale extra kleuren voor DELTINI | DELTA 15 | DELTA 20 | 
MINI-CUBI | MAXI-CUBI

aubergine 
hoogglans

Speciale lak 
RONDO

wit 
hoogglans

scharlakenrood 
hoogglans

zwart 
hoogglans

antraciet 
hoogglans

De kleuren van het assortiment van de DIAMANTE

Of u nu een paar dagen onderweg bent of door de dagelijkse beslommeringen 
gewoon geen tijd hebt voor uitgebreide plantenverzorging – met de potgrond-
bewatering van LECHUZA kunnen uw planten afhankelijk van de potgrootte 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 
hoeft te gieten.

Het originele LECHUZA- 
potgrondbewateringssysteem 
Het geheim van mooie planten zit hem in de binnenkant van 
elke LECHUZA-plantenpot: de LECHUZA-potgrondbewatering.

Het innovatieve LECHUZA-
potgrondbewateringssysteem

Watermeter
Zorgt voor controle van het waterverbruik

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

Scheidingsbodem
Vormt het waterreservoir in de bodem van de bak

Vulschacht
Gemakkelijk te vullen met water en vloeibare plantenmest

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

LECHUZA verzorgt uw planten
helemaal volgens de natuur:

Model Ø x H

DELTA 15 15 x 26 cm

DELTA 20 40 x 15 x H:18 cm

DELTA 30 30 x 56 cm

DELTA 40 40 x 75 cm

Model B x d x h

CARARO 75 x 30 x 43 cm

Model  Ø x H

DIAMANTE 40 
NIEUW

40 x 75 cm

Model  Ø x H

DELTINI 
NIEUW

14 x 18 cm

Model  Ø x H

RONDO 40 40 x 75 cm

Model Ø x H

CLASSICO 21 21 x 20 cm

CLASSICO 28 28 x 26 cm

CLASSICO 35 35 x 33 cm

CLASSICO 43 43 x 40 cm

CLASSICO 50 50 x 47 cm

CLASSICO 60 60 x 56 cm

CLASSICO 70 70 x 65 cm

Model B x d x h

QUADRO 21 21 x 21 x 20 cm

QUADRO 28 28 x 28 x 26 cm

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 x d x h

MINI-CUBI 9 x 9 x 18 cm

MAXI-CUBI 14 x 14 x 26 cm

CUBICO 22 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
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LECHUZA – Het origineel
Let op het LECHUZA-logo. Want ook al zien andere 
potten er net zo uit: alleen LECHUZA-plantenpotten 
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.

Vertrouw op het origineel.

De naam LECHUZA is een geregistreerd 
 handelsmerk © 2010. 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.

Plantenroller ClAssiCO/QUADrO
Deze LECHUZA-plantenroller geeft alle planten in 
CLASSICO en QUADRO vanaf grootte 43 benen.

Plantensubstraat leCHUZA-POn
LECHUZA-PON plantensubstraat is een overtuigend 
alternatief voor de normale aarde voor kuipplanten.

LECHUZA-toebehoren
Geselecteerd toebehoren voor nog meer 
plezier bij planten in LECHUZA:

Hulpstuk gieter PiCO
Nog gemakkelijker in te gieten door het gietopzetstuk 
PICO van LECHUZA.

Plantenroller CUBiCO
De LECHUZA CUBICO-plantenroller voor CUBICO 30 
en 40 is verkrijgbaar in drie kunststof uitvoeringen 
(wit, graniet, zwart).

Uitbreidingssets ledverlichting voor 
leCHUZA-plantenpotten
Verlicht u ingangsportalen, uw tuin of uw huis: heel eenvoudig 
met de ledverlichtingssets zijn uw LECHUZA-plantenpotten 
verder uit te rusten (met boor en boorsjabloon voor 
LECHUZA-CUBICO). 230V/4,5V/DC . IP 67
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NIEUW!

Duitse 
stekker
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