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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.

Alle plantenpotten zijn Duitse kwaliteitsproducten

• Hoogwaardig design, 
robuuste oppervlakken

• Breukvast
• UV-bestendig
• Vorstbestendig
• Met geïntegreerde 

regenoverloopfunctie 
voor gebruik buiten Plantenpot CILINDRO Cottage in de alles-in-1-set: 

verwisselbare binnenbak met regenoverloopfunctie en 
LECHUZA-potgrondbewatering zitten er meteen bij.

Wat onderscheidt 
leCHUZA-planten-
potten 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 
vullen. Daarna verzorgt LECHUZA tot 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!
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tRio Cottage 
Veelzijdige plantenbak

De nieuwe plantenbak TRIO van LECHUZA inspireert tot 
het steeds opnieuw experimenteren met planten op terras 
en balkon. 
Door de robuuste vlechtwerkstructuur ‘Cottage’ van de 
TRIO beleeft u hierbij lang plezier. Deze is UV-bestendig en 
bijzonder duurzaam. Het hoogwaardige polypropyleen is 
ook vorstbestendig.

tRio-binnenbakken (3 stuks) tRio-klimrooster

• gemakkelijk planten 
en groenten eruit 
trekken

• praktisch voor overwinteren

• verkrijgbaar als 
accessoire

• incl. drie verstelbare dwarslatten 
en 20 plantenclips

5

TRIO Cottage 30 – Tomatenstruik

Praktisch: biologische groenten 
van eigen teelt worden door 
het waterreservoir van 12 liter 
ook op hete zomerdagen geheel 
verzorgd in de TRIO.

Met het optioneel verkrijgbare 
TRIO-klimrooster tovert u in een 
handomdraai een groene 
bescherming tegen inkijk. Maar 
hij biedt ook steun aan prachtige 
tomaten en zelfgeteelde heerlijke 
groenten. Het geïntegreerde 
waterreservoir van het LECHUZA-
potgrondbewateringssysteem 
biedt uw planten een betrouwbare 
verzorging in deze moderne 
‘minituin’. Ook op dagen met veel 
zon. 

TRIO Cottage 30 – Hedera helix
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BALCONERA Cottage 80 – Aster novi-belgii, Antirrhinum majus, Platycodon grandifl orus

BALCONERA Cottage 80 – 
Chrysanthemum indicum

BAlCoNeRA Cottage 
Uitstekende balkonbakken

Geprezen om zijn voortreffelijke ontwerp heeft BALCONERA 
wat betreft vorm en functie een streepje voor op de 
tegenhangers van zijn klasse. Zijn robuuste karakter heeft 
hij te danken aan de waterbestendige kunststof in 
structuurdesign. Zijn mediterrane charme en nonchalante 
uiterlijk worden gevormd door het vlechtpatroon ‘Cottage’, 
waardoor hij uitstekend past bij alle buitenmeubels.
Door zijn praktische accessoires is de BALCONERA de 
uiteindelijke winnaar: de verwisselbare binnenbakken 
voor het gemakkelijk omwisselen van zware balkonplanten 
in de voorgemonteerde bakken en het LECHUZA-pot-
grondbewateringssysteem, dat uw planten ook een 
betrouwbare verzorging biedt op hete zomerdagen. En ook 
de bijpassende LECHUZA-balkonbakhouder (apart 
verkrijgbaar als accessoire): stabiel, weersbestendig en 
bijzonder gemakkelijk te bevestigen aan leuningen of aan 
de muur: zo haalt u de zomer in uw eigen huis. 

extra stabiel en toch fl exibel: 
de LECHUZA-balkonbakhouder, 

‘Made in Germany’: de hoeksteunen 
die vervaardigd zijn van extra stabiel 

kunststof en met staal zijn verstevigd, 
worden vastgeschroefd aan de 

BALCONERA en vervolgens op de 
bevestiging op het balkon ‘geschoven’.

Verwisselbare binnenbakken

• gemakkelijk 
omwisselen 
van planten

• praktisch voor overwinteren
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CUBICO Cottage 40 – Begonia betulia

CILINDRO Cottage 32 – Solanum

CiliNDRo & CUBiCo Cottage 
voor het hoog uitgroeien van planten

De beide plantenzuilen van de LECHUZA-outdoorlijn 
‘Cottage’ zijn werkelijk groots en door niets anders zo 
gemakkelijk klein te krijgen. De robuuste en gemakkelijk te 
reinigen oppervlakken in de vier fl atterende aardetinten 
maken deze lijn plantenpotten uitstekend geschikt voor 
gebruik buiten.
CUBICO en CILINDRO Cottage vormen hiermee een echt 
alternatief voor conventionele plantenpotten van bijvoorbeeld 
terracotta. Rond of vierkant, klein of groot, 
er is voor ieder wat wils.

Verbluffend natuurgetrouw 
is het robuuste, waterondoorlatende 

oppervlak van CUBICO en CILINDRO 
Cottage.

Binnenbak

Alle LECHUZA-binnenbakken 
worden in Duitsland vervaardigd en 
gepatenteerd.

CILINDRO Cottage 32 – Lavendel
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CUBE Cottage 40 – Liriope muscari

CUBE Cottage 40 – Bougainvillea glabra

CUBE Cottage 40 – Agave Desmettiana

CUBe Cottage
De lichtheid van het bestaan

Het ongewone design van CUBE Cottage zorgt ondanks 
zijn opmerkelijke formaat en enorme plantdiepte voor een 
bijna gewichtloze indruk. In combinatie met de elegante 
en tegelijkertijd robuuste oppervlaktestructuur past deze 
statige pot met gemak in iedere omgeving.
CUBE Cottage is niet alleen chic, maar ook praktisch: zelfs 
beplant kan deze pot met de als accessoire verkrijgbare 
plantenroller zonder veel krachtsinspanning over balkon en 
terras naar de gewenste standplaats worden gebracht. 
En dankzij de geïntegreerde binnenbak, die praktisch 
genoeg ook in de hoge zuil CUBICO 40 past, is creatieve 
buitenbeplanting nauwelijks meer aan grenzen gebonden: 
de verschillende beplantingen kunnen zeer 
gemakkelijk van pot worden verwisseld 
of ter overwintering op een warmere plaats 
worden gezet. LECHUZA – omdat slimme 
oplossingen voor nog meer plantenplezier 
zorgen.

CUBe-binnenbak

Plantenroller

Met verzinkbare handgrepen 
(gepatenteerd)

• verdwijnt bijna onzichtbaar onder 
de pot

• past ook onder 
CLASSICO 43
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CUBICO Color 40 – Strelitzia reginae

CUBiCo & ClASSiCo Color  
Nu wordt het kleurig

Met de Colorlijn van de Trendcollectie heeft u de volledige 
(kleur-)keuze: vier trendy kleuren, twee vormen (ronde 
CLASSICO-potten en hoge CUBICO-zuilen), diverse 
groottes en – geheel nieuw – voor beide vormen vanaf 
nu alle alles-in-1-sets incl. verwisselbare binnenbak. 
Bij CLASSICO Color zelfs met handgrepen in de kleur van 
de pot. Alle wensen worden vervuld.
Natuurlijk zijn alle Colorpotten UV-bestendig, 
vorstbestendig en voorzien van de praktische 
regenoverloopfunctie voor buiten en het beproefde 
LECHUZA-potgrondbewateringssysteem. Op 
deze manier worden u planten ook buiten optimaal 
van water voorzien maar worden ze niet te nat.

Plantenvrienden opgelet: 
alle CLASSICO Colorpotten zijn vanaf 
nu voorzien van de gepatenteerde 
verwisselbare binnenbak met hand-
grepen in de potkleur. 

CUBiCo-

binnenbak

CUBiCo-

plantenroller

ClASSiCo-

plantenroller

Nieuwe, verwisselbare 

binnenbak

Verkrijgbaar 
voor CUBICO 
30 en 40

Verkrijgbaar voor 
CLASSICO 43

Nu nieuw: gemakkelijk verwisselen 
van de beplanting in de CLASSICO 
Color 

Gepatenteerd 
in Europa, 
de VS en China
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CUBiCo Color

ClASSiCo Color
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tRio Cottage

BAlCoNeRA 
Cottage

CUBe Cottage

CUBiCo 
Cottage

CiliNDRo 
Cottage

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

De leCHUZA trendcollectie 
Het assortiment potten in een overzicht

Kleuren

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 
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 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 bevindt zich in de binnenkant van 
elke LECHUZA-plantenpot: de LECHUZA-potgrondbewatering.

Het innovatieve leCHUZA-
potgrondbewateringssysteem

LECHUZA verzorgt uw planten helemaal 
volgens de natuur:

Het alles-in-1-principe!

Eindelijk genieten in plaats van zorgen over water geven: 
alle LECHUZA-plantenpotten van de Trendcollectie zijn vanaf 
nu verkrijgbaar incl. passende potgrondbewateringsset en 
verwisselbare binnenbak met overloopfunctie.

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.

Model B x d x h

TRIO 
Cottage 30

100 x 32 x 34 cm

Model B x d x h

CUBE 
Cottage 40

40 x 40 x 44 cm

Model B x d x h

BALCONERA 
Cottage 50

50 x 19 x 19 cm

BALCONERA 
Cottage 80

79 x 19 x 19 cm

Model B x d x h

CUBICO 
Color 22

22 x 22 x 41 cm

CUBICO 
Color 30

30 x 30 x 56 cm

CUBICO 
Color 40

40 x 40 x 75 cm

Model Ø x h

CLASSICO 
Color 21

21 x 20 cm

CLASSICO 
Color 28

28 x 26 cm

CLASSICO 
Color 35

35 x 33 cm

CLASSICO 
Color 43

43 x 40 cm

Model B x d x h

CUBICO 
Cottage 30

30 x 30 x 56 cm

CUBICO 
Cottage 40

40 x 40 x 75 cm

Model Ø x h

CILINDRO 
Cottage 23

23 x 41 cm

CILINDRO 
Cottage 32

32 x 56 cm

Kleuren voor CUBICO en CLASSICO Color

wit mokka aubergine kers

Kleuren/oppervlakken voor CUBE Cottage

wit graniet

mokka zwart

Kleuren/oppervlakken voor TRIO, BALCONERA, CILINDRO en CUBICO Cottage

wit graniet

mokka zwart
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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-potgrond-
bewateringssysteem 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 © 2011. 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.
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LECHUZA-balkonbakhoude
Onzichtbaar aan de voorkant. Geschikt voor montage 
aan de muur of het balkon (voor leuningen tot Ø 38 cm).

Plantenroller CLASSICO/CUBE
Deze LECHUZA-plantenroller voor CLASSICO 43/
CUBE 40 verdwijnt bijna onzichtbaar, zelfs onder 
beplante potten.

leCHUZA-accessoires
Voor u uitgekozen voor nog meer plezier bij het planten.

Plantenroller CUBICO
De LECHUZA CUBICO-plantenrollers zijn verkrijgbaar 
in drie gekleurde oppervlakken voor de CUBICO 30 
en 40: wit, graniet en zwart.

TRIO-klimrooster  
Laat klimplanten, vaste planten en groenten veilig 
klimmen. Incl. 20 plantenclips.

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

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