
LE
CH

UZ
A/

KB
/ 0

5.
17

 

Kõrgem kvaliteet

UV

+70°C

-30°C
0°C

UV

+70°C

-30°C
0°C

UV

+70°C

-30°C
0°C

UV

+70°C

-30°C
0°C

Ei ole vaja ilma ka�ta. Meie istutuspotid on 
UV-kii�guse ja külmakindlad.

Hochwertige
Qualität

Me oleme uhked – �ohkem kui 20 
Lechuza toodet on saanud tuntuid 
disaini auhindasid.

Auhinnatud disain

LECHUZA

Nagu a�ukas öökull,
LECHUZA altkastmissüsteem 
vaatab sinu taimede jä�gi.

(hääldatakse ledšuusa)
tähendab hispaania 
keeles öökulli.

       Jätkusuutlik 
ja keskkonnasõbralik 

tootmine
Oleme tootnud istutuspotte alates 
2000.aastast keskkonnasõbralikul viisil 
tänu e�ektiivsele keskkonnajuhtimise 
süsteemile. Kõik Lechuza tooted on 
ümbe�töödeldavad, seega 
taaskasutatavad. Toodetud Saksamaal.

       Jätkusuutlik 
ja keskkonnasõbralik 

MADE IN 
GERMANY

Disainitud 
aiamööbel

Meie uus  mööblikollektioon on 
ideaalne teie aeda – 

ilmastikukindel, lihtne puhastada ja 
sisaldab erako�dselt mugavaid 

üksteise peale tõstetavaid toole.

Meie uus  mööblikollektioon on Meie uus  mööblikollektioon on 
ideaalne teie aeda – 

Unikaalne 
altkastmissüsteem

Taimede eest hoolitsemine on 
tehtud lihtsaks. Taimed va�ustavad 
end veehoidlast ise. Veetaseme 
indikaator näitab täpselt, millal on 
õige aeg jälle taimi kasta. 
Eemaldatav istutuspott  muudab 
ümberistutamise lihtsaks.

Suurepärane 
taimekasv

Ilusad taimed isegi ilma �ohenäpu 
erilise hoolduseta. Lechuza potid 

kindlustavad optimaalse taimekasvu.
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Suur valikSuur valik
Te leiate Lechuza istutuspotte 
kõikides kujudes ja vä��ides. 

Nii sise�uumides kui ka väljas 
kasutamiseks.


