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LECHUZA засліплює новим блиском. На всіх, хто асоціював преміум 
бренд вазонів та аксесуарів для рослин винятково зі стильною 
зеленою гамою, очікує справжня несподіванка. Цього року провідний 
бренд Brandstätter Group свідомо відходить від попередньої концепції, 
взявши курс на незвичайно яскраві та сучасні кольори.

За новою концепцією фірмовий стенд бренду на цьогорічній виставці 
spoga+gafa буде оформлений у абсолютно новому стилі. Відвідувачам 
виставки слід очікувати нової палітри з домінуючими чорними, 
білими та червоними тонами. Різноманітні грані LECHUZA будуть 
представлені у незвичайний спосіб у тематичних нішах. Від сучасного 
тренду «Металік» до серії CANTO Stone – вазонів для домашнього 
та вуличного користування, що імітують натуральний камінь; від 
чисельних новинок колекції YULA та CLASSICO до яскравого світу 
колекції ORCHIDEA; від експериментальної зони Green Jungle до 
індивідуального вибору кольору з палітри RAL. На виставці також 
будуть влаштовані консультаційні зони, обладнані меблями LECHUZA, 
для спілкування з нашими експертами та консультантами.

Блискуча колекція Glossy має стати головною подією, пригортаючи 
увагу лаковим покриттям у білому, яскраво-червоному, вугільному та 
рожевому відтінках. У такий сучасний спосіб LECHUZA відкриває нові 
шляхи та представляє власні інновації у тематичних нішах. Відповідний 
декор надихатиме відвідувачів виставки та акцентуватиме увагу на 
бренді для створення справжнього wow-ефекту. LECHUZA також 
представить нових членів команди – Matthias Hemme, зі своїм багатим 
досвідом роботи, очолить одну з бізнес одиниць у серпні 2018.

Новий погляд на бренд LECHUZA

Принципово новий дизайн стенду на spoga+gafa 2018
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Організацією Superbrands International преміум бренд LECHUZA 
вже вдруге було визнано одним з найкращих та сильніших брендів 
Німеччини. Експертним журі з 23 осіб, було відібрано 100 провідних 
німецьких брендів з 1 250 номінантів. До уваги бралися такі фактори 
як розповсюдженість бренду, лояльність клієнтів, ділова репутація, 
строк існування та комплексне визнання бренду. Титул «Супербренд 
Німеччини 2018/2019»  ще раз підтверджує стабільність позицій та 
позитивне сприйняття бренду LECHUZA – експерта з виробництва 
високоякісних та функціональних вазонів з системами поливу.

Інноваційні вазони LECHUZA обладнані практичними зрошувальними 
системами, які не потребують щоденного поливу, дозволяючи вам 
сфокусуватися на більш приємних речах у житті. Вазони виділяються 
ідеальною комбінацією функціональності та сучасного дизайну, 
відповідаючого останнім трендам дизайну інтер’єра. Своїм сучасним 
виглядом LECHUZA створює новий імпульс, адже повний редизайн 
очікує не тільки виставковий стенд. Всі рекламні матеріали компанії 
категорії В2В та В2С також отримують нове сучасне оформлення. 
Завдяки новій концепції, що фокусується на блиску, сміливості, легкості 
та економії часу, LECHUZA свідомо наголошує на нових аспектах 
зеленої індустрії.

Насолоджуйтесь рослинами – без турбот та стресу

LECHUZA – «Супербренд Німеччини 2018/2019»
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Нова блискуча колекція Glossy від LECHUZA принесе нотку сучасного 
гламуру до вашої вітальні. Високоякісні вазони з лакованою поверхнею 
безумовно привернуть увагу та нададуть кімнаті елегантності. Ці сучасні 
аксесуари не тільки витончено виглядають, а й вражають інтегрованою 
системою поливу, яка надійно забезпечує рослини запасом води. Нові 
блискучі вазони Glossy – справжній маст-хев сезону!

Слідуючи сліпучим метаморфозам, популярна модель CUBE від 
LECHUZA тепер доступна у трьох додаткових блискучих відтінках. 
У зручних розмірах 14 та 16 CUBE Glossy вільно розміститься 
на підвіконнях, столах або полицях, ідеально доповнюючи будь-
яку житлову зону. Розумний дизайн пасує до безлічі стилів меблів 
й однаково чудово підійде як для ароматних трав у кухні, так і як 
самостійний елемент декору у вітальні. Маленький куб зі справді 
великими амбіціями!

CUBE Glossy буде доступний з середини грудня 2018 у 2 розмірах 
та 3 кольорах (блискучий білий, блискучий червоний та блискучий 
вугільний) набором Все-в-одному (до комплектації входять: вазон, 
індикатор рівня води, кашпо та дренаж).

CUBE Glossy Triple пропонує ще більше місця для квітів, трав та 
невеликих чагарників, водночас виступаючи у якості витонченого 
акценту, що надасть будь-якому жилому простору відчуття гламуру. 
Витягнута форма робить його універсальним для вражаючого саду 
трав на підвіконні, вазону для сукулентів на полиці у вітальні або 
основи  незвичайної декоративної композиції на обідньому столі.

блискучі акценти

Час сяяти – сліпуче сяйво у кожну кімнату!
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Блискуча поверхня виступає сучасним контрастом для зелених 
рослин та тендітних квітів, не даючи CUBE Glossy Triple жодного шансу 
залишитись непоміченим.

CUBE Glossy Triple ємністю до 3 кашпо буде доступний з середини 
грудня 2018 у 3 кольорах (блискучий білий, блискучий червоний та 
блискучий вугільний) набором Все-в-одному (до комплектації входять: 
вазон, індикатор рівня води, 3 кашпо та дренаж).

У сучасному міському ставленні до життя домінує потужне прагнення 
до природи і, мабуть, ніщо не втілює краще за інтер’єрний тренд 
«Зелена стіна». З набором Green Wall Home Kit Glossy Starter від 
LECHUZA ви зможете в будь-який час створити добре продуманий 
висячий сад, що відкриває новий погляд на домашні вазони. Якщо ви 
обмежені в просторі, або любите нестандартні дизайнерські рішення, 
- тепер ви з легкістю додасте своїй стіні природнього вигляду. Завдяки 
практичним магнітним кріпленням вазони CUBE Glossy без зусиль 
кріпляться, переміщуються та знімаються з металевої штанги.

Сфери використання цієї конструкції безмежні – від класичного 
рослинного декору до утримувача для косметики в ванній кімнаті, 
або кольорових олівців у дитячий. CUBE Glossy - справді незамінний 
помічник! Створіть свій персональний зелений оазіс з Glossy Green 
Wall від LECHUZA.

Увага на стіни - блискуча зелена стіна
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Green Wall Home Kit Glossy Starter Set включає в себе 3 однотонні 
вазони Glossy (блискуче білий, блискуче червоний або блискуче 
вугільний) у повній комплектації (індикатор рівня води, кашпо та 
дренаж), магнітні кріплення та металева штанга нейтрального чорного 
кольору. Набір буде доступний з середини грудня 2018.

Для ще більшої свободи творчості вазони серії Cube Glossy з лінійки 
Special Edition Kiss та CUBE Glossy Triple можуть також кріпитися 
до стіни за допомогою магнітних кріплень та металевої штанги, які 
доступні для окремого замовлення.  

 

Аби переконатись, що догляд за домашніми рослинами не створює 
зайвого стресу, зрошувальна система LECHUZA бере на себе турботу 
про полив зелених мешканців вашої оселі. Рослини можуть бути 
розміщені в вазонах у своїх кашпо, не витрачаючи час на пересадку. 
Дренаж, що розташовується знизу, проводить вологу до коріння. А 
індикатор рівня води допоможе визначити час чергового заповнення 
резерувару. Виявляється, турбота про рослини можете бути легкою та 
приємною.

Комфортний догляд за рослинами – без щоденного 
поливу
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CUBE
glossy

Kiss
Collection

Витончені пастельні відтінки захопили не тільки подіуми світу моди, 
але й дісталися вашої вітальні. Зваблива зефірна палітра ідеальна для 
кольорових комбінацій, адже не ріже око та зачаровує своїм сучасним 
виглядом. Елегантні куби стали ще стильнішими та гламурнішими 
завдяки блискучому ефекту лакованої поверхні. Спеціальна лінійка 
CUBE Glossy Kiss надасть вашій оселі модних акцентів сезону завдяки 
оригінальному дизайну LECHUZA.

Три пастельні відтінки порадують кольоровими сполохами та стануть 
чудовим фоном для улюблених рослин. А яскравий блиск та ефект 
сяйва роблять цю колекцію справжнім маст-хевом для всіх модниць.

Спеціальна лінійка CUBE Glossy Kiss 14 буде доступна з середини 
грудня 2018 у відтінках «кремовий кашемір», «вишневий пиріг» та 
«солодка цукерка» набором Все-в-одному (до комплектації входять: 
вазон, індикатор рівня води, кашпо та дренаж).

Аби переконатись, що догляд за домашніми рослинами не створює зайвого 

стресу, зрошувальна система LECHUZA бере на себе турботу про полив 

зелених мешканців вашої оселі. Рослини можуть бути розміщені в вазонах 

у своїх кашпо, не потребуючи витрати часу на пересадку. Дренаж, що 

розташовується знизу, проводить вологу до коріння. А індикатор рівня води 

допоможе визначити час чергового заповнення резерувару. Виявляється, 

турбота про рослини можете бути легкою та приємною.

Комфортний догляд за рослинам - без щоденного 
стресу

CUBE Glossy Kiss: Солодкий мов цукерка
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Орхідея з її тендітними квітами є однією з найпопулярніших домашніх 
рослин по всьому світу, надаючи оселі витонченого стилю. Новий вазон 
ORCHIDEA від LECHUZA був розроблений спеціально для тропічних 
рослин та ідеально підходить для потреб орхідей Phalaenopsis, 
Dendrobium та інших, проте він сподобається не тільки вашим орхідеям!

Щоб досягти рясного цвітіння та здорового росту, коріння потребує 
балансу води, світла та повітря. Для відтворення найкращих природніх 
умов для цих рослин й була розроблена зрошувальна система 
ORCHIDEA, яка враховує всі потреби орхідей. Завдяки напівпрозорому 
кашпо, що знімається, коріння отримує достатньо світла, а спеціально 
розроблений дренаж для орхідей забезпечує збалансовану подачу 
води, світла та живильних речовин, водночас підтримуючи водневий 
показник pH на стабільному рівні. Це гарантує здоров’я та оптимальний 
догляд за вашими зеленими улюбленцями.

З ORCHIDEA кожен може стати експертом. Вистачить одного погляду 
на індикатор, щоб перевірити скільки води залишилося в резервуарі 
і визначити необхідність поливу. Це дозволяє уникнути проблеми 
підтоплених коренів, які орхідеї не переносять, і яка є з найпоширеніших 
проблем у їх розведенні. Вигнута форма вазону схожа на ніжну 
пелюстку й буде до вподоби всім шанувальникам орхідей.

Розкішна велич ORCHIDEA
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Три класичні матові кольори – білий, червоний та сірий підкреслять 
чисельні відтінки цих чудових рослин та гармонійно впишуться в 
домашнє середовище. Відтепер завдяки LECHUZA орхідеї стануть 
стильним акцентом на будь-якому підвіконні.

Лінійка ORCHIDEA буде доступна у 3 матових кольорах (білий, 
червоний та сірий)  набором Все-в-одному (до комплектації входять: 
вазон, кашпо, зрошувальна система та дренаж для орхідей).
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З грудня 2018 колекція Stone від LECHUZA поповниться 2 новими 
вазонами. Відтепер BALCONERA Stone та CANTO Stone 14, класичний 
вазон для балкону та практичний куб для трав будуть доступні у 
новому сучасному дизайні, що імітує природний камінь. Тепер вуличне 
озеленення не має жодних обмежень!

З вазонами колекції Stone, різноманітними за формою та розміром, 
ви з легкістю знайдете потрібний варіант для втілення вашого 
дизайнерського задуму як вдома, так і на вулиці. Актуальний дизайн 
вазонів у відтінках кам’яного сірого, піщано-бежевого та графітово –
чорного гармонійно пасує до будь-якого середовища у формі чаші, 
колони, куба або настільного вазону, виступаючи ідеальним природнім 
фоном для яскравої зелені чи барвистих квітів.
Ніжні рослини раннього цвітіння, пишні літні квіти, осінні композиції, 
або зимові посадки – вазони з текстурою натурального каменю 
створюватимуть атмосферний контраст за будь-якої пори року. Вазони, 
що на дотик відчуваються як справжній дикий камінь, виготовлені з 
високоякісного пластику, стійкого до погодних негараздів, тому їх 
легко переміщати. Крім того, вбудована система поливу від LECHUZA 
гарантує оптимальне забезпечення рослин водою. Догляд за рослинам 
ще ніколи не був таким легким!

BALCONERA Stone та CANTO Stone 14 ідеально комбінуються з 
іншими вазонами колекції Stone. CANTO Stone у розмірах 30 та 40, 
переможець премії Red Dot 2017, відображає головні елементи 
сучасної архітектури та експонує рослини у самий стильний спосіб. 
Кругла чаша-вазон CUBETO Stone також має актуальну структуру 
каменю та універсальну сферу використання – акцент у вітальні, 
незвичайний предмет декору на терасі, або привабливий спосіб 
привітати людей у саду чи передпокої.

Два нових вазони у стилі натурального каменю
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Яскраві, доглянуті квіти, невимушена атмосфера та затишні години 
на сонці роблять міський балкон ідеальним місцем для відпочинку та 
втечі від суєти. BALCONERA Stone – класичний вазон від LECHUZA у 
новому дизайні допоможе втілити цю мрію та забезпечить надійний 
догляд за вашими рослинами.

Завдяки вбудованій системі поливу з резервуаром, балконний вазон 
бере на себе полив рослин навіть у спекотні літні дні. Частий полив 
відходить у минуле, залишаючи вам більше часу на відпочинок у 
новому улюбленому місці. Знімне кашпо, завдяки практичним ручкам, 
можна легко перемістити на підлогу, стіл, а потім повернути до вазону. 
Витримана текстура каменю та геометричні форми BALCONERA 
Stone роблять його ідеальним супутником мінімалістської архітектури, 
перетворюючи ваш балкон на затишний оазис.

BALCONERA Stone буде доступний з середини грудня 2018 у розмірах 
50 та 80 у 3 кольорах (кам’яний сірий, піщано-бежевий та графітово-
чорний) набором Все-в-одному (до комплектації входять: вазон, 
кашпо, зрошувальна система та субстрат LECHUZA-PON). Балконні 
кронштейни-стабілізатори та додаткові подовжувачі перил доступні 
окремо.

Balconera Stone втілює балконні мрії!
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На полиці зі стильним сукулентом, біля зони барбекю з ароматними 
травами чи на робочому столі з яскравою рослиною, CANTO Stone 
14 не залишиться непоміченим. Контраст дикого каменю, насиченої 
зелені та яскравих квітів виглядає сучасно та ефектно презентує 
навіть невеличкі рослини.

Зручний розмір робить CANTO 14 ідеальним для невеликих поверхонь 
– полиць, сервантів та столів. Адже ця «крихітка» надає потужного 
дизайнерського ефекту будь-який настільній декоративній композиції – 
перетворюючи її на справжній шедевр в урбаністично-індустріальному 
стилі. Вбудована у CANTO 14 зрошувальна система надійно забезпечує 
рослини водою з резервуару. Це означає, що у вазоні CANTO рослини 
будуть доглянуті протягом тривалого часу, вражаючи оточуючих своєю 
здоровою красою.

CANTO Stone 14 буде доступний з середини грудня 2018 у 3 кольорах 
(кам’яний сірий, піщано-бежевий та графітово-чорний) набором Все-в-
одному (до комплектації входять: вазон, кашпо, зрошувальна система 
та дренаж).

Canto Stone відтепер для настільних 
композицій!
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Мінімалістський стиль, що використовує лише декілька елементів 
дизайну, типовий для сучасного життя. Саме тому створення затишної 
атмосфери вдома дуже важливо для душевного комфорту.

Колекція YULA від LECHUZA ефективно впорається з цим завданням. 
Приємні пастельні кольори, напівглянцеві поверхні, чисті форми та 
різноманітні декоративні аксесуари дозволяють 2 вазонам цієї лінійки 
стати гармонійною частиною будь-якого середовища. Нова ваза для 
квітів YULA та макраме-держатель для вазону YULA стануть вдалим 
доповненням колекції. А, починаючи з грудня 2018, весь асортимент 
лінійки YULA буде доступний у новому перлинно рожевому кольорі. 

Сучасна колекція YULA дозволяє швидко й зручно декорувати невеликі 
середовища. Придбані рослини навіть не потребують пересадки 
та можуть залишатися у своїх кашпо при розміщенні на дренажі у 
вазоні. Рослини отримуватимуть постійне постачання води завдяки 
вбудованій зрошувальній системі, якого вистачить на тривалий час. 
Це вирішує проблему частого поливу, то ж тепер нічого не заважатиме 
вам відправитися у міні- відпустку – просто заповніть резервуар і 
рослини протягом декілька днів будуть надійно забезпечені водою. 
Це робить вазони YULA ідеальним вибором для тих, хто хотів би 
декорувати оселю живими рослинами, але не впевнений у своїх 
навичках садівника. 

Улюбленці садівників

Стиль – всюди!
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Завдяки прямому зрошувальному комплексу, рослини можна замінити 
у будь-який час та надати композиції нового та індивідуального 
вигляду. Зручний настільний формат вазонів- запорука того, що вони 
органічно виглядатимуть у будь-якому інтер’єрі. Новий елегантний та 
романтичний перлинно-рожевий відтінок швидко додасть простору 
свіжості. Ароматні трави, яскраві кімнатні рослини чи настільна 
декоративна композиція – вазони YULA забезпечать стильну та 
ефектну експозицію.

Сучасне життя стало ще стильнішим, адже відтепер окрім ефектних та 
функціональних вазонів, колекція YULA може похизуватися 2 новими 
аксесуарами: вазою для квітів та макраме-підвісом для вазонів. Ваза 
чудово підходить для оформлення живих букетів та гармонійно пасує 
до вазонів тієї ж лінійки. А популярність стилю макраме повертається, 
перетворюючи будь-який з вазонів YULA на ультра-модну висячу 
корзинку. То ж обмежений простір у маленьких оселях тепер може 
використовуватись більш ефективно.

Два вазони будуть доступні з середини грудня 2018 у 3 кольорах (біло-
сірий, біло-зелений та перлинно рожевий) набором Все-в-одному (до 
комплектації входять: вазон, кашпо, зрошувальна система та 1 чи 2 
дренажа).

Ваза та вазон з макраме-держателем YULA будуть також доступні 
з середини грудня 2018 у 3 кольорах (біло-сірий, біло-зелений та 
перлинно рожевий). Макраме-підвіс буде доступний у білому кольорі.

Декоративні аксесуари для сучасного життя 
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Свіжа зелень є невід’ємною частиною правильного харчування. 
Зазвичай ароматні трави використовуються у комбінації, проте простір 
підвіконня досить обмежений для розміщення чисельних вазонів. 
З Green Wall Home Kit Color від LECHUZA ви зможете створити 
індивідуальний компактний сад для трав за лічені хвилини.

Завдяки практичним магнітним кріпленням популярні вазони CUBE 
Color 14 та CUBE Color Triple з легкістю фіксуються на металевому грифі. 
Високоякісні потужні магніти гарантують надійну та міцну підтримку. 
Матове покриття та ткана текстура вазонів колекції LECHUZA Puro 
додасть вашій кухні практичного та витонченого дизайну. Тепер навіть 
незвичайні місця можна перетворити на висячий сад. Вазони можна 
преміщати або використовувати як ємності для зберігання кухонного 
приладдя. Навіть у найменшій кухні знайдеться місце для зелених 
ідей!

Green Wall Home Kit укомплектований 3 вазонами CUBE Color білого 
або сірого кольору, кашпо, дренажем, системою полива та магнітними 
кріпленнями з металевим грифом нейтрального чорного кольору. 
Набір Все-в-одному буде доступний з середини грудня 2018. 

Для ще більшої свободи творчості вазон CUBE Color Triple також 
може бути прикріплений до стіни за допомогою магнітних кріплень та 
металевої штанги, які доступні для окремого замовлення.   

Прост р для св жост – Green Wall Home Kit
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Позачасовий стиль популярної лінійки CLASSICO Color вже давно став 
обов’язковим елементом декору в багатьох оселях. Його стриманий 
матовий дизайн органічно впишеться у будь-який простір – від вітально 
до балкону та патіо. Відтепер стильна класика доступна й у розмірі 
18 см, який ідеально підійде для полиць, підвіконня та приставних 
столиків як вдома, так і на вулиці.

Естетичність, висока якість та розумна функціональність завжди були 
візитною карточкою колекції CLASSICO Color. Завдяки надійній системі 
поливу від LECHUZA кожна рослина отримує все необхідне, так само 
як в природному середовищі зростання. При вуличному використанні 
слід дістати зливний штепсель для запобігання підтоплення під час 
дощу.

Витончений мінімалістський дизайн та приємне матове покриття 
у спокійних природних відтінках (білий, сірий та горіховий) ефектно 
підкреслять красу рослин як вдома, так і на вулиці. Тепер ви з легкістю 
знайдете ідеальний вазон CLASSICO Color для вашого зеленого 
улюбленця. Класична комбінація – великі переваги!

CLASSICO Color 18 буде доступний з середини грудня 2018 у 3 
кольорах (білий, сірий та горіховий) набором Все-в-одному (до 
комплектації входять: вазон, індикатор рівня води, кашпо та субстрат 
LECHUZA-PON).

CLASSICO Color відтепер в новому розмірі
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Незабаром Різдво, а який святковий настрій без прикрас та декорацій? 
Карликове хвойне дерево у стильному вазоні CUBICO Premium від 
LECHUZA стане сучасною альтернативою традиційній новорічній 
ялинці та завдяки його пастельним кольорам та чистим лініям 
перетворить ваш дім на справжню зимову казку. Нові святкові кольори 
у колекції CUBICO – «блискучий сніг», «пудрове кохання», «теплий 
лід» та «сливова магія» такі ж яскраві як і саме Різдво та можуть 
бути ефектно поєднані з сучасними пудровими відтінками з постійної 
колекції – білим та сріблястим.

Класичний вазон CUBICO Premium від LECHUZA у спеціальній святковій 
колекції буде доступний з жовтня 2018 у 4 кольорах («блискучий сніг», 
«пудрове кохання», «теплий лід» та «сливова магія») набором Все-в-
одному (до комплектації входять: вазон, індикатор рівня води, кашпо 
та субстрат LECHUZA-PON) у розмірах 30 та 40. 

Л то буде яскравим з CLASSICO!

Доступна у 4 сліпучих відтінках спеціальна літня колекція CLASSICO 
Coral Crush перетворять ваші рослини на справжню окрасу сезону, 
надаючи свіжості у літню спеку. Актуальні кольори «пристрасть 
заходу», «рожева перлина», «бризки манго» та «сріблясте сяйво» 
миттєво створять літній настрій.

Спеціальні колекції 2019р!

Щасливих свят з CUBICO
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Спеціальна лінійка CLASSICO Color “Coral Crush” буде доступна 
з середини грудня 2018 набором Все-в-одному (до комплектації 
входять: вазон, індикатор рівня води, кашпо та субстрат LECHUZA-
PON) у розмірах 21, 28, 35 та 43. 

У святковому настрої з RUSTICO

Бадьорі прохолодні відтінки «свіжий лайм», «морозний синій», 
«тропічне море» та «глибокий океан» спеціальної колекції RUSTICO 
«Summer Breeze» у комбінації з легкими у догляді сукулентами стануть 
приємним нагадуванням про яскраву відпустку.  Кактуси, пальми з 
різним листям та різноманітні трави створять атмосферу відпустки у 
вашому домі або на терасі чи балконі.

Спеціальна лінійка RUSTICO Color “Summer Breeze” буде доступна 
з середини грудня 2018 набором Все-в-одному (до комплектації 
входять: вазон, індикатор рівня води, кашпо та субстрат LECHUZA-
PON) у розмірах 21 та 35.

Вазони серії RUSTICO та CLASSICO ідеально підійдуть для рослин, 
що люблять високі температури. Вбудована зрошувальна система 
LECHUZA подбає про ваші рослини навіть у най спекотні літні дні, щоб 
ви змогли розслабитися та насолоджуватися сонцем.
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Кожен може виробляти вазони стандартних кольорів. Але, коли мова 
заходить про справді ідеальне втілення дизайн ідеї, стандартних 
кольорів стає недостатньо. Відтепер всі роздрібні торговці та інтер’єрні 
озеленювачі матимуть ексклюзивну можливість замовити вазони серії 
CUBICO у будь-якому кольорі палітри RAL.

Витончені вазони CUBICO Premium виступають елегантним акцентом 
у вітальнях, фойє та бізнес зонах, задовольняючи найвибагливіші 
вимоги. Класичні, сучасні за стилем, високоякісні та функціональні 
вазони CUBICO Premium гарантують найвищий рівень дизайну 
інтер’єру. 

Вазони обладнанні змінним кашпо нейтрального кольору з 
притопленими ручками, що дозволяє з легкістю змінювати рослини. 
Вони також комбінуються з іншими вазонами LECHUZA, поєднуючи 
елегантність та практичність.

Для найкращих результатів вазони LECHUZA комплектуються 
довготривалою зрошувальною системою, яка дозволяє синхронізувати 
розклад догляду за рослинами у цілих кімнатах та великих приміщеннях 
– піклуючись про рослини та радуючи наших клієнтів.  

Обери св й кол р – ндив дуальна LECHUZA! 
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Для замовлень, що налічують від 120 одиниць CUBICO 22, 80 одиниць 
CUBICO 30, 40 одиниць CUBICO 40 та 30 одиниць CUBICO 50, роздрібні 
торговці чи інтер’єрні озеленювачі можуть обрати вазони CUBICO 
Premium у блискучому індивідуальному кольорі. У каталозі кольорів 
«К7 Classic» представлені 213 відтінків палітри RAL, створюючи 
практично безмежний вибір можливостей для елегантного дизайну.

Вазони серії CUBICO доступні у 3 розмірах - 22, 30 та 40. Починаючи з 
2019 року стане можливим індивідуальне замовлення вазонів CUBICO 
розміру 50.  

Для забезпечення мобільності вазонів LECHUZA пропонує підставки 
для вазонів розміру 30 та 40.

LECHUZA у корпоративному стил
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