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RONDO 32, 40 – Vriesea

De bijzondere voordelen van LECHUZA-plantenpotten

• Planten gemakkelijker verplaatsen door lichtgewicht potten en  
onbreekbaar materiaal

• Minder vaak gieten door het geïntegreerde LECHUZA-potgrond- 
bewateringssysteem: de planten halen zelf hun verzorging uit het gevulde  
waterreservoir.

• Mobiliteit van de planten door optionele rollers en uitneembare binnenbakken

• Een plantensysteem voor huis en tuin, want alle LECHUZA-plantenpotten 
zijn voorzien van een overloopfunctie en geschikt voor binnen en buiten 
(m.u.v. tafeldecoratie)

• Kwaliteit van Duitse makelij volgens de beste productiestandaards

• Internationale bekroning van verschillende LECHUZA-plantenpotten 
voor hun vooraanstaande ontwerp en kwaliteit

LECHUZA® – Groei met ons mee!

Beste zakenpartners,

Gemak is ons uitgangspunt wanneer het gaat om het materiaal en het werken met onze 
plantenbakken en -potten. Maar gemak betekent voor ons nog zoveel meer, namelijk  
dat we alles wat verbonden is met het merk LECHUZA zo gemakkelijk mogelijk willen  
maken voor onze zakenpartners en klanten.

Zo hebben wij bijvoorbeeld ons assortiment accessoires opnieuw uitgebreid en bieden wij 
een nieuwe maat potten aan.

Wij hopen in het komende seizoen de relatie met u verder te kunnen uitbouwen en nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan te kunnen gaan, zodat wij ook in de toekomst door  
kunnen gaan met wat ons in de afgelopen jaren samen met u zo succesvol is gelukt: samen 
groeien.

Met hartelijke groet,
Het LECHUZA-team

VOORWOORD
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RONDO 32, 40 – CalatheaRONDO 40 – Rhapis excelsa

RONDO

RONDO kan ruimtes veranderen  
met zijn charme. Hoe? Dat beslist u.
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RONDO 32 – Heliconia 'Flame' RONDO 32 – Calathea rufibarba RONDO 40 – Sansevieria trifasciata 'Laurentii'

Met planten op ooghoogte

•  De handgreep in de kleur van de pot 
wordt na gebruik verzonken in de pot.

•  De RONDO 40-binnenbak past ook  
in de DIAMANTE

RONDO-binnenbakRONDO is de eyecatcher binnen de CLASSICO-familie. De  
licht toelopende zuilvorm zorgt ervoor dat de slanke pot, in welke  
ruimte dan ook, de blikken naar pot en plant toe trekt,  
zonder deze dwingend vast te houden. De gracieuze vorm van 
de RONDO laat hangende planten maar ook omhoog  
groeiende planten en combinaties tot hun recht komen. 

De bijzondere voordelen

Binnenbak met verzinkbare handgreep, ook te gebruiken voor • 

DIAMANTE-potten in de bijbehorende maat

Potgrondbewateringsset• 

Verkrijgbaar in twee maten en zeven kleuren• 



8 LECHUZA DIAMANTE

DIAMANTE 40 – Ficus lyrata 

9

DIAMANTE 

Speel met het licht
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DIAMANTE 40 – Dracaena reflexa 'Anita'

LECHUZA  

DIAMANTE 40 – Musa
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DIAMANTE – veelzijdige plantenpot

•  De handgreep in de kleur van de pot 
wordt na gebruik verzonken in de pot.

•  De DIAMANTE 40-binnenbak past  
ook in de RONDO

DIAMANTE-binnenbakHoogglanslak en de kleuren van de natuur: gaat dat eigenlijk wel 
samen? DIAMANTE levert het bewijs. De vele facetten van  
het oppervlak in combinatie met lichtinval en -intensiteit, vorm en 
kleur, geven het interieur steeds een nieuwe uitstraling. Door  
deze veelzijdigheid aan verschijningen is DIAMANTE bijzonder 
geschikt voor hoge of exotische planten. Het combineren van de 
potten brengt zakelijke omgevingen tot leven. 

De bijzondere voordelen

Binnenbak met verzinkbare handgreep, ook te gebruiken in  • 

de RONDO 40

Verkrijgbaar in vier hoogglanslakken• 



12 LECHUZA CLASSICO . QUADRO

CLASSICO 70 – Olea europea 

13

CLASSICO en QUADRO

Natuurlijk mooi
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CLASSICO 50 – Ficus fibrosa

LECHUZA  

CLASSICO 70 – Pinus nigra

Brengt de natuur in grote ruimtes

•  Met watermeter voor controle  
van het waterverbruik

De potgrondbewateringssetIets dat mooi is ongeacht tijd en ruimte, sfeer en stemming,  
noemen we “klassiek”. Dat geldt ook voor de CLASSICO. Zijn 
stabiliteit, harmonieuze proporties, stemmige, eenvoudig  
te combineren kleuren en met name zijn veelvoud aan maten 
brengen planten van iedere kleur en vorm tot hun recht.

De bijzondere voordelen

De beproefde LECHUZA-potgrondbewateringsset met  • 

scheidingsbodem, vulschacht en watermeter voor volledige 
controle van het waterverbruik

Nieuw: diverse modellen ook verkrijgbaar met gepatenteerde • 

binnenbak

Dankzij optionele rollers ook beplant te verplaatsen,  • 

verkrijgbaar in de maten 43 tot 70
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CLASSICO LS 43 – Spathiphyllum

LECHUZA  

CLASSICO LS 21 – Dendrobium nobile

CLASSICO LS 28 – Guzmania

Een overtuigende binnenbak

Tijdloze proporties in combinatie met grote plantvolumes zijn de 
basis voor de vele toepassingen van de CLASSICO. Dit  
succesnummer uit onze collectie wordt aangeboden in zeven 
verschillende maten en zes kleuren. 

Om planten eenvoudig te kunnen verwisselen is de CLASSICO  
nu ook in verschillende modellen met wisselende binnenbak  
verkrijgbaar.

Welke ruimte u ook van groen wilt voorzien, u vindt altijd een pot 
die u overtuigt.

De bijzondere voordelen

Nieuw: de verwisselbare binnenbak* om planten eenvoudig  • 

te verwisselen

Wortelpunten eenvoudig afsnijden• 

Planten eenvoudig stofvrij maken onder stromend water• 

*Details over dit aanbod vindt u in de actuele prijslijst

•  Verwisselbaar 
•  Gepatenteerd
•  Handgreep in potkleur

Nieuw: de CLASSICO-binnenbak
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QUADRO LS 43 – Howea forsteriana

LECHUZA  

QUADRO LS 28 – TillandsiaQUADRO LS 21 – Juncus Pencil Grass

QUADRO LS 19

Grote plantvolumes voor grootse ruimtes

De QUADRO vertaalt het tijdloze lijnenspel van de CLASSICO in 
een prachtige kubistische pot. Grote plantvolumes, goede  
stabiliteit en draagbaarheid zijn goede eigenschappen die de 
QUADRO als plantenpot u biedt.

De bijzondere voordelen

Gepatenteerde verwisselbare binnenbak voor diverse • 

QUADRO-modellen*

Incl. verzinkbare handgreep in potkleur• 

Plantenrollers optioneel verkrijgbaar voor de QUADRO 43 en 50• 

*Details over dit aanbod vindt u in de actuele prijslijst

•  Verwisselbaar 
•  Gepatenteerd
•  Handgreep in potkleur

Nieuw: de QUADRO-binnenbak
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DELTA 40 – Yucca

DELTA 21

DELTA 

Superieur design
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DELTA 40 – Sansevieria 'Jiboa'

LECHUZA  

DELTA 40 – Pleomele 'Song of Jamaica'DELTA 40 – Howea forsteriana

DELTA

Puristische vorm brengt pure inspiratie

De vorm van de Griekse letter DELTA hebben wij in dit model 
gecombineerd met zachte rondingen. Het resultaat is, niet alleen 
geometrisch gezien, symmetrie en een synthese van cirkel  
en driehoek. Als plantenpot in een ruimte maakt de DELTA indruk 
door zijn pure elegantie die de schoonheid en individuele  
authenticiteit van een plant pas echt tot zijn recht laat komen.

De bijzondere voordelen (DELTA 30 en 40)

Gepatenteerde binnenbak incl. verzinkbare handgreep • 

Beproefde LECHUZA-potgrondbewateringsset • 

Verkrijgbaar in twee maten en zes lakken• 

•  Gepatenteerde binnenbak
•  Handgreep in potkleur wordt na 

gebruik verzonken in de pot

DELTA-binnenbak
Voor het voortreffelijke productdesign 
werd de LECHUZA-DELTA  
onderscheiden met de “reddot  
award: best of the best 2008”.

De DELTA geeft dankzij zijn sculpturale 
model ook een veeleisende  

omgeving stijlvolle accenten.
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DELTA 20 – Sansevieria trifasciata 'Fernwood'

DELTA 20 | DELTINI  – Tradescantia zebrine

DELTINI – Dendrobium nobile

DELTA 20 – Adianthum

De kleine kroon op het werk

De DELTA-tafeldecoraties kunnen eenvoudig hele ruimtes tot bloei 
brengen. Ook hier staat LECHUZA weer voor gemak. Want  
alle tafeldecoraties zijn als alles-in-1-set incl. plantensubstraat  
verkrijgbaar en dus snel te beplanten. Dankzij het geïntegreerde 
waterreservoir kunnen uw planten zichzelf langere tijd verzorgen.  
Op een tafel, bureau of dressoir, alleen, per twee of met meerdere 
potten: de DELTA-potten maken van uw planten de kroon op  
het werk.

De bijzondere voordelen

Verkrijgbaar in acht kleurlakken• 

Alles-in-1-set met LECHUZA-potgrondbewateringsset voor  • 

alle modellen  

•  Binnenbak met decoratierand
•  Incl. LECHUZA-potgrondbewateringssysteem

Verwisselbare binnenbak

LECHUZA-tafeldecoraties
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CUBICO 50 – Alocasia 'Poly'

CUBICO 27

CUBICO 

Onweerstaanbaar elegant
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CUBICO 40 – Solanum jasminoides 

LECHUZA  

CUBICO 40 – Rhapis excelsa CUBICO 40 – Zamioculcas

CUBICO 22 – Zantedeschia hybride

CUBICO

CUBICO- 
binnenbak

CUBICO- 
plantenroller

• Stabiele handgrepen
• Gemakkelijk te 

verplaatsen, zelfs bij 
hoge beplanting

• Mobiel in elke 
richting

• Met vier rollers

Karaktervaste allrounder

Sinds de introductie als eerste zuilenpot in het LECHUZA-
assortiment heeft de CUBICO dankzij zijn buitengewone  
eigenschappen niets aan aantrekkingskracht verloren. Ons meest 
geliefde model verenigt elegantie en schoonheid met  
eenvoudig gebruik en onderhoud. Het brede palet aan maten, 
kleuren en accessoires maakt de CUBICO multifunctioneel. 
Volume, stabiliteit en de buitengewone robuustheid van  
het materiaal zorgen ervoor dat de pot ook goed buitenshuis kan  
worden gebruikt. Door de CUBICO-plantenroller is de pot  
ook daar mobiel.

De bijzondere voordelen

Verkrijgbaar in vier maten en zes kleuren• 

Inclusief binnenbak en potgrondbewateringsset• 

Plantenroller verkrijgbaar voor CUBICO 30 en 40• 
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CUBICO 30 LED – Hydrangea macrophylla

CUBICO 30 LED – Buxus

CUBICO 30 LED – Vriesea

LED

Sfeer creëren

Door het gebruik van licht voegt LECHUZA een nieuwe functie 
en dus nieuwe mogelijkheden toe aan het klassieke assortiment 
potten. De ruimtelijke werking van de CUBICO en de  
eigenschap om de schoonheid van de planten te onderstrepen, 
wordt nogmaals verstekt door het gebruik als lichtbron.

De bijzondere voordelen

Diverse modellen reeds verkrijgbaar als alles-in-1-set met • 

ledlampen

Led-inbouwset (incl. forstnerboor) om bestaande potten • 

achteraf aan te passen

Extra ledlampenset voor CUBICO alles-in-1 en led-inbouwset • 

verkrijgbaar in vier kleuren ledlampen

Led-zonnepaneel voorziet uw potten bij schemer en  • 

duisternis van milieuvriendelijke energie. Voor led-inbouwset 
en CUBICO alles-in-1 met ledlampen

CUBICO met ledlamp: geschikt voor 
binnen en buiten, met zonnepaneel te 

gebruiken zonder stroomaansluiting

Led-inbouwset Led-uitbreidingsset 

Incl. stroomkabel,  
forstnerboor en ledlampen 
(uit te breiden met drie 
ledlampen): incl. boorsja-
blonen voor LECHUZA-
CUBICO

Verkrijgbaar in verschillende 
kleuren ledlampen. Voor  
led-inbouwset.

voorziet de 
LECHUZA-led- 
lampen buitenshuis 
van milieuvriendelijke 
energie. Voor de  
led-inbouwset en 
alles-in-1-potten met 
ledlampen.

Led-zonnepaneel

wit roodamber blauw

Led-zonnepaneel
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CARARO – Cyperus papyrus

CARARO 33

CARARO

Afmetingen laten  
zien waar het om gaat
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CARARO – Ophiopogon

LECHUZA  

CARARO – Dracaena 'Surculosa'

CARARO

Ruimtestructuur naar uw wens

Twee stabiele rollers maken de 
CARARO mobiel. Ze worden 
meegeleverd met de potgrondbe-
wateringssets.

CARARO: 
Mobiel door onzichtbare rollers

CARARO geeft grote ruimtes structuur. CARARO laat iets zien of  
verbergt het, scheidt woonruimtes af of brengt ze samen, trekt  
blikken in de gewenste richting en geeft zo de ruimte vorm zoals u  
het zich hebt voorgesteld. Met een breedte van 75 centimer is  
de CARARO niet alleen geschikt als klassieke plantenpot maar ook 
als room divider. Houdt u van verandering? Bij de levering zijn  
plantenrollers inbegrepen waarmee de CARARO altijd mobiel is.

De bijzondere voordelen

Verkrijgbaar in zes kleuren• 

Incl. potgrondbewateringsset en twee plantenrollers• 
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Watermeter
Zorgt voor controle van het waterverbruik

Scheidingsbodem
Vormt het waterreservoir in de bodem 

Vulschacht
Gemakkelijk te vullen met water en vloeibare  
plantenmest

LECHUZA-PON als scheidingslaag
Perfecte dosering van water naar de planten

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

Het originele LECHUZA-
potgrondbewateringssysteem

•  Met de originele LECHUZA-
potgrondbewatering wordt planten-
verzorging kinderspel

•  Nooit meer te veel gieten

•  Tot 12 weken zonder bijgieten

Gepatenteerd:  
de LECHUZA-binnenbak

De praktische LECHUZA-
binnenbak vergemakkelijkt 
het verwisselen van de 
beplanting, zowel binnen 
als buiten, en is ook zeer 
geschikt voor overwinteren.

Wat LECHUZA-plantenpotten on-
derscheidt van andere potten? Alles.

LECHUZA-plantenpotten zijn niet alleen mooi,  
ook het innerlijk klopt.

Prachtig groeiende planten door potgrondbewatering
Met LECHUZA wordt plantenverzorging kinderspel: het enige dat u hoeft te doen  
is het geïntegreerde waterreservoir in de bodem van de bak in één keer  
vullen. Daarna verzorgt LECHUZA tot en met 12 weken lang* de planten zonder dat  
u hoeft bij te gieten.

Geen stilstaand water – ook buiten niet
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 pot worden kuipplanten met LECHUZA ook buiten optimaal  
van water voorzien. Bij een verwijderde bodemschroef verdwijnt overtollig regen water  
en worden de planten niet te nat.

Slimme accessoires
Verwisselbare binnenbakken, verzinkbare handgrepen, plantenrollers die bijna  
onzichtbaar onder de potten verdwijnen. LECHUZA-plantenpotten maken u  
als vakman en plantenliefhebber het dagelijks leven en het werken met planten zo  
eenvoudig mogelijk. Wij werken altijd aan nieuwe oplossingen en verheugen  
ons met u wanneer de omgang met planten in LECHUZA daardoor nog eenvoudiger  
wordt.

Hoge kwaliteit “Made in Germany”
LECHUZA-plantenpotten worden in de Duitse productielocatie in het Frankische  
Dietenhofen volgens de hoogste standaarden geproduceerd en gelakt.

*Afhankelijk van de potgrootte, plant en standplaats.

POTGRONDBEWATERINGSSYSTEEM
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DIAMANTE RONDO DELTA

BA BA

LECHUZA-ASSORTiMENT

Het assortiment in een oogopslag

model en afmeting model en afmeting model en afmeting

*Hoogte

75 cm* 75 cm* 75 cm*

56 cm*56 cm*

*Hoogte *Hoogte

A Binnenbak met verzinkbare handgreep geschikt voor DIAMANTE en RONDO

B LECHUZA-potgrondbewateringsset voor DIAMANTE en RONDO

A Binnenbak met verzinkbare handgreep  
(voor DELTA 30 en 40)

B LECHUZA-potgrondbewateringsset

Model Ø x h Waterreservoir 1

DIAMANTE 40 40 x 75 cm ca. 5 l
1 met de LECHUZA-potgrondbewateringsset 

Model Ø x h Waterreservoir 1

RONDO 32 32 x 56 cm ca. 4 l

RONDO 40 40 x 75 cm ca. 5 l
1 met de LECHUZA-potgrondbewateringsset 

Model Ø x h Waterreservoir 1

DELTA 30 30 x 56 cm ca. 3 l

DELTA 40 40 x 75 cm ca. 5 l
1 met de LECHUZA-potgrondbewateringsset 

wit  
hoogglans

scharlakenrood 
hoogglans

wit  
hoogglans

espresso 
metallic

antraciet  
hoogglans

zwart  
hoogglans

zilver 
metallic

scharlakenrood 
hoogglans

antraciet 
metallic

zwart  
hoogglans

aubergine  
hoogglans

KleurenKleurenKleuren

wit  
hoogglans

espresso 
metallic

zilver 
metallic

scharlakenrood 
hoogglans

antraciet 
metallic

zwart  
hoogglans



CUBICO CARARO CLASSICO + CLASSICO LS

BA

C

A BA

model en afmeting model en afmeting model en afmeting

*Hoogte

Model Ø x h Waterreservoir 1

CLAssICO 21 21 x 20 cm ca. 1 l

CLAssICO 28 28 x 26 cm ca. 2 l

CLAssICO 35 35 x 33 cm ca. 4 l

CLAssICO 43 43 x 40 cm ca. 6 l

CLAssICO 50 50 x 47 cm ca. 9 l

CLAssICO 60 60 x 56 cm ca. 17 l

CLAssICO 70 70 x 65 cm ca. 27 l
1 met de LECHUZA-potgrondbewateringsset 

A LECHUZA-potgrondbewateringsset

B Plantenroller (voor CLAssICO 43-70)

CLASSICO LS (21/28/35/43/50)2

Plantenpot incl. binnenbak met verzinkbare  
handgreep en potgrondbewateringssysteem

2  Informatie welke CLAssICO’s/QUADRO’s u incl. nieuwe binnenbak of met traditioneel               potgrondbewateringssysteem zonder binnenbak kunt verkrijgen, zie de actuele prijslijst.

NIEUW!

zwart

75 cm*

95 cm*

56 cm*

43 cm*
65 cm*

56 cm*
47 cm*

40 cm*

33 cm*

26 cm*
20 cm*

41 cm*

*Hoogte *Hoogte

A Binnenbak met ver-
zinkbare handgreep

B LECHUZA- 
potgrondbewate-
ringsset

C Plantenroller  
(voor CUBICO 30  
en CUBICO 40)

A LECHUZA-potgrondbewateringsset incl. 
CARARO-rollers (2 st.)

Model B x d x h Waterreservoir 1

CUBICO 22 22 x 22 x 41 cm ca. 2 l

CUBICO 30 30 x 30 x 56 cm ca. 4 l

CUBICO 40 40 x 40 x 75 cm ca. 8 l

CUBICO 50 50 x 50 x 95 cm ca. 16 l
1 met de LECHUZA-potgrondbewateringsset 

Model B x d x h Waterreservoir 1

CARARO 75 x 30 x 43 cm ca. 10 l
1 met de LECHUZA-potgrondbewateringsset 

wit 

antraciet

zwart

Kleuren

Kleuren Kleuren

wit  
hoogglans

espresso 
metallic

zilver 
metallic

scharlakenrood 
hoogglans

antraciet 
metallic

zwart  
hoogglans

wit  
hoogglans

espresso 
metallic

zilver 
metallic

scharlakenrood 
hoogglans

antraciet 
metallic

zwart  
hoogglans

wit  
hoogglans

espresso 
metallic

zilver 
metallic

scharlakenrood 
hoogglans

antraciet 
metallic

zwart  
hoogglans
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QUADRO + QUADRO LS

BA

all in one

2  Informatie welke CLAssICO’s/QUADRO’s u incl. nieuwe binnenbak of met traditioneel               potgrondbewateringssysteem zonder binnenbak kunt verkrijgen, zie de actuele prijslijst.

DELTINI
Ø 14 x 18 cm
In een complete set incl.  
binnenbak, plantensubstraat 
LECHUZA-PON en  
bewateringssysteem met 
watermeter

DELTA 15
Ø 15 x 26 cm
In een complete set incl.  
binnenbak, plantensubstraat 
LECHUZA-PON en  
bewateringssysteem met 
watermeter

DELTA 20
40 x 15 x 18 cm
In een complete set incl.  
binnenbak, LECHUZA-PON  
als scheidingslaag en  
bewateringssysteem met 
watermeter

LECHUZA-tafeldecoraties

PICO

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

model en afmeting MAXI-CUBI
14 x 14 x 26 cm
In een complete set incl. 
binnenbak, plantensubstraat 
LECHUZA-PON en  
bewateringssysteem met 
watermeter

MINI-CUBI
9 x 9 x 18 cm
In een complete set incl. 
binnenbak, plantensubstraat 
LECHUZA-PON en  
bewateringssysteem

aubergine 
hoogglans

oranje 
metallic

Led-zonnepaneel

Door het optioneel  
verkrijgbare zonne-paneel 
is de CUBICO  
onafhankelijk van het 
elektriciteitsnet en overal 
te gebruiken.

Led-inbouwset

De LECHUZA-led-inbouwset bevat 
reeds drie ledlampen in de kleur wit, 
de benodigde adapter alsook een 
opzetstuk voor de boormachine. De 
meegeleverde boorsjablonen laten  
zien hoe de ledlampen op de CUBICO 30 
en 40 kunnen worden geplaatst. 

Led-uitbreidingsset (demonstratiefilm op www.lechuza.com)

De led-uitbreidingsset van LECHUZA 
bevat altijd drie ledlampen  
waarmee de led-inbouwset kan  
worden uitgebreid. De ledlampen  
ontvangt u naar keus in de  
kleur amber, rood, blauw of wit.

wit 

NIEUW!

A LECHUZA-potgrondbewateringsset

B Plantenroller (voor QUADRO 43-50)

*Hoogte

Model B x d x h Waterreservoir 1

QUADRO 21 21 x 21 x 20 cm ca. 1 l

QUADRO 28 28 x 28 x 26 cm ca. 3 l

QUADRO 35 35 x 35 x 33 cm ca. 5 l

QUADRO 43 43 x 43 x 40 cm ca. 10 l

QUADRO 50 50 x 50 x 47 cm ca. 15 l
1 met de LECHUZA-potgrondbewateringsset 

QUADRO LS (21/28/35/43/50)2

Plantenpot incl. binnenbak met verzinkbare  
handgreep en potgrondbewateringssysteem

zwart

47 cm*

40 cm*

33 cm*

26 cm*

20 cm*

roodwit amber blauw

LECHUZA-ASSORTiMENT

Kleuren

Kleuren

wit  
hoogglans

espresso 
metallic

zilver 
metallic

scharlakenrood 
hoogglans

antraciet 
metallic

zwart  
hoogglans

wit  
hoogglans

zilver 
metallic

antraciet 
metallic

espresso 
metallic

scharlakenrood 
hoogglans

zwart  
hoogglans
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LECHUZA-PON

Het minerale plantensubstraat in plaats 
van aarde 

LECHUZA-PON is het perfecte alternatief wanneer geen traditionele 
aarde als plantensubstraat kan worden gebruikt.

Het structuurstabiele en anorganische plantensubstraat 
LECHUZA-PON beschikt over optimale eigenschappen. Het 
slaat niet alleen voedingsstoffen op om ze indien nodig aan  
de plant af te geven, het beschermt ook de pH-waarde en slaat 
in 40% van het volume water op bij een gelijktijdig optimaal 
volume aan luchtporiën. Foute bemesting wordt voorkomen door 
de goede beschermende eigenschappen van het substraat. 
LECHUZA-PON slaat een overschot aan meststof op en geeft 
het geleidelijk aan de plant af.

LECHUZA-PON bestaat uit puim, zeoliet en lava, en wordt in de 
fabriek uitgerust met NPK-mest (15-9-9+3; 3g/L), die uw planten  
tot wel 12 maanden van voldoende voedingsstoffen voorziet. 
LECHUZA-PON is anorganisch en daardoor zogoed als steriel.

LECHUZA-PON vergaat niet. Dit heeft als voordeel dat LECHUZA- 
PON-plantensubstraat niet hoeft te worden bijgevuld zoals 
traditionele aarde en ook na jaren nog voldoende lucht aan de 
planten afgeeft, wat de plantengroei actief bevordert.

Let op: wanneer u voor LECHUZA-PON i.p.v. aarde als  
plantensubstraat kiest, bij iedere tweede keer gieten van boven 
af het substraat water geven!

Big-Pack op aanvraag

LECHUZA-TERRAPON

Nieuw plantensubstraat van LECHUZA 

LECHUZA-TERRAPON combineert humus met minerale  
componenten.

De naam LECHUZA staat garant voor gezonde, prachtig groeiende  
planten. En zo heeft LECHUZA weer een hoogwaardig  
plantensubstraat ontwikkeld dat de goede eigenschappen van 
organische humus combineert met minerale componenten, 
zoals puimsteen en gebroken kleikorrels: LECHUZA-TERRAPON

Het nieuwe subtraat wordt gemaakt van hoogwaardige grond-
stoffen die ook in de professionele tuinbouw worden  
gebruikt: puimsteen, gebroken kleikorrels en een werkzame 
meststofcombinatie. Het deel verse klei werkt als natuurlijk  
reservoir voor water en voedingsstoffen en bevordert de  
gelijkmatige verzorging van de planten. Zo worden schommelingen 
opgevangen en droge en natte periodes beter doorstaan. 

LECHUZA-TERRAPON kan worden gebruikt voor bijna alle  
kamer-, balkon- en tuinplanten, met uitzondering van planten uit 
de heifamilie die bijzondere eisen stellen aan de pH-waarde  
van het substraat. Hier moet bijbehorende speciale aarde worden  
gebruikt. Plant orchideeën, die ook zeer speciale eisen stellen 
aan het plantensusbstraat, altijd in LECHUZA-PON. 

Verpakkingseenheid

6 liter 12 liter 25 liter

Verpakkingseenheid

15 liter



RONDO 40 – Calathea

P. 1 DIAMANTE 40 – Ficus lyrata

Een veelvoud van de in deze catalogus afgebeelde producten  
is in veel landen door industriële eigendomsrechten  
voor geobra Brandstätter GmbH & Co. KG beschermd.

De naam LECHUZA is een geregistreerd handelsmerk © 2011.
Deze prospectus is op chloorvrij gebleekt papier in Duitsland gedrukt.
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