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Az Urban Cultivator Residential rendszert az amatőr 
szakácsok részére tervezték. Ez a funkcionális és 
stílusos berendezés lehetővé teszi egészséges és ízletes 
fűszernövények, zöldségek, mikrozöldségek és virágok 
kényelmes termesztését a saját otthonában.

Az alapanyagok  mindig kéznél vannak
Ezen berendezés segítségével a saját alapanyagok 
termesztése rendkívül egyszerű – az automatikus 
nedvességtartalom, világítási és vízellátási funkcióknak 
köszönhetően. Ráadásul szeretteinek tápanyagokban 
gazdag, rendkívül ízletes zöldséget tálalhat, amely 
összehasonlíthatatlan az üzletekben kapható 
zöldségekkel! 

A jobb jövőért
A saját alapanyagok termesztésével csökkenti a 
kibocsátott szén-dioxid mennyiséget, elsősorban az által, 
hogy korlátozza azt a hosszú utat, amelyet az 
élelmiszereknek meg kell tenniük ahhoz, hogy az 
asztalára kerüljenek. Az Urban Cultivator Residential 
rendszerben történő termesztéssel Ön is hozzájárul a 
zöldebb és fenntarthatóbb jövőhöz.

Engedje szabadjára a saját gasztronómiai kalandjait!
Az Urban Cultivator termesztő rendszer széles 
választékban kínálja a mikrozöldségeket, zöldségeket, 
fűszernövényeket és virágokat – a hétköznapi 
fűszernövényektől, mint a petrezselyemzöld vagy 
bazsalikom, egészen olyan kalandos növényekig, mint a 
fekete csalán vagy sóska – melyek elkísérik Önt a 
gasztronómia útján.   

Ráadásul több mint 100 € takarít meg havonta! Képes 
erre a házi bortárolója? 

Urban Cultivator Residential egy tökéletes berendezés minden 
háztartásba, akár egyedül él, akár öten vannak a családban. 

Mi az az
 Urban Cultivator?

Urban Cultivator Residential



Tekintettel arra, hogy a berendezés 
lehetővé teszi, hogy tálalás előtt csak 
néhány másodperccel szedje le a 
termést, az Urban Cultivator 
rendszerben termesztett 
alapanyagok rendkívül magas 
tápértékkel rendelkeznek. Soha nem 
volt ennél könnyebb a helyi 
élelmiszer forradalomban részt venni!

EGÉSZSÉGES

Teljes mértékben fenntartható, és 
ökológia szempontból kímélő Urban 
Cultivator berendezések 
egyszerűsitik a mikrozöldségek, 
zöldfűszeres növények, zöldségek és 
virágok termesztését! Az ingatlana 
ráadásul aktív módon csökkenti a 
lakói szén-dioxid kibocsátását.

FENNTARTHATÓ DESIGN

Az Urban Cultivator vezető szerepet 
tölt be a hidroponikus ágazatban, 
egységeink a haladó technológiának 
és a csúcs designnak köszönhetően 
minden otthoni konyha jövőjét 
jelenti. Ezzel a berendezéssel az Ön 
konyhája különbözik a többi 
konyhától!

EGYEDI STÍLUS

Minden alapanyag, amelyet az Urban 
Cultivator rendszerben 
megtermeszt, peszticid- és GMO-
mentes, ezért nyugodt szívvel 
tálalhatja a szeretteinek. A saját 
termesztésű friss mikrozöldségek, 
zöldfűszeres növények és zöldségek 
illata már csak egy bónusz!

 MEGBÍZHATÓ ALAPANYAGOK





Legyen az Ön épülete 
más, mint a többi!

Azért lesz az Ön épülete más , mint a szemközti ház, mert az Ön 
épületében a legjobb berendezés található, melyet a jelenlegi ipar 
kínálhat! Ennek köszönhetően az Ön cége az ökológiai beruházók 
listájára kerül, és része lesz annak a közösségnek, mely a gyorsan 
növekedő, fenntartható jövőért küzd. 

A fogyasztók érdeklődése az 
ökológiai berendezések után 
gyorsabban növekszik, mint 
valaha. A Házépítők Nemzeti 
Szövetsége 2014-ben végzett 
kutatása szerint az újonnan 
épült lakások 3 elsődleges 
szempontja az alábbi:

1.Kényelem

6
másodperc

A leszedés és a 
tálalás közötti idő.

2.Lakhatóság

100%
Minden, ami az Urban 

Cultivator-ban 
megtermesztett, 100%-
ban friss, organikus és 

egészséges.

3.Hatékonyság

20€
Az UrbanCultivator 

éves szintű 
üzemeltetési 

költsége

De ez még nem minden! Az Urban Cultivator rendszer használói 
havonta akár 150 dollárt takaríthatnak meg a zöldség árából. Ha 
hozzátesszük azt, hogy az üzletben vásárolt zöldség az Urban 
Cultivator-ban megtermesztett zöldséggel szemben csak a 
tápérték töredékével rendelkezik, nyilvánvaló, hogy a két 
lehetőség közül melyik a jobb választás!

Csatlakozzon Ön is az előnyös helyi 
élelmiszer mozgalomhoz!
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Szekrény beépítési méretek

Magasság   88,2cm Szélesség 61.6cm Mélység 61cm 

Berendezés mérete, felső lap és kerekek nélkül 

Magasság   88,2cm Szélesség 61cm Mélység 61 cm 

minimum 90°

65,5cm

minimum 3,8cm

17-literes űrtartalom

9,5mm tömlő csatlakozás 

Telepítés 150 cm-re a víz- és 
elfolyó csatlakozástól.

Telepítés 60 cm-re 
 az elektromos csatlakozástól.

Beépítési méretek



        www.cortec.sk/uc

IT’S A FRESH NEW WORLD!




