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Čo je to
 Urban Cultivator

Urban Cultivator Residential bol vytvorený pre kuchárov 
amatérov.  Funkčné a štýlové zariadenie Vám dáva príležitosť 
vypestovať si vlastné zdravé a lahodné byliny, zeleninu,  
mikrogreeny a kvety v pohodlí vlastného domova.

Urban Cultivator Residential je perfektné zariadenie pre každú 
domácnosť, nech už žijete sami alebo živíte päťčlennú rodinu. 

Jedlo máte na dosah ruky
Toto zariadenie urobí z pestovania vlastného jed-
la jednoduchú záležitosť, vďaka funkciám auto-
matického udržovania vlhkosti, osvetlenia a zav-
lažovania.  Naviac budete svojich blízkych zásobovať 
vysoko výživnou a neskutočne lahodnou zeleninou, 
ktorá  zahanbí akúkoľvek zeleninu z obchodu. 

Pre lepšiu budúcnosť
Pomocou pestovania vlastného jedla budete tiež 
eliminovať svoju vlastnú uhlíkovú stopu, a to ob-
medzením dlhej cesty, ktorú musí vaše jedlo preces-
tovať predtým,  než dorazí na Váš stôl. Pestovaním 
v Urban Cultivatore Residential pomáhat e vytvoriť 
zelenšiu a udržiteľ nejšiu budúcnosť.

Dajte voľnosť svojej  kulinárskej fantázii
Urban Cultivator ponúka široký výber mikrogreenov, 
zeleniny, bylín a kvetín, od každodenných bylín, ako 
je petržlen alebo bazalka, po tie dobrodružnejšie, 
ako je shiso alebo šťaveľ, ktoré vám pomôžu na vašej 
kulinárskej ceste.   

A naviac ušetríte cez 100 EUR mesačne. Dokáže toto 
vaša domáca vinotéka? Urban Cultivator Residential



VÝNIMOČNÝ ŠTÝL

PRÍSĽUB ZDRAVIA

UDRŽATEĽNÝ DESIGN

 JEDLO, KTORÉMU 
MôŽETE VERIŤ

Urban Cultivator je lídrom v 
hydroponickom priemysle 
a naše jednotky sú vďaka 
pokrokovej technológií a 
špičkovému designu budúc-
nosťou každej domácej 
kuchyne. Je to zariadenie, 
ktoré Vašu kuchyňu odlíši od 
tých ostatných.

Vzhľ adom k tomu, že zari-
adenie poskytuje možnosť 
zberu len pár sekúnd pred 
konzumáciou, obsahuje 
jedlo vypestované v Urban 
Cultivatore veľ ké množstvo 
výživových hodnôt. Zapojiť 
sa do miestnej potravinovej 
revolúcie nikdy nebolo jed-
noduchšie!

Kompletne udržateľ né a
ekologicky šetrné zariadenia
Urban Cultivator robia z
pestovania mikrogreenov, 
bylín, zeleniny a kvetín jed-
noduchú záležitosť. Váš 
projekt bude naviac aktívne 
znižovať uhlíkovú stopu svo-
jich obyvateľov.

Všetko, čo si vypestujete v 
Urban Cultivatore, je bez pes-
ticídov a GMO, čo Vám dodá 
kľ ud pri servírovaní Vašim 
blízkym. Vôňa širokej škály 
čerstvých mikrogreenov, bylín, 
a zeleniny, ktorú si vypestujete, 
je len bonus!





Odlíšte svoj projekt
od ostatných

Čo odlíši Váš projekt od tých naproti, je fakt, že ten 
Váš bude mať to najlepšie zariadenie, aké môže 
priemysel ponúknuť. Toto dostane Vašu spoločnosť 
na zoznam ekologických developerov, ktorí sú 
súčasťou rýchlo rastúcej udržateľ nej komunity.

A nielen to. Užívatelia zariadenia Urban Cultivator 
môžu ušetrit až 150 EUR mesačne na zelenine. Keď 
naviac zvážite, že zelenina kúpená v obchode má 
len zlomok výživovej hodnoty oproti tomu,
čo vypestujete v Urban Cultivatore, musí byť jasné, 
čo je lepšou voľbou.

Zapojte sa do neuveriteľného
hnutia lokálnych potravín!

Dopyt zákazníkov po
ekologických zariadeniach
rastie rýchlejšie, než
kedykoľ vek predtým. 
Podľ a prieskumu Národnej 
asociácie staviteľov domov 
z roku 2014 sú 3 najvyššie 
priority pre nové domovy 
následujúce:

1. Pohodlie

2. Obyvatelnosť

3. Efektivita

6sekúnd
Doba medzi 

zberom v 
Urban Cultivatore 

a servírovaním.

100%
Všetko vypestované v
Urban Cultivatore je 

100% čerstvé,
organické
a zdravé.

20€
Ročné náklady na
prevádzku Urban

Cultivatora



Technické údaje

Vonkajšie rozmery

Špecifikácia montážneho otvoru

17 litrová nádrž na vodu

3/8” prípojka vody

Inštalácia do 150 cm 
od prípojky vodovodu a 
odtoku

Inštalácia do 60 cm od 
elektrickej prípojky 230V



It’s a fresh new world

www.cortec.sk/uc


