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Znáte všechny výhody 
pěstování vlastního jídla?
Konzumace lokálních produktů je poslední dobou 
populární, ale proč by vás to mělo vlastně zajímat?

Jíst lokální produkty díky vlastnímu pěstování 
může mít zřejmý přínos pro životní prostředí, 
ale mějte na vědomí i tyto další výhody: 

Zero Mile Diet™

I když to tak možná nevypadá, je cena ropy momentálně 
velmi nízká. Proto také platíme přijatelné ceny za jídlo, které 
se k nám vezlo přes půl planety. Průměrná vzdálenost, kterou 
jídlo urazí, než se dostane z farmy k vám na stůl, je 2400 km. 
Představte si, kolik zdrojů je spotřebováno jen kvůli tomu, aby 
se k vám dostalo jedno jídlo! 

Jedna kanadská studie ukázala, že pokud by se město 
Waterloo v provincii Ontario rozhodlo vyměnit veškeré 
importované jídlo za lokálně vypěstované produkty, vytvořilo 
by o téměř 50 tisíc tun méně oxidu uhličitého v emisích z 
dopravy. Což je podobné, jako by z cest zmizelo 16 191 aut! 
Představte si, co by se stalo, kdybychom tuto vzdálenost dále 
snižovali pěstováním vlastního jídla v našich domovech.

 Urban Cultivator umožňuje běžné rodině nebo restauraci 
pěstovat chutné a zdravé jídlo šetrné k životnímu prostředí z 
pohodlí domova nebo restaurace. Způsobujeme revoluci v 
přístupu lidí k jídlu, kuchyň po kuchyni. Přidejte se k nám! 

100% organické

Udržet škůdce dál od sklizně je největším 
problémem při pěstování organických 
produktů. Při pěstování v Urban Cultivatoru 
není potřeba žádných pesticidů. 

Čas strávený přepravou způsobuje úbytek 
výživové hodnoty, než se zboží dostane do 
obchodu, pak na pult a poté k vám na stůl. 
Pěstováním své vlastní zeleniny dosáhnete 
optimálních výživových hodnot. 

Lepší chuť
Vyzkoušet čerstvě sklizené produkty 
znamená zažít jídlo na nejvyšší úrovni. 
Pěstování vlastní zeleniny zaručuje 
čerstvost a plnou chuť. 

2    Plná výživová hodnota
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Nevíte, jak zahradničit? 

S námi je pěstování snadné 
Sledujte, jak snadné je pěstování v Urban Cultivatoru 

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premier HP Soil

, tap tray down

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

Médium pro pěstování bez púdy

PŮDU

, tap tray down

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premier HP Soil

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premier HP Soil

, tap tray down

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premier HP Soil

, tap tray down

PUT SOIL IN TRAY AND SMOOTH

Soil-Free Grow Mat

Sunshine #4
or

Premier HP Soil

, tap tray down

VLOŽTE SÍŤKU DO KVĚTINÁČE

VLOŽTE PŮDU A VYROVNEJTE JI

UPEVNĚTE VLHKOSTNÍ KRYT

Zaplňte do ½ nebo ¾ půdou (pokud používáte),
udusejte půdu

VYBERTE VHODNOU PŮDU (pokud používáte )

nebo

VYSÁZEJTE ROVNOMĚRNĚ

UMÍSTĚTE KVĚTINÁČ NA POLICI 
V  U RBAN C ULTIVATORU
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Urban Cultivator Residential
Když si pěstujete vlastní zeleninu, sklízíte ji čerstvou v každé sezóně

Inovativní a stylový design
Když přijde na vaši kuchyni, věříme, že byste nikdy neměli obětovat osobní styl funkčnosti. Výběr 
přizpůsobitelných prvků zajišťuje, že vždy najdete Urban Cultivator, jenž zapadne přesně do vašich představ.  

Pěstujte bylinky a zeleninu po celý rok
Urban Cultivator Residential je domácí zahrada vše v jednom, která 
vám umožní vychutnat si čerstvou zeleninu, mikrogreeny, bylinky a 
květiny 365 dní v roce. Teď je snadnější než kdykoliv předtím 
připravit zdravé a chutné jídlo se zeleninou vypěstovanou přímo u 
vás doma. 

Minimální úsilí, maximální výsledek
Naprogramované ovládací centrum Urban Cultivatoru samo reguluje 
úroveň zavlažování, světla a vlhkosti v jednotce. Během pár minut 
osadíte květináče a s minimální údržbou přes týden si už za pár dní 
budete moci užívat bujnou, chutnou zeleninu. Pěstování zeleniny 
nikdy nebylo snadnější a přístupnější. 
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Přizpůsobte si svůj Cultivator
Volitelné prvky přizpůsobí Urban Cultivator vašim požadavkům

Volně stojící jednotka s pultem:

Rozměry produktu 

(včetně pultu) 

Hloubka: 63.5 cm 

Šířka: 63.5 cm

Výška: 96.52 cm

Rozměry produktu  

(bez pultu a koleček) 

Hloubka: 60.96 cm 

Šířka: 60.96 cm

Výška: 87.9 cm

rukojeť nalevo nebo napravo 

kolečka nebo nastavitelné nohy 

samostatná nebo zapojitelná k 

vodovodu

17 l nádrž

9,5 mm připojení hadice

instalujte 160 cm od vodovodu a odpadu 

instalujte 50 cm od zásuvky 230 V

Možnosti desky pultu:

Třešeň

JavorOřech

Nerezová ocel

Dub

Zabudovaná jednotka:

organické živiny 

čtyři květináče

Možnosti skleněných dveří:

Čiré sklo Tmavé sklo

Částečně tmavé sklo Krystalické sklo

čtyři vlhkostní kryty 

vana pro míchání půdy 

Možnosti skříně:

Vlastnosti produktu:

Běžné příslušenství:
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Urban Cultivator Commercial
Využijte doma vypěstované ingredience k revoluci na vašem menu 

Mezi uživatele Urban Cultivatoru patří například...

Pěstujte po celý rok
Pěstujte bylinky, zeleninu a mikrogreeny pro svoji 
restauraci 365 dní v roce. Nic nepředčí chuť a celkovou 
kvalitu čerstvě natrhané zeleniny. A to je rozdíl, který vy i 
vaši zákazníci poznáte a oceníte. 

Ideální pro podnikání
Pěstování vlastní zeleniny ukazuje váš zápal pro lokálně a 
udržitelně pěstované ingredience a omezíte tím i tvorbu 
zbytečného odpadu. Skliďte, co potřebujete a kdy to 
potřebujete, zatímco zbytek bude dále růst. 

Urban Cultivator Commercial byl pečlivě navržen pro 
maximální sklizeň při co nejmenším odběru energie. V 
závislosti na měsíční spotřebě zeleniny se může Urban 
Cultivator Commercial zaplatit už za necelý rok.
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preferováno připojení k vodovodu (80l nádrž) 

9,5 mm FNPT připojení pro vodu a odtok

namontujte tak, aby odtok nebyl výše než 122 cm od podlahy 

122 cm od zásuvky 230V

tekuté hnojivo

16 květináčú

16 vlhkostných krytů

řešení pro skladování a kalibraci

Požadavky produktu:
Úspora energie:

používá fluorescenční žárovky T5 

průměrná spotřeba elektřiny 1290Kč 

za rok

Rozměry produktu:
Hloubka: 74.93 cm 

Hloubka vč.dveří: 137.16 cm 

Šířka: 167.64 cm

Výška: 203.2 cm

Standardní příslušenství:

* Počítáno pro 32 květináčů za měsíc

Měsíční úspory
Pěstováním vlastních květináčů 
mikrogreenů v Urban Cultivatoru 
můžete ušetřit až 80% velkoobchodní 
ceny. Na základě cen uvedených v grafu 
se Urban Cultivator zaplatí už za necelý 
rok. 

Urban Cultivator Commercial 
Informace o produktu a návratnost pro moderní restauraci

průměrně 90 Kč za květináč

průměrně 775 Kč za květináč

Velkoobchod

Urban Cultivator Commercial

Cena za měsíční spotřebu květináčů*

0Kč 5160Kč    10300Kč  15500Kč    20600Kč 25800Kč  31000Kč 

Velkoobchod Urban Cultivator Commercial



Ned Bell
YEW Restaurant

Four SeasonsVancouver

Ta nejčerstvější možná zelenina 
o 80 % levněji?

Jedno z nejchytřejších
rozhodnutí, co jsem kdy udělal.

“
”
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• Jeden  Urban Cultivator Commercial může pěstovat až 1  6 květináčů a je schopen 
dávat jeden či dva květináče sklizně za den.

• Průměrná velkoobchodní cena za mladý ječmen a hrachové klíčky je 770Kč za květináč.

• Spotřeba jeden květináč za den = měsíčně ušetřeno 21100Kč.

• Urban C ultivator Commercial umožňuje sklízet průměrně dva až čtyři květináče
týdně.

• Při průměru 900Kč na květináč ušetříte 600 USD za měsíc.

• Urban Cultivator Commercial vám ušetří více než 15 500Kč ročně.

• Se sklizní můžete začít už jeden až čtyři týdny po výsadbě.

• V Urban Cultivator Commercial můžete sklízet čtyři až osm květináčů týdně s průměrnou
hodnotou 770Kč za květináč, což znamená návratnost až 25000Kč za měsíc na ušetřených
nákladech (počítáno pro osm květináčů týdně)

• Urban Cultivator Commercial vám ušetří více než 258 000Kč ročně.

K dispozici jsou možnosti financování!

Pěstování vlastní zeleniny přináší úspory

Urban Cultivator se zaplatí rychleji, než byste čekali 

Mladý ječmen a hrachové klíčky

Restaurace obvykle spotřebují asi 7 - 10 květináčů za týden.

Klasické bylinky (např. bazalka, estragon, oregano atd.)

Mikrogreeny a listová zelenina (např. shiso, brokolice, ředkev atd.)
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Oblíbené produkty k pěstování  

Semínka k prodeji

Urban Cultivator nabízí široký výběr druhů semínek za skvělé ceny. Ačkoliv můžete využít semínka z místního 
obchodu se zahradními potřebami, bývá v nich výběr omezený dle sezón a semínka jsou obvykle dražší. 
Semínka se obvykle prodávají pouze na jaře a v létě a mohou stát mezi 50Kč a 180Kč za sáček. V Urban 
Cultivatoru zaséváte hustěji, což běžně znamená použít dva až deset takových sáčků na květináč. 
Naše semínka byla vybrána speciálně pro Urban Cultivator po testování stovek různých odrůd.
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Co můžete pěstovat  

Peprná rukola

Doba růstu:
3 týdny

Váha při sklizni: 
100g

Delikátní kerblík

Doba růstu:
3 týdny

Váha při sklizni: 
100g

Mocný kadeřávek

Doba růstu:
2 týdny

Váha při sklizni: 
180g

Zářivá bazalka

Doba růstu:
5-6 týdnů

Váha při sklizni: 
230g

Křehkou pažitku

Doba růstu:
2-3 týdny

Váha při sklizni: 
40g

 Pikantní meduňku

Doba růstu:
4 týdny

Váha při sklizni: 
90g

 Rudé klíčky řepy

Doba růstu:
2 týdny

Váha při sklizni: 
170g

Voňavý koriandr

Doba růstu:
3 týdny

Váha při sklizni: 
110g

Křupavý salát

Doba růstu:
3 týdny

Váha při sklizni: 
65g

Vydatnou brokolici

Doba růstu:
1 týden

Váha při sklizni: 
200g

Citrónový kopr

Doba růstu:
3 týdny

Váha při sklizni: 
70g

Aromatickou majoránku

Doba růstu:
3 týdny

Váha při sklizni: 
80g
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Ostrou hořčici

Doba růstu:
2 týdny

Váha při sklizni: 
200g

Sladký hrášek

Doba růstu:
2-3 týdny

Váha při sklizni: 
430g

Mátový tymián

Doba růstu:
4 týdny

Váha při sklizni: 
50g

Pálivou lichořeřišnici

Doba růstu:
1-2 týdny

Váha při sklizni:
270g

Lesní šalvěj

Doba růstu: 
2 týdny

Váha při sklizni: 
85g

Sladkýmladý ječmen

Doba růstu:
1 týden

Váha při sklizni:
 275g

  Divoké oregano

Doba růstu:
3 týdny

Váha při sklizni:
25g

Umami saturejka

Doba růstu:
2 týdny

Váha při sklizni: 
70g

Čerstvou petržel

Doba růstu: 
4 týdny

Váha při sklizni:
50g

Kyselý šťovík

Doba růstu:
1 týdny

Váha při sklizni: 
200g

...a mnoho dalšího!
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Kontaktujte Urban Cultivator
Nechte naše přátelské poradce, ať vám ukáží, 
jak dostat co nejvíce z Urban Cultivatoru 
kontaktujte www.cortec.sk/uc s jakýmikoliv 

dotazy ohledně pěstování.

www.cortec.sk/uc

Sledujtenás a dejte nám like na Facebooku a Instagramu :

Tagujte své příspěvky s #freshnewworld, ať je můžeme sdílet na našich stránkách!

/urbancultivator @urban.cultivator

apple
Cross-Out




