


Zaslúžite si jesť to najčerstvejšie a na živiny 
najbohatšie jedlo 
V kuchyniach po celom Svete dochádza k tichej revolúcií. Zmena v myslení, založená na 
požiadavke jednoducho dostupných kvalitných mikrogreenov, byliniek a zeleniny bo-
hatej na živiny.  Urban Cultivator sa rozhodol odpovedať na túto požiadavku a výsledok 
je teraz známy ako konečné riešenie pre potraviny „od pestovateľa ku spotrebiteľovi“.

Viete, že chcete Urban Cultivator.

Ale viete prečo? 
Pestujte bylinky a zeleninu po celý rok
Urban Cultivator Residential je interiérová záhrada zahrňujúca všetko v jednom, ktorá Vám umožní užívať 
si čerstvé bylinky, mikrogreeny, zeleninu a kvety 365 dní v roku. Prichystať zdravé a chutné jedlo, so zele-
ninou vypestovanou priamo u vás doma, je teraz jednoduchšie.

Minimálne úsilie, maximálne výsledky
Prednastavené ovládanie Urban Cultivatora automaticky reguluje úroveň svetla, závlahy a vlhkosti vo 
vnútri zariadenia. Osádzať nové kvetináče trvá len pár minút a s minimálnou týždennou údržbou si bu-
dete môcť užívat sviežu a chutnú zeleninu len za pár dní. Pestovanie zeleniny nikdy nebolo jednoduchšie 
a dostupnejšie.

Inovatívny a štýlový design
Keď ide o Vašu kuchyňu, myslíme si, že by ste nemali robiť kompromisy v osobnom dizajne na úkor 
funkčnosti. Výber prispôsobiteľ ných prvkov zaručuje, že je vždy dostupný taký Urban Cultivator, ktorý 
bez problémov zapadne do Vášho designu.

100% organický
Najväčšou překážkou pri pestovaní organickej zeleniny je udržať škodcov v bezpečnej vzdialenosti. 
Pestovanie s Urban Cultivatorom nevyžaduje použitie žiadnych pesticídov.



“Všetci si užívame pestovanie v 
Urban Cultivatore, je to úžasný 
produkt.”

– Martha Stewart

Dostupný ako vstavaný alebo samostatne stojaci model, s 
niekoľkými variantami vrchnej dosky: javor, čerešňa, dub, orech 
alebo nerezová oceľ. Rozmery produktu: 96,6 cm x 61 cm Š x 61 
cm (vrátane koliesok).

Čo môžete vypestovať 
(a veľa ďalšieho)

rukola bazalka

brokolica trebuľka pažitka

koliander kôpor kučeravý kel

majoránkašalátmedovka

výhonky repy

horčica   kapucínka  oregano
petržlen  výhonky hrášku  chren
šalvia  saturejka   šťaveľ
slnečnica výhonky pšenice   tymián  
 

Každý Urban Cultivator je dodávaný
so sadou semien zdarma.

Čerstvejšie znamená lepšie

Špičková chuť
Ochutnávať čerstvo nazbierané plodiny znamená 
prežívať jedlo na maximum. Pestovanie vlastnej 
zeleniny zaručuje čerstvosť a bohatú chuť

Plná výživová hodnota 
Niektoré listové zeleniny stratia až polovicu svojej 
výživovej hodnoty behom pár dní po zbere. 
Doprajte si plné množstvo živín zberom iba chvíľ u 
pred servírovaním.

pH rovnováha a zdravie vášho tela 
Zdravé pH Vášho tela je 7,35, čiže ľ ahko zásadité, 
avšak väčšina jedla a nápojov, ktoré konzumujeme, 
je príliš kyslá (napr. mäso, limonády, spracované 
potraviny, atd.) Pridanie viac zásaditých potravín, 
ako napríklad tých, ktoré si vypestujete v Urban 
Cultivatore, Vám pomôže bojovať so zápalmi, znížiť 
stres a chrániť zdravie Vašich kostí.



It’s a fresh new world

www.cortec.sk/uc


