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V kuchyních po celé Severní Americe dochází k tiché revoluci. Změna v myšlení, založená na 
požadavku snadno dostupných kvalitních mikrogreenů, bylinek a zeleniny bohaté na živiny.  Urban 
Cultivator se rozhodl odpovědět na tento požadavek a výsledek je teď znám jako ultimátní řešení pro 
potraviny „od pěstitele ke spotřebiteli“.

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

Minimální úsilí, maximální výsledky
Přednastavené ovládání Urban Cultivatoru automaticky reguluje úroveň světla, závlahy a vlhkosti uvnitř zařízení.
Osázet nové květináče trvá jen pár minut a s minimální týdenní údržbou si budete moci užívat svěží a chutnou zeleninu jen za pár dní. 
Pěstování zeleniny nikdy nebylo snadnější a dostupnější.

Inovativní a stylový design
Když jde o vaši kuchyni, myslíme si, že byste neměli dělat kompromisy v osobním stylu na úkor funkce.
Výběr přizpůsobitelných prvků zaručuje, že je vždy dostupný takový Urban Cultivator, který bez problémů zapadne do vašeho designu.

100% organický
Nejobtížnější překážkou při pěstování organické zeleniny je udržet škůdce v bezpečné vzdálenosti. 
Pěstování s Urban Cultivator nevyžaduje využití žádných pesticidů.

Zasloužíte si jíst to nejčerstvější a na živiny 
nejbohatší jídlo

Víte, že chcete Urban Cultivator.
Ale víte proč?



"Všichni si užíváme pěstování v Urban 
Cultivator, je to úžasný produkt."

– Martha Stewart

Dostupný jako vestavný nebo samostatný model, s několika 
variantami vrchní desky: javor, třešeň, dub, ořech nebo 
nerezová ocel. Rozměry produktu: 96,6 cm x 61 cm Š x 61 cm 
(včetně koleček).

Každý Urban Cultivator je 
dodáván se sadou semen zdarma.

Špičková chuť
Ochutnávat čerstvě sklizené plodiny znamená prožívat jídlo 
na maximum. Pěstování vlastní zeleniny zaručuje čerstvost a 
bohatou chuť

Plná výživová hodnota
Některé listové zeleniny ztratí až polovinu své výživové 
hodnoty během pouhých pár dní po sklizni. Dopřejte si plné 
množství sklízením jen chvíli před servírováním.

pH rovnováha a zdraví všeho těla
Zdravé pH vašeho těla je 7,35, neboli lehce zásadité, avšak 
většina jídla a pití, jež konzumujeme, je příliš kyselá (např. 
maso, limonády, zpracované potraviny, atd.) Přidání více 
zásaditých potravin, jako například těch, které si vypěstujete v 
Urban Cultivator, vám pomůže bojovat se záněty, snížit stres a 
chránit zdraví vašich kostí. 
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Co můžete vypěstovat
(a mnoho dalšího)

Čerstvější znamená lepší
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