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Jeśli chodzi o Twoją kuchnię, to uważamy, że kosztem funkcjonalności nie powinno się iść na kompromis w kwestii własnego stylu. 
Dobór dających się dostosować elementów gwarantuje dostępność takiego Urban Cultivatora, który bez problemów zharmonizuje się 
z Twoim designem.

100% organiczny
Najtrudniejszą przeszkodą w trakcie uprawy warzyw organicznych jest trzymanie ich z dala przed szkodnikami. 
Uprawa z Urban Cultivator nie wymaga stosowania żadnych pestycydów..

Zasługujesz na jedzenie tego co najświeższe i 
żywności najbogatszej w substancje odżywcze.
W kuchniach w całej Ameryce Północnej wybuchła cicha rewolucja. Zmiana sposobu myślenia, oparta o wymóg 
łatwo dostępnych mikroliści, ziół i warzyw bogatych w substancje odżywcze. Urban Cultivator postanowił 
odpowiedzieć na ten wymóg i wynik jest obecnie znany jako ultymatywne rozwiązanie dla artykułów spożywczych 
„od hodowcy po konsumenta”.

Wiesz, że chcesz  Urban Cultivator.
Ale wiesz, dlaczego?
Uprawiaj zioła i warzywa przez cały rok.
Urban Cultivator Residential to ogródek domowy obejmujący wszystko w jednym, pozwalający na delektowanie się świeżymi ziołami, 
mikroliściami, warzywami i kwiatami przez 365 dni w ciągu roku. Teraz jeszcze łatwiej aniżeli kiedykolwiek wcześniej można przyrządzić 
zdrowe i smaczne danie z warzyw uprawianych bezpośrednio u Ciebie w domu.

Maksymalny wysiłek, maksymalny efekt
Wstępne ustawienie sterowania Urban Cultivatora w automatyczny sposób reguluje poziom światła, nawodnienia i wilgotności wewnątrz 
urządzenia. Obsadzanie nowej kuwety trwa zaledwie kilka minut i przy minimum konserwacji będzie można korzystać ze świeżych i 
smacznych warzyw i to już w ciągu kilku dni. Uprawa warzyw jeszcze nigdy wcześniej nie była łatwiejsza i bardziej dostępna.

Innowacyjny i stylowy design



"Uprawa w Urban Cultivator sprawia 
nam mnóstwo radości, to wspaniały 
produkt." – Martha Stewart

Dostępny w postaci zabudowanej lub jako osobny model, wraz 
z kilkoma wariantami blatu zewnętrznego: klon, czereśnia, dąb, 
orzech lub stal nierdzewna. Wymiary produktu: 96,6 cm x 61 
cm szer. x 61 cm T. (wraz z kółeczkami).

Każdy Urban Cultivator jest dostarczany 
wraz z kompletem nasion gratis.

rukola   bazylia kiełki buraka

brokuł trybula pietruszka

kolendra koper jarmuż                

melisa sałata majeranek 

gorczyca
nasturcja
oregano

pietruszka
kiełki groszku
chrzan

szałwia
cząber
szczaw

słonecznik
tymianek
kiełki pszenicy

Co można  uprawiać 
(i wiele innych)

Więcej świeżości znaczy 
lepiej
Najwyższej klasy smak
Delektować się świeżo zebranymi roślinami oznacza 
delektować się jedzeniem na maksimum. Uprawa własnych 
warzyw gwarantuje świeżość i bogactwo smaków.

Pełen zakres wartości odżywczych
Niektóre warzywa liściaste połowę swoich wartości 
odżywczych tracą już w trakcie kilku dni po zebraniu. Dostarcz 
sobie ich komplet zbierając rośliny na chwilę przed podaniem.

Równowag pH a zdrowie Twojego ciała
Zdrowe pH Twojego ciała wynosi 7,35 lub jest ono lekko 
zasadowe, jednakże większość jedzenia i picia, które 
konsumujemy jest zbyt kwaśna (np. mięso, lemoniady, dania 
gotowe, itd.) Dodanie do jedzenia większej ilości zasadowych 
środków spożywczych, które wyhodujecie w Urban Cultivator, 
pomoże Wam walczyć z zapaleniami, zmniejszyć stres i chronić 
zdrowie Twoich kości.
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