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D L A  D E V E L O P E R Ó W



Urban Cultivator Residential został opracowany dla kucharzy-
amatorów. Funkcjonalne i stylowe urządzenie stworzy dla 
Ciebie okazję do wyhodowania własnych, zdrowych i 
apetycznych ziół, warzyw i mikrolistków oraz kwiatów w 
zaciszu swojego domu. 

Żwyność masz w zasięgu ręki
Właśnie to urządzenie sprawi, że uprawianie własnej 
żywności stanie się niezmiernie łatwe dzięki funkcjom 
automatycznego utrzymywania wilgotności, 
oświetlania i nawadniania. A ponadto będziesz 
dostarczać swoim bliskim niezmiernie pożywne i 
apetyczne warzywa, które pod względem jakości 
„zawstydzą” każde warzywa ze sklepu. 

Dla lepszej  przyszłości
Dzięki uprawie własnej żywności również 
wyeliminujesz swoją własną emisję dwutlenku węgla, a 
mianowicie ograniczając długą trasę, którą jedzenie 
musi pokonać zanim trafi na Twój stół. Uprawiając 
rośliny w Urban Cultivator Residential pomagasz w 
tworzeniu bardziej zielonej i zrównoważonej 
przyszłości.

Daj upust swojemu kulinarnemu poszukiwawczemu JA 
Urban Cultivator ma do zaoferowania szeroki wybór 
mikroliści, warzyw, ziół i kwiatów, począwszy od ziół 
codziennej potrzeby, takich jak pietruszka lub bazylia, 
po te oryginalniejsze, takie jak pachnotka zwyczajna 
lub szczaw, które pomogą Ci w Twojej kulinarnej 
przygodzie.  

A ponadto zaoszczędzisz ponad 100 EUR miesięcznie. 
Czy potrafi to także Twoja domowa winoteka? 

Urban Cultivator Residential jest idealnym urządzeniem dla 
każdego gospodarstwa domowego, nieważne, czy mieszkasz 
sam czy żywisz pięcioosobową rodzinę. 

Czym jest
 Urban Cultivator?

Urban Cultivator Residential



Ponieważ urządzenie stwarza 
możliwość zbiorów na kilka 
sekund przed konsumpcją, 
żywność uprawiana w Urban 
Cultivator zawiera mnóstwo 
substancji odżywczych. Nigdy 
nie było łatwiej przyłączyć się do 
rewolucji spożywczej.

OBIETNICA ZDROWIA

Całkowicie zrównoważone i 
ekologicznie oszczędne urządzenie 
Urban Cultivator sprawia, że uprawa 
mikroliści, ziół, warzyw i kwiatów 
staje się niezmiernie łatwą sprawą. 
Montaż Twojego urządzenia w 
dodatku aktywnie obniży emisję 
dwutlenku węgla wśród 
mieszkańców.

ZROWNOWAŻONY 
DESIGN

Urban Cultivator jest liderem na 
rynku przemysłu hydroponicznego 
a nasze urządzenia dzięki 
postępowej technologii i 
najwyższej klasy designowi są 
przyszłością każdej kuchni 
domowej. Jest to urządzenie, które 
odróżni Twoją kuchnię od innych.

NIEPOWTARZALNY STYL

Wszystko, co wyhodujesz w Urban 
Cultivator nie zawiera żadnych 
pestycydów i GMO, co pozwoli 
zachować spokój w trakcie 
podawania waszym najbliższym. 
Szeroka skala zapachów świeżych 
mikroliści, roślin i warzyw, które 
wyhodujesz, będzie tylko dla 
Ciebie nagrodą!

JEDZENIE, DO KÓREGO 
MOŻESZ MIEĆ ZAUFANIE





Odróżnij swoje urządzenie  
 od pozostałych

To, co odróżni Twoje urządzenie od tych z naprzeciwka jest fakt, że 
Twoje będzie wyposażone w to, co obecnie urządzenia w tej branży 
mogą mieć najlepszego do zaoferowania. Fakt ten sprawi, że Twoja 
spółka znajdzie się na liście ekologicznych developerów, którzy są 
członkami szybko rozwijającej się społeczności zrównoważonego 
rozwoju. 

Popyt wśród klientów w 
zakresie urządzeń 
ekologicznych rośnie szybciej, 
aniżeli kiedykolwiek wcześniej. 
Według ankiety krajowego 
związku budowniczych 
mieszkań z 2014 roku wśród 3 
priorytetów w nowych 
mieszkaniach znalazły się 
następujące:

1. Wygoda

6sekund

Okres pomiędzy 
zebraniem z Urban 

Cultivatora a 
podawaniem.

I nie tylko to. Użytkownicy urządzenia Urban Cultivator mogą 
zaoszczędzić nawet do 150 dolarów miesięcznie na warzywach. Jeśli 
pomyślisz, że warzywa zakupione w sklepie posiadają jedynie ułamek 
wartości odżywczych w stosunku do tego, co wyhodujesz w Urban 
Cultivator, musi być sprawą oczywistą, co jest lepszą opcją.

Przyłącz się do niepowtarzalnego 
lokalnego ruchu na rzecz artykułów 
spożywczych.

2. Warunki sprzyjające
zamieszkaniu

1   00%
    

Wszystkie rośliny
wyhodowane w 

Urban Cultivator są 
świeże w 100%, 

organiczne i 
zdrowe.

3. Wydajność

20€
Koszty rocznej

eksploatacji
Urban Cultivator



Dane techniczne 
urządzenia

Wymiary zewnętrzne

T

B

9
2,
7c

m8
7,
6
cm

9
6
,5
cm

11
6
,8
cm

6
1c
m

63,5cm

61cm

90°90°

88,2cm

61,6cm

61,6cm

10,2cm
średnica otworu
(położenie tylnego  
narożnika szafy)

Wymiary do wycięcia szafy

Wysokość 82.2 cm Szerokość 61.6 cm Głębokość 61 cm 

Wymiary urządzenia bez płyty i kółek 

Wysokość 88.2 cm Szerokość 61 cm Głębokość 61 cm 

minimum 90°

65,5cm

minimum 3,8cm

przestrzeń o pojemności 17 litrów

3/8” przyłącze wąż

Instalacja 60 cm od przyłącza 
wody i kanalizacji.

Instalacja 150 cm od przyłącza 
elektrycznego.

Wymiary wnęki



www.cortec.sk/uc

IT’S A FRESH NEW WORLD




