
citygardening
Vrtnari se povsod - tudi v središču mesta

Trenda ni mogoče spregledati: vse več ljudi se seli v mesta, a tudi tam se ne želijo  
odreči svojemu koščku zelene oaze. Da se morata življenje v središču mesta in  
vzgajanje svojega zelenega kotička izključevati, sploh ni nujno, saj vedno več rastlin 
cveti, poganja in raste na balkonih, terasah in strešnih terasah. Moto je: ven s sivino, 
dobrodošla zelena!



GARDENA city gardening sprosti tvojo strast do vrtnarjenja tudi na najmanjši površini. Iščete zelen košček v mestu? To več ni potrebno! 
GARDENA city gardening ustvari mesto bolj zeleno, barvito ter mnogo bolj prijetno! Neposredno pred vašimi vrati.

Veliko zelenja na majhnem prostoru

Majhen mestni vrt (do 100 m2)
• vrt vrstne hiše
• majhne trate, gredice in žive meje
• omejen prostor za shranjevanje
• priključek z vodo
• oaza dobrega počutja – mir in zasebnost

Terasa/ strešna terasa (20-50 m2)
• povprečna površina 20-30 m2
• veliko rastlin v loncih in koritih
• zelo omejen prostor za shranjevanje
• večinoma priključek z vodo
• prostor za umik

Balkon (5-30 m2)
• zelo omejen prostor
• izključno rastline v loncih in koritih
• majhno in pregledno
• minimalen prostor za shranjevanje - želja po 

majhnih in kompaktnih rešitvah
• zelo redko priključek z vodo
• majhna idila

GARDENA Podloge za vrtnarjenje
Za sajenje, presajanje in oblikovanje lončnic; brez umazanije
Te podloge so odlična izbira pri sajenju in presajanju lončnic ali oblikovanju pušpanov in drugih okrasnih rastlin. Praktnično kot še nikoli: tako 
balkon, terasa ali stanovanje ostanejo čisti. Zemlja in ostanki od rastlin se hitro odstranijo. Podloge so produktna ideja za manj umazanije in več 
udobja.

Podloga  
za vrtnarjenje S 

• robovi se postavijo s pomočjo 
gumbov

• vodoodbojen material

Podloga  
za vrtnarjenje M 

• robovi se postavijo s pomočjo 
gumbov

• vodoodbojen material
• 4 ročaji za prenašanje
• z odprtino za praznjenje zemlje 

ali umazanije

Podloga  
za vrtnarjenje L 

• robovi se postavijo s pomočjo 
gumbov

• vodoodbojen material
• 4 ročaji za prenašanje
• z odprtino za praznjenje zemlje 

ali umazanije
• z blazino za kolena

Večnamenska  
podloga  
za vrtnarjenje

• vodoodbojen material
• 4 ročaji za prenašanje
• z nastavljivim „ovratnikom“ za 

prileganje loncu ali deblu 

Novosti

Čisto delo 
 
Namestite podlogo; robove 
postavite pokonci tako, da spnete 
gumbe na straneh podloge. Tako 
zemlja ali odpadki rastlin ne bodo 
več umazali mize ali tal. Vsebino 
enostavno izpraznite v kompostnik 
ali smeti. Vse ostane čisto.

Praktično praznjenje 
 
Tako praktično:  
enostavno odprite odprtino na 
sredini in iztresite umazanijo oz. 
zemljo v koš za smeti ali kompost-
nik. Ročaji še dodatno olajšajo  
praznjenje ali transport.

Udobno klečanje 
 
Sajenje ali presajanje rastlin je 
lahko udobno kot še nikoli: kdor 
dela na tleh, lahko kolena nasloni 
na mehko blazino v podlogi za 
vrtnarjenje (velikost L).

Pobiranje odrezkov 
 
„Ovratnik“ oziroma to prilegajočo 
se odprtino na večnamenski 
podlogi za vrtnarjenje enostavno 
namestite okrog lonca ali debla, 
obrežite svoje rastline po želji, po 
končanem delu pa polno podlogo 
prepognite in izpraznite odpadke. 
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NatureUp! Vertikalni vrtni sistem
K zidu, pripravljeni, gremo!
Vrtovi v mestih rastejo v nebo. Na balkonih, terasah, atrijih in majhnih vrtovih. NatureUp! je najnovejši trend, ki prinaša zelenje v mesto.

Naše poslanstvo je: gojiti številne rastline na majhnem prostoru ter s tem narediti mesto lepše, bolj zeleno in bolj barvito.
Želite nemudoma uživati v zelenju? Ustvarite zeleni raj na svojem lastnem pragu, naj bo to na balkonu, terasi ali pred vhodnimi vrati. Že sedaj lahko na  
mnogih mestih vidite zelenje in rože, ki jih gojijo vodoravno. Od sedaj zelenje osvaja tudi v navpični legi, kjer je to mogoče. Končno so tako v uporabi 
tudi površine, ki nikoli prej niso bile zasajene. Mestne oaze so ustvarjene na najmanjših površinah, v višini oči in nosa. Z uporabo praktičnih in lepo 
oblikovanih elementov je ozelenitev zidov zelo preprosta.

Zaradi tega je NatureUp!  
»najnovejši trend«
• najmanjše prostore spremeni v oaze  
   dobrega počutja s cvetjem, zelišči in  
   zelenjavo
• ponuja nove možnosti izražanja
• navduši z moderno obliko
• prinaša naravo in svežino
• lahko se samodejno zaliva
• odporen na vremenske vplive

Obešeno na zid
 
Zidni nosilec z vijaki in vložki; 
posode z rastlinami se 
enostavno obesi kot sliko in 
pritrdi.

Modularno
 
Enostavna namestitev in ods-
tranitev, zahvaljujoč povezljivim 
elementom. Omogoča stalne 
spremembe in širitev. Prilagod-
ljivo se lahko razširi na desno, 
levo, gor ali okrog vogala.

Enostavna montaža

Posamezne module je mogoče 
povezati enostavno in brez 
orodja. 

NatureUp! Vertikalni vrtni sistem
K zidu, pripravljeni, gremo!

Drugi, zelo uporabni, produkti iz naše serije citygardening

Naziv artikla city gardening 
Prha za balkon *

city gardening 
Balkon-Box

city gardening 
Stenski nosilec za cev 15 m *

city gardening 
Kaseta s cevjo 10 m *

city gardening 
Cev za terase 7,5 m *

city gardening 
Spiralna cev 10 m *

Informacije o 
produktu

Idealna za zalivanje 
balkonskih rastlin. 
Izjemno nežna prha 
zahvaljujoč zmanjšan-
emu pretoku vode. 
Zaščita pred zmrzaljo.

Set orodja s škatlo 
za shranjevanje, za 
najpomembnejša 
opravila na balkonu 
ali terasi. Za sajenje, 
presajanje, rahljanje, 
striženje cvetja in 
zelišč, odstranjevanje 
umazanije na balkonu 
ali terasi.

Delovanje na jekleno vzmet, integrirana 
zaščita pred zmrzaljo, samodejno 
vračanje cevi s potegom, vrtljiv za 180°, 
vodilo za cev, integriran ročaj, zaščita 
proti kraji.
Komplet s 15 m kakovostne GARDENA 
cevi 13 mm (1/2“), priključnim 
kompletom, Original GARDENA System 
deli in pršilko. Vključno s stenskim 
nosilcem, zidnimi vložki, vijaki in navodili 
za montažo.

Lahka in kompaktna, 
integriran nosilni 
ročaj.
Komplet z 11,5 m 
kakovostne cevi (10 
m + 1,5 m priključni 
komplet), Original 
GARDENA System 
deli in brizgalko.

Integriran nosilec 
cevi, enostavno in 
priročno shranjevanje.
Komplet z Original 
GARDENA System 
deli in brizgalko.

Spiralna cev se po 
uporabi sama zvije v 
prvotno obliko.
Komplet z Original 
GARDENA System 
deli in brizgalko.

Novo!

*

Naziv artikla city gardening 
Počitniško zalivanje

city gardening Avtomatsko  
zalivanje cvetličnih korit

city gardening 
Set za osvežilno meglico

Baterijski ročni sesalnik za zunanjo 
uporabo EasyClean Li

Informacije o 
produktu

Za zalivanje do 36 cvetličnih lončkov. 
Zalivanje se aktivira s transformatorjem 
s časovnim stikalom. Za oskrbo z vodo 
skrbi 14 V nizkonapetostna črpalka 
s filtrom. Možna dobava z ali brez 9 
litrske posode za vodo.

Za zalivanje do 6 m cvetličnih korit 
oz. 25 rastlin. Zalivanje se aktivira s 
transformatorjem s časovnim stikalom. 
Možnost izbire med 15 programi, 
AQUA STOP funkcija za avtomatski 
izklop črpalke, ko je rezervoar prazen.

Za namestitev na terasah, balkonih, 
pod senčniki ali v šotorih. Zagotavlja 
hladni učinek ob vročih poletnih dneh. 
Drobna meglica, ki jo ustvarjajo šobe, 
zniža temperaturo do 6° C. Priključitev 
na vodovodno pipo.

Izredno priročen - za vsakodnevno 
uporabo zunaj ali znotraj. Za fino, 
grobo ali vlažno umazanijo. Lahek 
kompakten in zmogljiv. Z različnimi 
nastavki in integrirano Li-Ion baterijo.

Novo!

Nov
nadzor nad
zalivanjem



0271200785004
Husqvarna Austria GmbH 

Industriezeile 36 
4010 Linz 

Austria 
gardena.si@husqvarnagroup.com

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelkov brez predhodnega obvestila. 

www.gardena.com/si

Sanje o vrtnarjenju na terasah, balkonih in majhnih mestnih vrtovih se lahko izpolnijo s strastjo in kreativnostjo

Ne moremo in ne želimo živeti brez vrtov, parkov in gozdov. Le-ti so praktično nuja današnjega časa, saj več kot polovica ljudi živi v mestih. V Ev-
ropski uniji je ta številka še večja, in sicer okrog 75 % vse populacije, trend pa še raste. Oblika življenja v prihodnosti je nedvomno urbana. Stik z 
naravo in čas, preživet na podeželju, je vse krajši in redkejši. Za veliko ljudi preživljanje časa v gozdu, parku ali na vrtu postaja prej razkošna kot 
redna dejavnost. To je v nasprotju s študijami in raziskovalnimi poročili, ki priporočajo več časa na prostem za telesno in duševno dobro počutje.
Da bi bila naša mesta privlačnejša, je pomembno, da zagotovimo dovolj zelenih površin. Sodobno urbanistično načrtovanje to že podpira s 
številnimi koncepti. Nekateri izpostavljeni projekti imajo tu prelomni značaj, kot je „Bosco Verticale“ arhitekta Stefana Boerija v Milanu, ki je 
celoten gozd integriral v nebotičnik in ga tako pripeljal v središče mesta. Poleg tega se v številnih mestih pojavljajo veliki in manjši projekti, ki 
ustvarjajo zelene naravne prostore, kot so na primer vrt „Himmelbeet“ v Berlinu, vrt Culpeper Community v Londonu ali približno 70 „parterjev 
jardins“ v Parizu. In tako je »Grow any space« moto urbanega gibanja za več zelenja povsod v naših mestih.

Ozelenite vsak prostor s praktičnimi pomočniki

Vrtnarjenje pa se lahko razvije tudi na zelo majhnih področjih – na terasah, balkonih, na majhnih mestnih vrtovih. Tudi v najbolj tesnih kotičkih. 
S pravo strastjo in malo ustvarjalnosti boste našli veliko priložnosti za uresničitev lastnih želja po vrtnarjenju. Posebej popularno je gojenje zelišč 
ter nekaterih vrst sadja ali zelenjave. In ker boste vedeli, od kod te rastline prihajajo, bodo še posebej okusne.
Pravi prostorski čudež je GARDENIN vertikalni vrtni sistem NatureUp!. Zahvaljujoč svoji modularni zasnovi lahko na terasi ali balkonu ustvarite 
majhne ali velike stene rastlin, po želji tudi z avtomatskim namakanjem.
Za vrtnarjenje in presajanje bo svoje delo odlično opravil GARDENA Balkon Box. V njem so shranjena najpomembnejša vrtna orodja, ki vam 
hkrati prihranijo prostor. In vrhunec: pokrov praktične škatle za shranjevanje služi tudi kot smetišnica. Tako lahko po vrtnarjenju prostor tudi hitro 
očistite. Modra odločitev je tudi uporaba novih podlog za vrtnarjenje GARDENA, ki so na voljo v različnih velikostih.
Tipičen problem, ki ga lastniki balkonov poznajo preveč dobro: ni povezave z vodo. GARDENA ima rešitev tudi za to, in sicer kompaktna ter tiha 
črpalka za komplet za namakanje balkonov, s katerim se lahko uporabi voda iz vsake posode za shranjevanje. Če pa želite raje uporabiti pipo v 
kopalnici ali kuhinji, uporabite notranji adapter, ki ga lahko hitro in brez napora pritrdite direktno na vodovodno pipo.

Vrtnarjenje je možno povsod
Sanje o vrtnarjenju se uresničijo tudi na najmanjših prostorih


