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Kasvata
hyöty-

puutarhassa
ympäri vuoden!
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Luminum®  Green -tuotteilla 
omaa satoa 

Helposti
Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta 
ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum® Green -tuoteper-
heen avulla. 

Aloita salaattien ja yrttien taimikasvatus aikaisin 
keväällä. ilmojen lämmetessä Green vihervaunun voi 
siirtää parvekkeelle, patiolle tai pihalle. 

Jatka kasvatusta syksyn tullen siirtämällä Green viher-
vaunu  takaisin sisätiloihin. Liikuttelu onnistuu kätevästi 
pyörien ja kahvan ansiosta. 

Valmistettu Suomessa
Green vihervaunu, Grenette pöytäpuutarha ja Grenella 
vihertorni valmistetaan Suomessa. Osoituksena suoma-
laisesta työstä, vihervaunulle ja pöytäpuutarhalle on 
myönnetty avainlippu-tunnus. 

Siististi
Luminum® Green -tuotteiden runko valmistetaan 
muovista. Ovet ja seinät ovat kirkasta akryyliä, jonka 
ansiosta kasvit saavat optimaalisen määrän luonnon-
valoa. Samalla kosteus pysyy tasaisena ja mahdolliset 
pienhiukkaset suodattuvat pois. muoviosien ansiosta 
puhtaanapito on helppoa - pyyhkäisy kostealla riittää.

Vuoden ympäri
Vivalux led kasvivalaisimien avulla jatkat kasvukautta 
läpi pimeän talven.

Vivalux led kasvivalaisimet tuottavat edullisesti kasville 
sen tarvitseman valon silloin, kun ympärivuorokautinen 
luonnonvalo ei riitä.

Vivalux kasvivalaisimissa yhdistyvät kasveille sopiva 
valon aallonpituus ja alhainen energian kulutus.

Vivalux kasvivalaisinsarjaan kuuluvat sekä Green tuot-
teisiin integroitavat led valaisimet että kattoon asen-
nettava Viola kasvivalaisin.

Erilaisten valaistuksellisten kasvuolosuhteiden luominen 
vihervaunuun ja vihertorniin on mahdollista kerrosraken-
teen ansiota.

Tyylikkäästi
Teollinen muotoilija Jukka Vaajakallio on suunnitellut 
Luminum Green vihervaunun sekä Grenette päytäpuu-
tarhan  tyylikkään designin. 

Hyödyllinen huonekalunomainen vihersisustuselementti 
on samalla kodin kiva valaistu yksityiskohta. 



Valitse itsellesi 
sopiva tuote
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Green vihervaunuTM 
Kolmitasoisessa Green Vihervaunussa on paljon kasva-
tustilaa ja se on suunniteltu innokkaalle ja runsaaseen 
satoon tähtäävälle kotitarveviljelijälle ja kukkien kasvat-
tajalle. 

Se soveltuu monien kasvien ja yrttien kasvatukseen. Sii-
nä voi kasvattaa myös keskikorkeita ja korkeita kasveja, 
kuten tomaattia, paprikaa tai kurkkua. 

Kahvan ja pyörien ansiosta Green vihervaunua on help-
po siirrellä sisä- tai ulkotiloihin tarpeen mukaan.

nopea käyttöönotto! Green vihervaunu toimitetaan 
valmiiksi kasattuna. 

Grenette pöytä-  
tai seinäpuutarhaTM 
yksitasoiset Grenette ja Grenette Wall puutarhat 
soveltuvat pieneenkin huone- tai parveketilaan. 

Grenette pöytä- tai seinäpuutarha  voidaan myös siirtää 
helposti paikasta toiseen. 

Pöytäpuutarha sopii keittöön, ikkunalaudalle tai 
parvekkeelle keskikorkeiden kasvien ja yrttien 
kasvatukseen. 

Grenette Wall seinäpuutarha on pöytätilaa säästävä 
viljelyratkaisu. Grenette pöytä- ja seinäpuutarha 
toimitetaan valmiiksi kasattuina.

Luminum®Green -tuotteet soveltuvat:
• yrttien, salaattien ja vihannesten  kasvatukseen
• taimien esikasvatukseen
• versojen kasvatukseen
• idätykseen
• talvettamiseen
• kukkien kasvatukseen
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Green vihervaunuTM

• kolme kasvatustasoa 
• kasvatustasojen sisämitat: 

 1 kpl korkeus 280 mm, leveys 540 mm, syvyys 380 mm  
 2 kpl korkeus 340 mm, leveys 540 mm, syvyys 380 mm

• korkeiden kasvien kasvatusta varten kahden kasvatustason  
sisälevyt irrotettavissa: 2 kpl x 200 x 200 mm / taso

• joka tasolla valmiit urat kasvivalaisimille
• kasvivalaisimet ovat lisävaruste
• ovet joka kasvatustasolla
• pyörät ja kahva
• reiät kasvatustasojen reunoissa kasvien tukemista varten
• kestävyys tasaista kuormaa 40 kg
• ulkomitat 

 korkeus 1230 mm 
 leveys 570 mm 
 syvyys 385 mm

Tekniset tiedot

Värivaihtoehdot ja valmistusmateriaali
• rungon värit: valkoinen, musta, vaalea graniitti ja tumma graniitti
• valmistusmateriaali PE-muovi, akryyli, sinkitty teräs
• tuotteet toimitetaan kasattuna

Tuotekoodit Tuote Väri

LuGREn03V Green vihervaunu valkoinen

LuGREn03m Green vihervaunu musta

LuGREn03TG Green vihervaunu tumma graniitti

LuGREn03VG Green vihervaunu vaalea graniitti 

Grenette pöytäpuutarhaTM

• yksi kasvatustaso
• kasvatustason sisämitat 

 korkeus 280 mm, leveys 540 mm, syvyys 380 mm
• ylösavautuvat ovet 2 kpl
• kestävyys tasaista kuormaa 15 kg
• ulkomitat 

 korkeus 380 mm 
 leveys 570 mm 
 syvyys 385 mm

• metallinen valkoinen seinäkannakesetti Grenette pöytäpuutarhalle, 
kestää tasaista kuormaa 15 kg.

• ura kasvivalaisimelle
• kasvivalaisin on lisävaruste

Tuotekoodit Tuote Väri

LuGREn01V Grenette pöytäpuutarha valkoinen

LuGREn01m Grenette pöytäpuutarha musta

LuGREn01TG Grenette pöytäpuutarha tumma graniitti

LuGREn01VG Grenette pöytäpuutarha vaalea graniitti

LuGREn70V Green seinäkannake 2 kpl 350x400 mm
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Tekniset tiedot

Tuotekoodit Tuote Väri

LuGREny03V Grenella vihertorni valkoinen

LuGREny03m Grenella vihertorni musta

LuGREny01V Grenella vihertorni pöytä valkoinen

LuGREny01m Grenella vihertorni pöytä musta

Tuotekoodit Tuote mitat mm Teho W

LuVL01B Vivalux Daylight 1 kpl 10x20x480 1x5W 4000K CRi80

LuVL03B Vivalux Daylight 3 kpl 10x20x480 3x5W 4000K CRi80

LuVL05B Vivalux Daylight 5 kpl 10x20x480 5x5W 4000K CRi80

LuVL01GL Vivalux Growlight 1 kpl 10x20x480 1x9,6W sin./pun.

LuVL03GL Vivalux Growlight 3 kpl 10x20x480 3x9,6W sin./pun.

LuVL03By Vivalux Daylight 3 kpl 10x20x315 3x5,5W 4000K

Tuotekoodit Tuote mitat mm Teho W

LuVL01V Viola kasvivalaisin led 19x15x500 11,5W sin./pun./valk.

Tuotekoodit Tuote mitat mm

LuGT50V Green Tray valkoinen 20x230x380

LuGT50m Green Tray musta 20x230x380

Green lisävarusteet

Integroitavat Vivalux led kasvivalaisimet kasvatustasoille

Vivalux kasvivalaisinsarjat voidaan asentaa kasvutasojen ala- tai yläreu-
naan, niin että niiden valaistuskulma viljeltävälle kasville on optimaali-
nen. Valaisinsarjat sisältävät pistotulpallisen virtalähteen.

Viola led valaisin taimikasvatukseen sekä lisävaloksi viherkasveille ympä-
rivuotiseen käyttöön. Säädettävä vaijeriripustus korkeus max. 2,5 m.

Grenella vihertorniTM

• neljä kasvatustasoa, joista kolme on suojattu kirkkaalla akryylillä. 
• yhden kasvatustason sisämitta: 

 korkeus 310 mm, ø 340 mm 
• lisävarusteena kasvivalaisimet 
• sivulle avautuvat ovet
• siivousta helpottavat pyörät
• kestävyys tasaista kuormaa 30 kg
• ulkomitat  

 Vihertorni  korkeus 1060 mm Ø 400 mm 
 Vihertorni pöytä korkeus 370 mm Ø 400 mm

Green Tray 

Tarjotin kasteluveden keräykselle sekä lattia- tai pöytätason suojaukselle.  
Tarjotin toimii myös kylvöalustana. Väreinä valkoinen ja musta.

Viola kasvivalaisin

UUTUUS!

UUTUUS!
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Luminum® Green -tuotteet 

valmistetaan Suomessa. 

Grenella vihertorniTM 
Todellinen itsekasvattajan unelma! Halusitpa luoda 
ruukkupuutarhan tai taimi-
kasvattamon, Grenella 
vihertorni antaa avaimet 
onnistumiseen.

Kolmitasoisessa vihertornissa on reilusti tilaa taimi- ja 
yrttikasvatukseen. Vihertorni pitää myös kaupan yrtit 
tuoreina kotona.

Vihertornin pyöreä muoto sekä kerrosrakenne maksimoi 
kasvatuspinta-alan ja mahtuu samalla pieneenkin tilaan.

Grenella vihertornia valmistetaan myös yksitasoisena 
pöytämallina.  

Vihertorni toimitetaan osina ja on helppo kasata itse.

Vivalux led kasvivalaisimetTM 
Valitsemalla Vivalux kasvivalaisimista sopivan valaisinsarjan, 
luot haluamasi kasvuolosuhteet kasveillesi.

Vivalux Growlight sarjan punaisen ja sinisen valon aallonpituu-
det edesauttavat ylöspäinsuuntautuvaa kasvua ja kukintojen 
muodostumista. Vivalux Daylight sarjan raikkaan valkoisella 
valolla ylläpidät hyvää kasvua.

Viola - UUTUUS!

Suomessa valmistettu laadukas led kasvi-
valaisin Viola täydentää Luminum Green 
-tuoteperhettä. Viola on vaijeriripusteinen, tyylikäs kattovalai-
sin, joka soveltuu erinomaisesti taimien ja yrttien kasvatukseen 
sekä viherkasveille antaen lisävaloa ympäri vuoden.

Valaisimessa yhdistyvät kasveille sopivat punaisen, sinisen ja 
valkoisen valon aallonpituudet sekä alhainen energian kulutus. 

UUTUUS!

UUTUUS!


