
 

 

 

 

 



Poptávka na trhu 
Click & Grow navrhuje novátorské zahrady, ve kterých rostou rostliny s nulovým 

úsilím. Naše technologie umožňuje pěstovat čerstvé potraviny po celý rok díky 

automatickému zalévání rostlin a zajišťuje, aby měly vždy dostatek světla, kyslíku 

a živin. Stále více lidí se každoročně zajímá o místně rostoucí čerstvé biopotraviny. 

V USA poptávka po místních biopotravinách rozrostla z 1 miliardy v roce 2005 na 

více než 14 miliard dolarů dnes a poptávka stále roste. Spotřebitelé hledají pro 

chytré domácí pěstování taková zařízení, která jim umožní pěstovat a sklízet 

biopotraviny bez námahy. Naštěstí s naší technologií nebylo pěstování rostlin 

nikdy jednodušší. 

O nás 
Click & Grow již prodalo více než 400 000 produktů a průměrná míra spokojenosti 

našich zákazníků je 97 %. Naše technologie jsou důkladně testovány, zkoušeny a 

ověřovány a přinesly již na příjmech více než 7 miliónů dolarů. S naším 

sortimentem vnitřních bylinných zahrad a na vertikálních farmách máme vše, co 

je potřeba k pokrytí zákaznických potřeb pro pěstování čerstvých potravin. 

Proč my 

Většina technologií není 
připravena na spotřebitelský trh 
a ty, které jsou, jsou drahé a 
nejsou příznivé pro spotřebitele. 

→ 

Naše technologie jsou připraveny a 
k dnešnímu dni bylo těžce zkoušeno 
více než 400 tisíc produktů + prodejů 
spotřebitelských produktů. 

Získání pověsti spolehlivých 
výrobků na trhu může trvat až 6 
let, protože testování obsahuje 
celý životní cyklus rostlin. 

→ 

Už jsme otestovali více než 7 000 
rostlin a máme celou řadu přípravků 
pro trh + přidáváme další rostliny 
každý měsíc. 

Jak technologie pracuje 
Click & Grow zahrady jsou jako kapsle kávovarů Nespresso pro čerstvé potraviny. 

Místo kapslí s kávou nabízíme rostlinné, biologicky rozložitelné kapsle s různými 

rostlinnými semeny. Každá Startovní zahrada obsahuje dvě části: Základní Chytrou 

zahradu a rostlinné kapsle, které jsou zaměnitelné. Všechny naše zahrady jsou 

dodávány s profesionálními LED světly, která v kombinaci s nano-technologiemi 

Chytré půdy obsažené v rostlinných kapslích dělají pěstování rostlin na sto 

procent příjemným. Chytrá půda je 100 % bezpečný nano-technologický materiál, 



 

který v každém okamžiku dodává zařízení správné množství kyslíku, vody a živin, 

na základě konkrétních potřeb rostlin. Chytrá půda je vyrobena z přírodních 

materiálů a neobsahuje žádné pesticidy, fungicidy, hormony nebo jiné škodlivé 

látky. 

 

 

 

Naše produktová řada 
Click & Grow systémy jsou ideální pro každodenní život: Technologie se stará o 

vaše rostliny, zatímco si užíváte dovolenou, bavíte se s přáteli nebo budujete svou 

kariéru. I nadále si budete moci vychutnávat nejčerstvější jídlo z našich zahrádek a 

farem, které dělají veškerou práci za vás. Naše produktová řada se pohybuje od 

menších zahrádek na balkóny až po velké farmy při zdi. Každý výrobek umožňuje 

pěstovat čerstvé ovoce, zeleninu, bylinky a saláty na základě potřeb zákazníků. 

Výběr produktu: 

 
Chytrá 

zahrada 
bylinková 

Chytrá 
zahrada 

Chytrá zahrada č. 9 Farma při zdi Souprava 
pro 

kutily 

 

Výběr kapsle: 
Zde je jen několik vzorků z naší nabídky: 

 
Rajče mini Čili papričky Červená 

bazalka 
Lesní jahody Petúnie 

 

 

 



 

Chytrá zahrada bylinková 
Chytrá zahrada bylinková umožňuje pěstovat tři čerstvé bylinky, ovoce, saláty 

nebo květiny zcela bez námahy. V poutavém severském designu, s připojeným 

růstovým světlem a stoprocentním zavlažováním se tato zahrada stane zábavnou 

součástí každé domácnosti. Zprovoznění zaberou pouhé tři jednoduché kroky: 

Naplňte zásobník na vodu, připojte zahradu a sledujte ji, jak udělá veškerou práci 

za vás. Světlo našich LED diod s malou spotřebou energie podpoří růst rostlin 

v raných fázích a naše inteligentní půda se ukáže jako nejlepší prostředí pro 

každou rostoucí rostlinu. 

Startovací sada k okamžitému použití obsahuje tři rostlinné kapsle bazalky 

(Ocimum). 

 

       Bílé víko          Zelené víko       Oranžové víko 

 

Výška: 

27-33 cm 

Délka: 30 cm 

Šířka: 12 cm 

Hmotnost: 

0,75 kg 

 

Výška: 30,8 cm 

Délka: 35,3 cm 

Šířka: 12,6 cm 

Hmotnost: 1,1 kg 

Balení obsahuje: 

1 × Chytrá zahrada bylinková 

3 × Rostlinné kapsle bazalky 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Chytrá zahrada 3 
Chytrá zahrada 3 je samo-zalévací zahrada. Je dodávána s modulární lampou, 

která jde pomocí nástavců zvýšit, a to umožňuje bez jakýchkoli problémů 

pěstování dokonce hodně vysokých rostlin. Lesklý design a profesionální LED 

lampa dělá tuto zahradu nepostradatelnou pro všechny gurmány a milovníky 

rostlin. Chytrá zahrada 3 zajistí, aby už nikdo nemusel snášet ty kartónově 

chutnající bylinky nebo ovoce. 

Startovací sada k okamžitému použití obsahuje tři rostlinné kapsle bazalky 

(Ocimum). 

 

          Bílá               Béžová    Šedá 

 

Výška: 

21-47 cm 

Délka: 30 cm 

Šířka: 12 cm 

Hmotnost: 1,2 kg  

Výška: 22,7 cm 

Délka: 31,5 cm 

Šířka: 13 cm 

Hmotnost: 1,73 kg 

 

Balení obsahuje: 

1 × Chytrá zahrada 3 

3 × Rostlinné kapsle bazalky  

  

  

  

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Chytrá zahrada 9 
Chytrá zahrada 9 je samo-zalévací zahrada, která se stará o rostliny automaticky, 

zajišťuje, že mají vždy dostatek vody, světla a živin. Pěstujte jakoukoliv rostlinu 

s nulovým úsilím. Tato zahrada umožňuje pěstovat 9 rostlin současně. Navzdory 

použité technologii, rostliny jsou pěstovány přírodně, bez pesticidů, herbicidů, 

fungicidů, hormonů a jakýchkoliv jiných škodlivých látek. Má vysoce kvalitní 

povrchovou úpravu a modulární rameno lampy. 

Startovací sada k okamžitému použití obsahuje devět rostlinných kapslí bazalky 

(Ocimum). 

 

 Bílá    Šedá            Béžová 

 

Výška: 29 cm 

Délka: 59 cm 

Šířka: 14 cm 

Hmotnost: 2,4 kg 

Zahájení dodávky: třetí kvartál roku 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Farma při zdi 
Farma při zdi od Click & Grow je domácí farma, kde rostou čerstvé bylinky, ovoce 

a listová zelenina po celý rok a to doma. Je milována spotřebiteli i podniky, lze ji 

snadno integrovat do každé domácnosti, do restaurace, školy nebo do obchodu 

s potravinami. Farma při zdi je dodávána ve 2 velikostech a může v ní vyrůst až 51 

rostlin současně. Použitá samo-zalévací technologie dbá na to, aby rostliny měly 

vždy dostatek vody, světla a živin. 

Startovací sada k okamžitému použití obsahuje 51 nebo 34 rostlinných kapslí s 

rostlinkami dle přání zákazníka. 

Farma při zdi: 

 

Dva balíky: 

Rozměry:  

205 × 42 × 18 cm 

128 × 38 × 25 cm 

Celková hmotnost: 70 kg 

Provedení: dřevo 

 

Farma při zdi mini: 

 

Dva balíky: 

Rozměry:  

149 × 44 × 16 cm 

125 × 40 × 15 cm 

Celková hmotnost: 45 kg 

Provedení: dřevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Rostlinné kapsle 
Click & Grow produkty fungují podobně jako Nespresso kávovary: Máte kávovar 

(v našem případě máte zahradu nebo farmu) a kávové kapsle podle vašeho přání 

(v našem případě rostlinné kapsle). Naše zahrady pracují pouze s našimi 

inteligentními kapslemi rostlin a půdy a ty zajišťují, že máme velké množství 

věrných zákazníků. 

Výběr zahrnuje: 

Ovoce Byliny Listová zelenina Dekorace 

 

Od jahod až po 
čili papričky 

Více než 20 
různých bylinek 

Jezte čerstvý salát 
každý den 

Zkrášlete si život 
požadovanou barvou 

 

Rostlinné kapsle obsahují: upravenou půdu s vybranými semínky 

Velikost balení: po 3 a balení po 9 

Balení: Nový koncept používá menší plast, je kompaktní, lehký a snadno 

recyklovatelný 

Odrůdy: nabízíme více než 40 rostlin 

Pokud chcete získat aktuální seznam našich rostlinných kapslí, navštivte webové 

stránky www.clickandgrow.com 

 

Jednotlivá balení: 

 

Rozměry: 
205 × 86 × 54 mm 
Hmotnost: 43 g 

 

Proč si koupit Click & Grow 
Nejčastější záliby ve světě souvisí s jídlem, vařením, stravováním, sportovní 

činností a se zahradničením. Naše produkty nabízejí velké potěšení jak pro 

gurmány, tak pro zájemce o pěstování rostlin. K tomu máme velmi dobré 

postavení v kategorii dárkové zboží. Všechny naše výrobky nabízejí zdravé 

produkty, snadnost použití, silný dekorativní hodnotu a vysokou spolehlivost, 

která poskytuje uživateli opravdu potěšující zážitky. 

Kontakt 
Click & Grow OU, Telliskivi 60-42, Tallinn, 10149, Estonia 

Webové stránky: www.clickandgrow.com 

Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9 

Webové stránky: www.sunnysoft.cz 

Distributor pro ČR a SR 
Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9 

Webové stránky: www.sunnysoft.cz 


