


Zapotrzebowanie rynku
Click & Grow projektuje nowatorskie ogrody,
w których uprawia się rośliny bez wysiłku. Nasza 
technologia umożliwia produkcję żywności roślinnej 
przez cały rok, automatycznie zraszając rośliny 
i zapewniając im zawsze wystarczającą ilość światła, 
tlenu i substancji odżywczych. Coraz więcej ludzi 
jest zainteresowanych całoroczną produkcją 
świeżego jedzenia metodami naturalnymi. W USA 
produkcja żywności wytwarzanej tą metodą wzrosła 

z 1 mld dolarów w 2005 do ponad 14 miliardów 
obecnie i nadal rośnie. Konsumenci szukają takich 
inteligentnych urządzeń, które umożliwiają jedzenie 
wyprodukowanej bez wysiłku świeżej, ekologicznej 
żywności. Na szczęście z naszą technologią 
uprawa roślin nigdy nie była łatwiejsza.



Większość rozwiązań technologicznych 
nie jest gotowa, by sprostać 
oczekiwaniom rynku, a te dostępne są 
drogie i nieprzyjazne dla użytkownika.  

Nasza technologia jest gotowa 
i zweryfikowana wielkością sprzedaży.
Do chwili obecnej sprzedaliśmy ponad 
400 000 produktów konsumenckich. 

Wprowadzenie niezawodnych produktów 
na rynek wymaga 6 lat testowania 
uprawianych roślin przez cały czas 
biologicznego cyklu wzrostu. 

Dysponujemy pełnym asortymentem 
produktów na rynku,  co miesiąc dodajemy 
kolejne rośliny, a przetestowaliśmy już ich 
ponad 7 000.

O nas

Dlaczego my

Nasze produkty są już uwielbiane 
i sprzedawane w:

Click & Grow sprzedał już ponad 400 000 swoich 
produktów przy średnim zadowoleniu klienta 
na poziomie 97%. Nasza technologia jest w pełni 
sprawdzona, przetestowana i potwierdzona. 
Przyniosła  dochód ponad 7 mln dolarów. 

Nasze produkty, od pokojowych ogrodów 
ziołowych do pionowych farm ściennych, 
zapewniają wszystko, co niezbędne by zaspokoić 
potrzeby klientów przy uprawie świeżej żywności.  



Nanomembrany regulują 
dostęp składników do systemu 

korzeniowego

Równomierna dystrybucja wody 
zapewnia korzeniom stały dostęp 

do wody

Nie zawiera pestycydów, 
fungicydów i hormonów

“The Smart Soil”

Wykonana z materiałów naturalnych

Zapewnia idealną ilość składników 
odżywczych, wody i powietrza

Zapewnia odpowiedni poziom PH 
każdej roślinie

Działanie technologii

Biodegradowalna 
Plant Capsule

Wszystkie nasze kapsułki są zgodne ze 
wszystkimi zestawami startowymi

Kapsułka 
kawowa

Ogrody Click & Grow są dla świeżej żywności 
niczym kapsułki Nespresso dla kawy. Zamiast 
kapsułek kawowych oferujemy ulegające 
biodegradacji kapsułki z nasionami różnych 
roślin. Każdy zestaw początkowy (Garden Starter 
Kit) składa się z dwóch części: eleganckiej bazy 
ogrodowej i wymiennych kapsułek roślinnych. 
Wszystkie nasze ogrody posiadają w zestawie 
profesjonalne światła LED, które w połączeniu
z nanotechnologicznym, inteligentnym podłożem 

(Smart Soil) zawartym w kapsułkach roślinnych, 
czyni uprawę roślin niemalże niezawodną. 
Inteligentne podłoże jest w 100% bezpiecznym 
materiałem nanotechnologicznym, które przez 
cały czas dostarcza roślinom odpowiednią dla 
ich indywidulanych potrzeb ilość tlenu, wody 
i substancji odżywczych. Inteligentne podłoże 
jest wykonane z substancji naturalnych i nie 
zawiera pestycydów, fungicydów, hormonów, 
ani żadnych innych szkodliwych substancji.

simple step !onejust



Nasza linia produktów

Wybór produktów:

Plant Capsules

Pomidor Koktajlowy Papryczki Chili Czerwona Bazylia Poziomka Petunia

Systemy Click & Grow są doskonałe w życiu 
codziennym: technologia przejmuje całkowitą 
opiekę nad roślinami podczas gdy Ty korzystasz 
z udanych wakacji, bawisz się z przyjaciółmi 
czy pracujesz. Wciąż będziesz mógł cieszyć się 
najświeższym jedzeniem z naszych ogrodów 

i farm wykonujących całą pracę. W asortymencie 
posiadamy szeroki zakres rozwiązań 
od mniejszych ogrodów nablatowych do dużych 
farm ściennych. Każdy produkt umożliwia 
uprawę świeżych owoców, warzyw, ziół i sałaty  
zależnie od życzeń i potrzeb użytkownika.

Smart Garden 3 Smart Garden 9 Wall Farms DIY Kits

Oto kilka przykładów kapsułek z naszego asortymentu:



210-470 x 300 x 120 mm

1,2 kg

315 x 227 x 130 mm

1,73 kg

120 mm
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Opakowanie zbiorcze

665 x 343 x 245 mm

8,8 kg

5 x Smart Garden 31 x Smart Garden

3 x Basil Plant Capsules
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The Smart Garden 3

Beżowy SzaryBiały

Starter Kit zawiera 3 kapsułki z bazylią, które po 
umieszczeniu w urządzeniu natychmiast rosną.

Smart Garden 3 jest samonawadniającym
się systemem w komplecie z modułową lampą, 
pozwalającym łatwo uprawiać nawet najwyższe 
rośliny. Elegancka budowa, profesjonalne światła 
LED i wysokiej jakości wykończenie powodują, 

że nasz produkt staje się niezbędny 
dla wszystkich smakoszy czy miłośników roślin. 
Smart Garden 3 sprawi, że nie trzeba będzie 
więcej znosić “kartonowego” smaku ziół i owoców.



3 Plant Capsules
429,90 zł

Pojemność:
Cena katalogowa:







590 x 280 x 140 mm

2,4 kg

140 mm
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Smart Garden 9

Biały Szary Beżowy

Smart Garden 9 jest samonawadniającym
się ogrodem, który automatycznie opiekuje
się roślinami, zapewniając im zawsze wystarczającą 
ilość wody, światła i substancji odżywczych. 
Hoduj jakąkolwiek roślinę z zerowym wysiłkiem! 
Ten system pozwala na hodowanie 9 roślin 

jednocześnie. Pomimo tego, że jest rozwiązaniem 
technologicznym, rośliny rosną naturalnie – bez 
pestycydów, herbicydów, fungicydów, hormonów 
czy jakichkolwiek innych szkodliwych substancji. 
System posiada najwyższej jakości wykończenie 
oraz dodatkowe modułowe ramię lampy. 

Starter Kit zawiera 9 kapsułek z bazylią, które 
po umieszczeniu w urządzeniu natychmiast rosną.



9 Plant Capsules
899,90 zł
grudzień 2017

Pojemność:
Cena katalogowa:

Przewidywana data premiery:











2 Paczki2 Paczki

2050 x 420 x 180 mm

1280 x 380 x 250 mm

70 kg

Wall Farm

1490 x 440 x 160 mm

1250 x 400 x 150 mm

45 kg

Wall Farm Mini

400 mm
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The Wall Farm
Click & Grow Wall Farm jest domową farmą, 
w której można uprawiać świeże przyprawy, 
owoce i bujną liściastą zieleń przez cały rok. 
Jest uwielbiany przez klientów indywidualnych 
i firm. Farmy ścienne można łatwo zintegrować 
z każdym mieszkaniem, restauracją, szkołą,

a nawet sklepem warzywnym. Farma ścienna jest 
dostępna w dwóch rozmiarach i można w niej 
uprawiać jednocześnie do 51 roślin. Zastosowana 
technologia zapewnia roślinom automatyczne 
zraszanie, zawsze wystarczającą ilość wody, 
światła i substancji odżywczych.

Starter Kit zawiera 34 lub 51 kapsułek z bazylią, które 
po umieszczeniu w urządzeniu natychmiast rosną.



51 Plant Capsules (Duży)
34 Plant Capsules (Mały)
od 4499,90 zł
Drewno

Pojemność:

Cena katalogowa:
Wykończenie:







Pojedynczy 3-pack
Opakowanie

zbiorcze
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211 mm
116 mm

205 mm
86 mm
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205 x 86 x 54 mm

43 grams

3 plant capsules

293 x 211 x 116 mm

410 grams

8 x 3-packs

Owoce Zioła Liściaste Ozdobne

Od truskawek
aż po chili

Ponad 20
różnych ziół

Jedz świeżą
sałatę każdego dnia

Dodaj trochę
koloru do swojego życia

W celu uzyskania aktualnej listy naszych kapsułek 
roślinnych odwiedź www.clickandgrow.shop

Plant Capsules

Wybór obejmuje:

Plant Capsule zawiera: Smart Soil z nasionami
Rozmiar: 3-pak
Opakowanie: nowa koncepcja opakowania 
zawierająca mniej plastiku jest kompaktowa, 
lekka i łatwa w recyklingu. 
Odmiany: dostępnych jest ponad  
40 różnych roślin.

Produkty Click & Grow działają podobnie jak 
ekspresy do kawy Nespresso: posiadasz maszynę 
do kawy (w naszym przypadku ogród albo 
gospodarstwo) i  kapsułki  kawowe  do   wykorzystania 
według swoich preferencji (w naszym przypadku 

kapsułki roślinne). Nasze ogrody działają
z kapsułkami Smart Soil Plant Capsules, co 
sprawia, że klienci z chęcią do nas wracają 
a samo hodowanie jest zdecydowanie ułatwione.



Dlaczego warto kupić Click & Grow? 
Najbardziej powszechne hobby na świecie 
wiążą się z żywnością, kuchnią, jedzeniem, 
sportem i ogrodnictwem. Nasze produkty 
mają dużą wartość zarówno dla smakoszy, 
jak i ludzi zainteresowanych hodowaniem 
roślin. Ponadto mamy świetną pozycję wśród 

produktów wybieranych na prezenty. Wszystkie 
nasze ogrody oferują opłacalność, łatwość 
użytkowania, wysoką wartość dekoracyjną 
i dużą niezawodność, co przekłada się 
na pełne zadowolenie użytkowników. 



“If you can change the cartridge in 
your printer, you can grow a tomato 
without the hassle of remembering 

when to water or fertilize it.”

“The plants both grow faster and 
contain more nutrients”

“Old MacDonald had a farm, and with 
Click & Grow you can, too - without 

buying up lots of land.”

“Click & Grow takes the guesswork 
out of gardening”

“With the Smart Farm city-dwellers 
can even turn a pantry or closet into 
an ultra-efficient indoor farm that can 
grow hundreds - or even thousands - 

of plants in a year.”

“It’s a farming solution designed to 
allow even the most clueless urban 
sodbuster to grow fruits, herbs and 
vegetables with negligible effort.”

“The time people have to spend actually 
tending the plants is minimized.”

Dodatkowo, jesteśmy uwielbiani przez największych influencerów:



Aby znaleźć lokalnego sprzedawcę Click & Grow 
skontaktuj się z działem wsparcia sprzedaży 
drogą elektroniczną: sklep@clickandgrow.shop 
lub telefonicznie  +48 695 683 797.

Zapraszamy do współpracy handlowej. 
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza 
kontaktowego na naszej stronie internetowej
lub telefonicznie + 48 605 182 262.

Check It Group
os. Pod Lipami 104/22
61-640 Poznań
Poland
E: info@clickandgrow.shop
W: www. clickandgrow.shop
T: +48 695 683 797

Kontakt

Biuro 




