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Het oog valt allereerst op de natuurlijke uitstra-
ling van de potten. Vos: ‘We focussen ons zeer 
op de natuurlijke uitstraling bij het ontwerp 
van onze producten. Zeker ook vanwege onze 
overtuiging dat we de potten door de natural 
look een bepaald soort duurzaamheid kunnen 
meegeven. Die producten zijn van een zodanig 
kwaliteitsniveau dat ze jarenlang meegaan. Als 
we bijvoorbeeld uitgesproken producten gaan 
ontwikkelen, zijn die wat sneller uit de tijd. 
Door die natuurlijke uitstraling past de pot op 
iedere plek en in elke tuin. Dan is er binnen de 
collectie altijd wel iets passends te vinden wat 
ook jarenlang kan blijven bestaan. Het betreft 
eigenlijk tijdloze producten.’
De natuurlijke uitstraling komt tot uitdrukking 
in verschillende facetten. ‘Bij de ene serie is dat 
meer met een lichte betonstructuur, bij een 
andere serie uit zich dat in de grovere kleistruc-

tuur om de natuurlijke kleiproducten enigszins 
na te bootsen. Maar dan wel uit het unieke 
materiaal dat we gebruiken. De natuurlijke uit-
straling is dan ook een eerste speerpunt voor 
ons.’

Lichtgewicht potten
Een ander belangrijk facet dat Vos wil bena-
drukken, is het lichte gewicht van de potten. 
‘Dit is een van de meest unieke kenmerken 
van ons product, zeker in combinatie met de 
natuurlijke uitstraling. Zoals gezegd zijn andere 
typen materiaal overwegend heel zwaar. Ons 
nieuw ontwikkelde materiaal is gebaseerd op 
polyester, maar wel met een unieke samenstel-
ling van verschillende grondstoffen. Dit heb-
ben we samen met een Belgische universiteit 
ontwikkeld, waardoor we dat lichte gewicht 
kunnen hanteren en het onderhoudsvrije van 

Natuurlijke uitstraling, lichtgewicht en weersbestendigheid verenigd 
in hoge kwaliteit

De premium potten voor binnen en buiten van 

Luca Lifestyle onderscheiden zich door hun 

lichte gewicht en duurzaamheid. Ze zijn overal 

en altijd in te zetten en grenzeloos door een 

luxueuze, natuurlijke uitstraling en verfijnde 

afwerking. Dat dit allemaal samenkomt in 

één product maakt het assortiment van Luca 

onderscheidend. Willemijn Vos van Luca Life-

style geeft een inspirerende toelichting op het 

bijzondere karakter van de universele potten.
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Luca Lifestyle: tijdloze potten 
met een bijzondere combinatie 
van sterke kenmerken

De potten zijn bestand tegen extreme temperaturen
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polyester kunnen realiseren. Maar door een mix 
van steenpoeder in het materiaal kunnen we 
wel heel dicht bij de natuurlijke uitstraling blij-
ven, wat we graag willen benadrukken.’
Vos illustreert de geringe zwaarte van de pot-
ten met enkele sprekende voorbeelden. ‘Een 
van de grotere producten in onze collectie, een 
ronde bak van 1,10 meter doorsnede, weegt 
nog minder dan 30 kilo. Dat is best bijzonder. 
Een heel grote rechthoekige bak van ander-
halve meter lang is bijvoorbeeld slechts 25 kilo. 
Dat zijn gewichten die bij het plaatsen goed 
te hanteren zijn voor hoveniers. Zeker als je 
het hebt over het posteren op een dakterras 
met een maximale belasting of plekken waar 
je slecht bij kunt. Bovendien hoeven er geen 
kraan of veel handen ingezet te worden voor 
de plaatsing van een grote plantenbak van 
Luca. Bijkomend voordeel is dat het de rug van 
de hovenier minder belast. Staat de pot of plan-
tenbak eenmaal op zijn plek, dan weet je ook 
dat deze door het hoge kwaliteitsniveau lang 
kan blijven staan. Ook hebben we dusdanig sta-
biele vormen ontwikkeld, dat ze op hun plaats 
blijven staan bij harde wind. De hovenier kan 
onze producten met een gerust hart plaatsen. 
Nogmaals: het geringe gewicht in combinatie 
met de natuurlijke look maakt onze potten 
exceptioneel.’

Weersbestendigheid
Vos wil ook niet vergeten om de robuustheid 
van de potten te benadrukken. ‘Het hoge kwa-
liteitsniveau van onze potten en bakken heeft 
een positieve impact op alle facetten, zo ook 
op de essentiële weersbestendigheid, in het 
bijzonder op het gebied van vocht en uv. We 
hebben klanten over de hele wereld, variërend 
van plaatsen als Dubai tot landenregio’s als 
Scandinavië. Van extreme hitte tot strenge 
vorst, onder deze uiteenlopende condities heb-
ben onze producten zich in de loop der jaren 
bewezen. Zodoende kunnen we probleem-
loos vijf jaar garantie bieden op onze potten 
en bakken, ongeacht de omstandigheden. 
Voorwaarde is natuurlijk dat ze op de juiste 
manier beplant en geplaatst worden. Daarbij 
maakt het niet uit of dat bij temperaturen diep 
onder het vriespunt of bij een hoge uv-straling 
gebeurt. De uv-bestendigheid is ook onont-
beerlijk. De producten verkleuren niet en de 
oorspronkelijke tint blijft behouden. Daarnaast 
is vochtbestendigheid van belang. Als er maar 
een efficiënte afwatering is, afhankelijk van het 
type beplanting dat erin staat, kan er eigenlijk 
niks met de pot of bak gebeuren. Maar daar zal 

de hovenier wel raad mee weten. Cruciaal is dat 
producten hetzelfde blijven, zoals ze zijn gele-
verd, dankzij het uitmuntende materiaal.’

Voor elk wat wils
De combinatie van al die factoren maakt ons 
product zeer uniek. Vos: ‘Luca is onderschei-
dend in de markt door al die facetten te combi-
neren in één product. Wij denken daarom een 
mooie toevoeging te zijn met onze filosofie. 
Uiteraard zullen er consumenten zijn die zwe-
ren bij een echt natuurlijk product, maar we 
kunnen met onze bijzondere combinatie van 
usp’s veel mensen van dienst zijn. We hopen 
dat de hovenier kan overbrengen dat er een 
keuze is in kwaliteit binnen dat productassor-
timent.’

We hebben een dusdanig rond assortiment 
dat we voor iedereen wat wils kunnen bieden, 
uiteenlopend van heel strakke rechthoekige 
of kubusvormige tot ronde producten, van 
klein tot groot. Ons aanbod gaat tot vrij grote 
maten; een van onze grootste producten heeft 
een doorsnede van 1,14 meter. De bescheiden 
stadstuin, het dakterras of de grote villatuin, we 
kunnen dat allemaal aankleden met het Luca-
portfolio. Diverse vormen en kleuren kunnen 
heel eenvoudig met elkaar worden gecombi-
neerd. We zitten budgettechnisch in het hogere 
segment om het kwaliteitsniveau te waarbor-
gen, maar wellicht is het een eenmalige inves-
tering om zo’n plantenpot neer te zetten. Dit is 
dus het overwegen waard.’

‘Het geringe 
gewicht in 
combinatie met de 
natuurlijke look 
maakt onze potten 
exceptioneel’

Willemijn Vos

De potten van Luca Lifestyle zijn vorst- en uv-bestendig
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