ÚDRŽBA ZELENE
...
Záhrada je živý a neustále sa vyvíjajúci
organizmus, ktorý si vyžaduje celoročnú

Charakterizuje nás:

údržbu a starostlivosť.

najmodernejšie technické vybavenie

Maschinenring Slovensko sa stane vašim
partnerom a o Vašu zeleň sa postará komplexne od návrhov, realizácie až po samotnú

rýchlosť

údržbu.

profesionalita

Naša práca bude ekvivalentom Vášho relaxu,
lahôdkou pre oko a pohladením duše.

flexibilný a individuálny prístup

kvalita

> Zakladanie
Vynaložíme všetky naše sily, aby vaša záhrada bola vašou
pýchou a súladom medzi vašimi požiadavkami a našou
invenčnosťou a odbornosťou. Zabezpečíme všetky služby od
prípravy pozemku ( terénne práce, odburinenie ), cez výsadbu
trávnikov a záhrad ( výsevom, hydroosevom, pokládkou trávnatých kobercov ), až po samotnú realizáciu záhrad.
Vypracujeme vám koncepty a návrhy, finančnú analýzu a
poskytneme odborné poradenstvo.

> Údržba
Výsledkom našej práce je vždy zelený a hustý trávnik,
upravené živé ploty, krásne vytvarované okrasné dreviny
a malebné kvetinové záhony. Maschinenring Slovensko sa
odborne postará o dokonalú údržbu a pôsobivý vzhľad vašej
zelene a záhrady v každom ročnom období.
Poskytujeme všetky služby počnúc vertikutáciou, cez kosenie
všetkých zatrávnených plôch, hrabanie a odvoz lístia až po
údržbu drevín, zazimovanie, kontrolu ich zdravotného stavu
a zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti. Vaša zeleň bude
pod naším dohľadom a s našou profesionálnou technikou
vždy v skvelej kondícii.

> Špeciálne služby
Maschinenring Slovensko sa prispôsobí aj tým najnáročnejším
klientom . Žiadna požiadavka nie je pre nás nesplniteľnou.
Postaráme sa aj o vašu interiérovú zeleň ( dodávka rastlín,
presádzanie, hnojenie ), údržbu a kontrolu závlahového
systému, doplnenie mulčovacej kôry, ošetrenie kancelárskych
rastlín, aranžovanie a pod.

O Vašu zeleň sa postaráme
v každom ročnom období!
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