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Green Garden to wszystko co jest związane z ogrodami, kształtowaniem 
terenów zielonych dla zadowolenia i radości Klienta.

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg usług związanych z tworzeniem 
ogrodu od podstaw, z pielęgnacją zieleni, a także z rewitalizacją 
i przywracaniem dawnego blasku zaniedbanym ogrodom.

Długoletnie doświadczenie w pracach z roślinnością różnego typu 
pozwoliło nam na odpowiedni dobór dostawców i producentów sadzonek, 
kwiatów, bylin, drzew i krzewów ozdobnych oraz producentów trawy 
rolowanej.

Wykonywane przez nas usługi charakteryzują sie indywidualnym 
podejściem do klienta, przywiązaniem uwagi do staranności i estetyki 
wykonania zleconych prac oraz rzetelności i terminowości.

Stały nadzór nad procesem tworzenia nowego ogrodu pozwala 
dostosować się do niemal każdych wymagań klienta.

Dokładamy starań, aby każdy ogród zachował nienaganny wygląd a przede 
wszystkim był miejscem przyjemnego spędzania czasu, odpoczynku i relaksu 
w bezpośrednim towarzystwie natury.

Green Garden to pomoc w nawiązaniu kontaktu z naturą tuż za progiem 
drzwi prowadzących na ogród.

Chcemy podzielić się z Państwem naszą pasją oferując wykonaniem przez 
nas usług, w skład tego co możemy zaoferować wchodzi:

zakładanie trawników (siew/rolka)
wycinka drzew
wykonanie nasadzeń roślin
prace porządkowe w ogrodzie
zagospodarowanie terenu
montaż instalacji automatycznego nawadniania
rewitalizacja ogródków działkowych
pielęgnacja roślin, trawnika, kostki brukowej
wertykulacja
koszenie trawników, wykaszanie nieużytków
przycinanie/formowanie krzewów
konserwacja tarasów drewnianych, altan ogrodowych, ogrodzeń, 
architektury ogrodowej itp.
odśnieżanie i zabezpieczenie piaskiem, solą
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