OFERTA
FIRMY PROOGRÓD

W zakresie projektowania
W procesie projektowania jako jedyni w regionie posługujemy się najnowocześniejszym oprogramowaniem landXpert wersja 13 dedykowanym
Architektom Krajobrazu uznanej firmy DATAFlor, w programie możliwa jest m.in. integracja z Google SletchUP oraz Adobe PhotoShop, import i eksport plików do
Google Earth.
Wykonujemy:
•

Projekty koncepcyjne ogrodów i terenów zieleni t.j. wielowariantowe rozwiązania uwzględniające wizualizacje, rysunki, rzuty pomocne do jak
najpełniejszej prezentacji oraz ukazania charakteru zaprojektowanej przestrzeni.

•

Projekty wykonawcze ogrodów i terenów zieleni w skład których wchodzą:
o

inwentaryzacja oraz analiza stanu zastanego,

o

plansze graficzne w skalach dostosowanych do wielkości założenia

o

ukształtowanie terenu – przeliczanie mas ziemnych

o

układy i rysunki nawierzchni

o

rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia

o

tabele doboru roślinności z sugerowaną wielkością i średnią ceną rynkową

o

opis wykonania

o

wskazania pielęgnacyjne

•

Projekty drenowania i nawodnienia terenu – analizy wodne, zestawienia materiałów

•

Projekty małej architektury

Na potrzeby instytucji wykonujemy:
•

Inwentaryzacje terenów zieleni

•

Projekty rewaloryzacji i modernizacji parków, skwerów, zieleńców miejskich itp.

W zakresie urządzania
Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz specjalistycznym sprzętem, dzięki czemu samodzielnie i od podstaw możemy zrealizować
każde przedsięwzięcie z dziedziny architektury krajobrazu.
Posiadamy m.in. koparko-ładowarkę Caterpillar 428E, bobcat 753, ciągnik Kubota Saturn x20, ciągnik John Derre 3036E wyposażony w tura z przyczepą
samowyładowczą, glebogryzarkę separacyjną carbogreen, kosiarkę bijakową, zamiatarkę do ciągnika, laserowy niwelator terenu MIG – PRO 200 do ciągnika i
wiele innych
•

Laserowa niwelacja terenu – NOWOŚĆ!!! – przy zastosowaniu innowacyjnej maszyny MIG PRO 200 jesteśmy w stanie wyrównać dany teren z
chirurgiczną precyzją. Wyrównanie terenu możliwe jest w poziomie, pod kątem jak również istnieje opcja programowania spadku w 2 strony, dzięki
czemu uzyskujemy ukształtowanie według potrzeb.

•

Budowa nawierzchni utwardzonych z kostki granitowej, kostki betonowej itp.

•

Budowa nawierzchni trawiastych

•

Budowa obiektów wodnych tj, oczka wodne, stawy ogrodowe, stawy kąpielowe. Uszczelnienia za pomocą EPDM Firestone lub Carlisle

•

Nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów

•

Budowa placów zabaw dla dzieci

•

Zakładanie systemów nawadniających znanych marek Rainbird lub Hunter

•

Wykopy fundamentowe, budowa odwodnień i systemów retencji – NOWOŚĆ!!!

•

Wykonanie i montaż elementów małej architektury (murki oporowe, schody terenowe, altany, wiaty, trejaże, płoty, mostki, ławki, kwietniki itp.)

W zakresie pielęgnacji
Posiadamy nowoczesny park maszyn i urządzeń t.j. kosiarki traktorki, kosiarki dwusuwowe do pochyłych terenów, kosiarki podczepiane do ciągników
nożowe i bijakowe, zamiatarki podczepiane do ciągników, pługi do śniegu, kosy spalinowe, wertykulatory, dmuchawy, piły spalinowe, nożyce spalinowe do
żywopłotów, odkurzacze do oczek, myjki ciśnieniowe, wały, siewniki nawozów itp.

•

Koszenie trawników

•

Koszenie kosiarką bijakową terenów trudnych

•

Aeracja trawników

•

Pielenie i spulchnianie miejsc nasadzeń

•

Przycinanie, formowanie roślinności

•

Nawożenie

•

Ochrona roślinności – biologiczna, chemiczna i mechaniczna

•

Przesadzanie krzewów i drzew

•

Odśnieżanie parkingów, dachów, podjazdów, posesji, wywóz śniegu – NOWOŚĆ!!!

•

Mycie elewacji, sprzątanie posesji, zamiatanie mechaniczne nawierzchni – NOWOŚĆ!!!

W zakresie nadzorów
Właściciel firmy mgr inż. architekt krajobrazu Olaf Gawryluk posiada uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni nr rej. 025/2011 wydane przez
OSTO. Wiedza nabyta w trakcie długoletniej praktyki jak również w trakcie kursu na INTZ to doskonały warsztat do reprezentowania inwestora w całym procesie
inwestycyjnym.

W zakresie sprzedaży
Dwa mini centra ogrodnicze zlokalizowane w Bielsku Podlaskim mają w swojej ofercie szeroki wybór roślin ozdobnych, nasion, art. ogrodniczych,
środków ochrony roślin, narzędzi, mebli ogrodowych. Sprzedawcy służą fachową poradą. Dla klientów zza wschodniej granicy wystawiamy TAX FREE.
Dowozimy towary.

•

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 – godz. otwarcia 8 -17

•

ul. Zamkowa 51 – godz. otwarcia 8 -17

