Projektowanie ogrodów - wademecum cen.
Najlepsze sposoby na stworzenie pięknego miejsca w okolicach domu to projektowanie ogrodów, które w szczególności w wykonaniu profesjonalistów jak [L] wyglądają zjawiskowo.
Nie można zaprzeczyć iż wykonane przez znawców projektowane ogrody wyglądają doskonale i świetnie podkreślają styl ich właściciela oraz całej ich okolicy. Doskonale dobrane
elementy projektów ogrodów gwarantują spektakularne efekty.
Usługa z zakresu projektowanie ogrodów i im podobnych

Cena

Przegląd diagnostyczny ogrodu

od 150 zł

Zwalczanie grzybów i bakterii

8 zł / litr cieczy użytkowej

Zwalczanie owadów i roztoczy

10 zł / litr cieczy użytkowej

Oprysk doglebowy

10 zł / litr cieczy użytkowej

Podlewanie roztworem środka ochrony roślin

4 zł / litr cieczy użytkowej

Zwalczanie chwastów w rabatach

10 zł / litr cieczy użytkowej

Zwalczanie chwastów w trawnikach

8 zł / litr cieczy użytkowej

Zwalczanie mchu w trawnikach

10 zł / litr cieczy użytkowej

Zwalczanie mechaniczne chorób i szkodników roślin

cena indywidualna dla każdego zdarzenia

Ochrona ekologiczna

cena indywidualna dla każdego zdarzenia

Rozłożenie siatki przeciw kretom

od 4 - 8 zł/m2

Ściółkowanie korą

od 10 - 12 zł/ m2

Pielęgnacja zieleni, Koszenie trawników

od 0,35 zł/ m2

Koszenie wysokiej trawy (kosa spalinowa)

od 0,50 - 0,75 zł/ m2

Najciekawsze możliwości jakie daje fachowe projektowanie ogrodów w Twojej okolicy
Projektowanie ogrodów NewGardenStyle jako ceniona firma specjalizująca się w nowoczesnych aranżacjach, to doskonałe miejsce do którego warto się zwrócić po pomoc w
stworzeniu wyjątkowego miejsca dla siebie. Poszukiwanie ciekawych opcji daje doskonałe efekty, a solidne i zgodne z nowoczesnymi standardami projektowanie ogrodów, daje
świetne połączenia i niezwykłą funkcjonalność do każdego miejsca. Każdy z projektowanych ogrodów wykazuje niezwykłą stylistykę i jest niezwykle atrakcyjny dla oka.
Poszukiwanie ciekawych rozwiązań jdla ogrodów to ważny element dla osób które urządzają swój ogród lub marzą o tym aby go zmienić. Newgardenstyle z głową pełną pomysłów,
oferuje kompleksowe rozwiązania, dzięki czemu można znaleźć wspaniałe inspiracje i doskonale zaprojektować ogród. Różnorodność opcji jakie dają liczne metody na projektowanie
ogrodów tworzą wyjątkowe efekty, dlatego pomoc specjalistów bywa nieoceniona. Jak pokazuje poniższa tabela, różnorodność jest ogromna, a usługi w korzystnych wycenach.
Poszukiwanie ciekawych rozwiązań w kwestii projektowania ogrodów bywa niełatwe, jednak korzystając z pomocy profesjonalnych firm możemy znaleźć najlepsze rozwiązania dla
naszych potrzeb. Projekty ogrodów nie muszą być skomplikowane ani nadmiernie drogie, bowiem rozwiązań jest cała masa, a estetyka i funkcjonalność ogrodu łatwo osiągnąć przy
pomocy profesjonalnej aranżacji ogrodów wykonywanej przez fachowców.
Wiele osób szuka inspiracji i pomysłów na efektowne projekty ogrodów, jednak wciąż nie może znaleźć idealnego pomysłu na realizację. Jak można się domyślić, każdy z nas może
czasami szukać ciekawych inspiracji i pomysłów na zmianę prezentacji swojego ogrodu, dlatego fachowe projekty mogą zmienić nasze wyobrażenie, tworząc wyjątkowe miejsce o
jakim nawet nie śniliśmy. Jak widać na tabeli poniżej ceny nie są wygórowane.
Usługa z zakresu projektowanie ogrodów i im podobnych

Cena

Wertykulacja

1 zł / m2

Koszenie kosiarką

30 gr / m2

Koszenie kosą spalinową

70 gr / m2

Nawożenie trawnika

30 gr / m2 + koszt nawozu

Renowacja trawnika

3,5 zł / m2 + koszt materiałów

Piaskowanie trawnika

1,5 zł / m2 + koszt piasku

Przycinanie drzew i krzewów ozdobnych

od 8 zł / sztukę

Przycinanie drzew i krzewów owocowych

od 10 zł / sztukę

Przycinanie żywopłotów do 2 m

od 6 zł / metr bieżący

Przycinanie żywopłotów powyżej 2 m

od 10 zł / metr bieżący

Formowanie żywopłotów

od 30 zł / metr bieżący

Formowanie drzew i krzewów

od 15 zł / sztukę

Nawożenie roślin

50 gr / m2 + koszt nawozu

Pielenie rabat, klombów, grabienie liści

30 zł / godzinę

Wywóz odpadów organicznych

10 zł / worek 80 L

Podlewanie ogrodu wężem

1 zł / m2

Usługa z zakresu projektowanie ogrodów i im podobnych

Cena

Projekt ogrodu

od 1 zł / m2

Kosztorys

50 gr / m2

Projekt aranżacji tarasów i balkonów

4 zł / m2

Inwentaryzacja ogrodu

30 gr / m2

Modyfikacja istniejącego projektu

20 gr / m2

Odchwaszczenie działki

1,5 zł / m2

Zakładanie trawnika z siewu

od 10 zł / m2

Zakładanie trawnika z rolki

od 12 zł / m2

Automatyczne systemy nawadniające

cena indywidualna dla każdego zdarzenia

Zrywanie darni

6 zł / m2

Niwelacja terenu

od 5 zł / m2

Rozwiezienie ziemi taczkami

40 zł / m3 + koszt ziemi

Ułożenie obrzeża z kostki granitowej

20 zł / metr bieżący + koszt materiałów

Ułożenie obrzeża Ekobord

10 zł / metr bieżący + koszt materiałów

Ułożenie obrzeża Rollborder

8 zł / metr bieżący + koszt materiałów

Usługa z zakresu projektowanie ogrodów i im podobnych

Cena

Ułożenie obrzeża falistego

5 zł / metr bieżący + koszt materiałów

Ścieżka ze żwiru

30 zł / m2 + koszt materiałów

Ścieżka z luźno ułożonego kamienia

40 zł / m2 + koszt materiałów

Ścieżka z kostki granitowej

60 zł / m2 + koszt materiałów

Ułożenie agrotkaniny

od 1,5 zł / m2 + koszt materiałów

Przekopanie ziemi glebogryzarką

2 zł / m2

Rozsypywanie kory

3 zł / m2

Rozsypanie grysu

6 zł / m2

Murek z kamienia naturalnego do 30 cm

od 100 zł / metr bieżący + koszt materiałów

Usuwanie starych roślin

od 10 zł / sztukę

Ułożenie siatki przeciw kretom

2 zł / m2

Sadzenie cebul

50 gr / sztukę

Sadzenie bylin

od 1 zł / sztukę

Sadzenie pnączy

od 1,5 zł / sztukę

Sadzenie krzewów

od 3 zł / sztukę

Sadzenie drzew

od 5 zł / sztukę

Usługa z zakresu projektowanie ogrodów i im podobnych

Cena

Malowanie konstrukcji ogrodowych

od 15 zł / m2

Malowanie ogrodzenia drewnianego

od 20 zł / metr bieżący

Malowanie ogrodzenia metalowego

od 15 zł / metr bieżący

Renowacja mebli ogrodowych

cena indywidualna dla każdego zdarzenia

Porady ogrodnicze

50 zł / godzinę

Nadzór autorski nad projektem

50 zł / godzinę

Pielęgnacja roślin w biurach

50 zł / godzinę

Nawiezienie ziemi, otoczaków, żwiru

od 30 zł/t

Zrywanie darni pod rabatę

od 5 zł/ m2

Równanie terenu

od 4 - 5 zł/ m2

Rozłożenie agrowłókniny na rabacie z roślinami

od 3,5 -5 zł/m2

