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Hledáte odborníky na zahradní práce? Chtěli byste vytvořit nebo zvelebit zahradu? Stojíte
před úkonem na který si na Vaši
zahradě
netroufnete? Ušetřete čas a nechte starost o Vaší
zahradu
na nás! Firma
ROYALMAYER
nabízí
komplexní zahradnické služby
. Kompletní péče o Vaší
zahradu
kvalitně, rychle a levně.

Jarní údržba trávníků - základní balíček - akční sleva 20 %
-

seč trávy se sběrem 2 Kč/m2
vertikutace - provzdušnění 6 Kč/1 m2
výhrab staré trávy a mechu 2 Kč/1 m2
hnojení granulovaným hnojivem s 3měsíčním účinkem 4 Kč/m2

Jarní údržba trávníků - rozšířený balíček - akční sleva 25 %
-

balíček základní +
místní dosetí travním osivem 4 Kč/1 m2
válcování 2 Kč/ 1 m2
postřik proti trávníkovým plevelům 6 Kč/1 m2

Ceny jsou uvedeny před slevou a bez DPH 21 %

Zahradnické práce kvalitně, rychle a levně
Od jara se těšíme opět na zahradnické práce pro Vás. K těmto službám patří zakládání a
údržba trávníků
, stříhání a
kácení stromů
, odklízení sněžné plísně, vertikutace, hnojení trávníků a záhonů,
dodávky mulčovací kůry a zemin
, výstavba jezírek, zahradních staveb a skalek. Samozřejmě jsme pro Vás schopni realizovat i
projektování zahrad, pakliže svou zahradu teprve zakládáte, nebo ji chcete tzv. redesignovat.
Naše služby jsou komplexní a část naší činnosti - úklid sněhu Praha a okolí - patří do této
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komplexity.
-

Návrhy, realizace a údržba zahrad Chcete vědět více? Navštivte sekci zahrady
Zakládání trávníků Chcete vědět více? Navštivte sekci trávníky
Sekání trávy Chcete vědět více? Navštivte sekci údržba
Střihání a prořez keřů a živých plotů Chcete vědět více? navštivte sekci údržba
Kácení stromů Chcete vědět více? Navštivte sekci stromy
Zahradní jezírka Chcete vědět více? Navštivte sekci stavby
Celoroční údržba zahrad Chcete vědět více? Navštivte sekci údržba

Zahradnické práce Praha
Zahrada je nedílnou součástí kultury bydlení a stejně jako dům je také naší vizitkou. Pokud
chcete mít upravenou a stále stejně krásnou zahradu, je potřeba se o ni náležitě starat, což
vyžaduje dostatek času, znalostí a potřebného vybavení. Ušetřete si starosti a svěřte péči o váš
pozemek zkušené zahradnické firmě. Údržba zahrad Praha zajistí, aby vaše zahrada byla
krásná v létě i v zimě. Svým zákazníkům poskytujeme profesionální a komplexní služby v péči o
zahradu a zeleň u rodinných domů, firemních objektů, parků, sportovišť a dalších zelených
ploch. Firmám, obcím i jednotlivcům, jsme připraveni zajistit také zimní údržbu chodníků,
komunikací, nebo parkovišť, která zahrnuje úklid a odvoz sněhu, posyp.

Pochlubte se krásnou a udržovanou zahradou
Chystáte-li si založit novou zahradu, nebo potřebujete profesionální péči o váš pozemek,
obraťte se s důvěrou na zahradnické práce Praha. Krásnou a jedinečnou zahradu můžete mít
právě s námi! Nabízíme kompletní zahradnické služby, které zeleň potřebuje. Provádíme
údržbu zeleně u soukromých, firemních i veřejných objektů. Neváhejte se na nás obrátit,
navrhneme i vám řešení na míru.

Naše služby zahrnují komplexní služby, začínající u návrhů, přes zakládání a rekonstrukce
zahrad
až po
jejich údržby. Provádíme také nejrůznější terénní úpravy. Umíme vytvořit
neobyčejné zahrady
doplněné o vodní jezírka, skalky, opěrné zídky, ploty i drobné dřevěné stavby, jako pergoly,
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altány aj. Hravě zvládáme i tak náročné práce jako je kácení stromů, nebo frézování pařezů.
Své zákazníky se snažíme překvapovat svým kreativním přístupem, rychlostí a především
kvalitou služeb, které poskytujeme. K dispozici máme bohaté zkušenosti, spolehlivé pracovníky
i odpovídající technické vybavení.
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