
Działamy na terenie Torunia
Jesteśmy firmą rodziną, która zajmuje się ogrodnictwem wielopokoleniowo. Świadczymy
usługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. Sprzedajemy także
tuje i świerki z rodzinnej plantacji. Współpracujemy  z architektem przy zleceniach
dotyczących aranżacji ogrodów i  małej architektury.  Aranżujemy plany nasadzeń roślin,
drzew  i krzewów. Stawiamy na rozwój  i wysoką jakość świadczonych przez nas usług.
Nasza pasja do pracy i doświadczenie, daje Państwu gwarancję profesjonalnej obsługi,
powierzonych nam roślin oraz  nieruchomości. 

Świadczymy usługi sprzątające oraz pielęgnacji terenów zielonych przy Wspólnotach
Mieszkaniowych. Naszą ofertę kierujemy także do osób prywatnych. Dzięki  naszej pracy
klienci mogą poczuć komfort i radość z korzystania  z czystych przestrzeni i cieszyć się
widokiem zadbanej zieleni. 

Świadczymy usługi przez cały rok.

mycie drzwi wejściowych, okien, powierzchni
szklanych,
mycie  poręczy, balustrad, skrzynek na listy,
ręczne zamiatanie i mycie klatek schodowych
lub ciągów komunikacyjnych,
sprzątanie wspólnych piwnic i schowków,
odkurzanie powierzchni zmywalnych,
oczyszczanie oświetlenia,
zamiatanie chodników, podjazdów, miejsc
parkingowych, dróg, chodników przed posesją,
dbanie o porządek w boksie śmietnikowym,
w okresie zimowym – odśnieżanie, sypanie
solą, piaskowanie,
roznoszenie czynszów mieszkańcom,
wieszanie ogłoszeń na prośbę administratora
wspólnoty.

Zakres usług sprzątających:

 
Pielęgnacja terenów zielonych 

oraz sprzątanie klatek.
 
 

osoba sprzątająca klatki,
pracownik gospodarczy - ogrodnik.

Profesjonalny Sprzęt

Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie, który wykorzystujemy do prac ogrodniczych oraz porządkowych. 

Nasz sprzęt do prac ogrodowych:
Werytkulator i Areator  Heatch, Kosiarka STIGA, Kosa spalinową STIGA, Nożyce spalinowe STIGA, Nożyce
akumulatorowe do trawy i żywopłotów  MAKITA, Dmuchawę i odkurzacz do liści STIGA, Zamiatarka marki
KÄRCHER, wąż ogrodowy, miotły, łopaty, szpadle, grabie FISKARS.

Nasz sprzęt do sprzątania klatek:

Mopy firmy Merida, szczotki, wózek do sprzątania dwuwiaderkowy, odkurzacze KÄRCHER.                                                            
Do sprzątania stosujemy  sprawdzone preparaty marki  VOGIT, TENZI, SIDOLUX,  KÄRCHER. 

Współpracujemy z Inspektorem BHP , dzięki temu mamy pewność, że stosowane przez nas środki  są bezpieczne.
Posiadamy wykfalifikowany i dyskretny personel. 

Zlecone prace na wspólnocie wykonuje zespół dwuosobowy:

SIEDZIBA W TORUNIU 
GUMNY OGRODY 
PON - PIĄTEK 7:00 - 18:00
UL. HURYNOWICZ 5A LOK. 11
87-100 TORUŃ
TEL. 535443747
E-MAIL: GUMNYLUKASZ@GMAIL.COM

UL. HURYNOWICZ 5A LOK. 1187-100 TORUŃ

 

koszenie, wertykulacja i aeracja trawnika,
zakładanie ogrodu od podstaw
Zakładanie oświetlenie ogrodowego
podlewanie i nawożenie roślin,
przycinanie żywopłotów, krzewów, drzew,
nasadzenia,
plewienie,
opryski krzewów i drzew,
zabezpieczanie roślin przed niską temperaturą,
grabienie liści.

Zakres usług związanych z pielęgnacją
terenów zielonych:

Umów się z nami na indywidualną wycenę

Oferta dla Wspólnot
Mieszkaniowych

GŁÓWNA SIEDZIBA W ŁODZI 
 GUMNY OGRODY

UL. HIPOTECZNA 27 LOK. 46
 91 -324 ŁÓDŹ
 

NIP 5992829921, REGON 387417450

Harmonogram sprzątania i pielęgnacji
terenów zielonych ustalamy zgodnie z

potrzebami  wspólnoty mieszkaniowej.


