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Co w trawie piszczy …

        Jesteśmy na rynku od 2008 roku. Nasza oferta skierowana jest zarówno do 

właścicieli prywatnych ogrodów, jak również do instytucji, urzędów i właścicieli hoteli, 

pensjonatów, którzy pragną funkcjonalnie, estetycznie i zgodnie ze sztuką projektową 

zaaranżować przestrzeń wokół budynków, którymi zarządzają.  

Specjalizujemy się w projektowaniu nawierzchni z kostki brukowej, aranżowaniu 

zieleni wokół domów jednorodzinnych oraz w zagospodarowaniu przestrzennym wokół 

budynków użyteczności publicznej.



Szereg wykonanych projektów nawierzchni i ogrodów dla klientów indywidualnych, 

projektów placów zabaw w terenach miejskich oraz należących do przedszkoli, 

projektów komunikacji i zieleni przed hotelami czy zagospodarowanie terenu wokół 

ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego, gwarantują, że dysponujemy wiedzą

i doświadczeniem, które znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanej dokumentacji 

projektowej i późniejszych realizacjach.



Na przestrzeni lat  wykonaliśmy projekty dla klientów w kraju, jak również – dzięki 

usłudze „Projekt przez Internet”- dla klientów za granicą.

Projekty, które wykonujemy są efektem kilkutygodniowej pracy twórczej. 

Każda dokumentacja wykonywana jest w odniesieniu do potrzeb klienta i stanowi 

wypadkową naszej wiedzy i doświadczenia oraz życzeń i sugestii Inwestora.

Oprócz wykonywania projektów  dla właścicieli ogrodów prywatnych, specjalizujemy 

się także w przygotowywaniu dokumentacji dotyczących zagospodarowania terenów 

wokół budynków użyteczności publicznej.

 

Realizacja nawierzchni przed Hotelem Janów w Borownicy według sporządzonej dokumentacji 
obejmującej Projekt aranżacji nawierzchni i zieleni.



Sukcesem firmy jest fakt, 

iż w ciągu 

dotychczasowej działalności 

wiele z naszych projektów

zostało z powodzeniem

zrealizowanych.

Jeden z ogrodów 

wykonanych

wg naszego projektu

został pokazany 

w programie  

TVN - „Maja w ogrodzie”

 

Zaprojektowany ogród w Gierlachowie, o którym zrealizowano program 
z cyklu „Maja w ogrodzie”



Gwarantujemy jakościowe przygotowanie dokumentacji dotyczącej zarówno 

zagospodarowania terenów  miejskich jak i ogrodów prywatnych. Swoją dotychczasową 

wiedzę wciąż poszerzamy uczestnicząc w szeregu tematycznych szkoleń

i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu oraz 

uzyskując uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad budowanymi terenami zieleni.



INSPEKTOR NADZORU BUDOWY TERENÓW ZIELENI

W związku z uzyskanymi przez właściciela firmy uprawnieniami

 i posiadanym tytułem  Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, 

oferujemy nadzór nad powstającymi terenami zieleni,  kontrolę jakości

i bezpieczeństwa pracy oraz spełnianie norm w zakresie zasad bhp w terenach zieleni.
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Polub nas nas na

www.facebook.com/ogrodyagnieszki/

Kanał filmowy na 

https://www.youtube.com/channel/UCR7fBX7-H3zPuLVnFzavzQg 
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