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Słoneczne Ogrody powstały z pasji tworzenia
wyjątkowych aranżacji zieleni z dbałością o detale. 

Jesteśmy zespołem młodych, pełnych energii i pomysłów
ludzi, którym ogrodnictwo daje wiele satysfakcji.
Od kilku lat rozwijamy się, zdobywając nowe 
doświadczenia i kolejnych zadowolonych klientów. 
Pielęgnowane przez nas ogrody i trawniki odzyskują 
świeżość i piękny wygląd.

Aby ułatwić i uprzyjemnić proces aranżacji otoczenia
domu i firmy oraz zminimalizować liczbę wykonawców,
zdecydowaliśmy się poszerzyć standardową ofertę 
usług ogrodniczych o:

usługi brukarskie - alejki, podjazdy, palisady, obrzeża, 
elementy z kamienia naturalnego - mury oporowe, 
alejki, tarasy, schody, 
architekturę ogrodową - altany, trejaże, pergole, place zabaw,
tarasy drewniane i konglomeratowe,
kaskady, oczka wodne, fontanny,
oświetlenie ogrodowe,
systemy automatycznego nawadniania,
dachy i tarasy z roślinnością ekstensywną.

O firmie

Do współpracy zapraszamy właścicieli prywatnych 
posesji, firmy deweloperskie, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, kluby sportowe, jak również instytucje
organizujące utrzymanie zieleni miejskiej.



Projektowanie

Pierwszy krok na drodze
do wymarzonego ogrodu.

Nasze projekty oparte są zawsze
na najnowszych trendach panujących
w sztuce ogrodowej i architekturze
krajobrazu. 
Proces projektowania rozpoczynamy
od spotkania z klientem, podczas którego 
staramy się jak najlepiej poznać potrzeby 
dotyczące kształtu przyszłej inwestycji
i dopasować wariant do możliwości
finansowych właściciela posesji.

Standardowy projekt zawiera:
 planszę kolorową i czarno - białą,
 wizualizacje,
 tabele roślin, 
 szczegółowy kosztorys. 

Koszt projektu uzależniony jest od
powierzchni działki i elementów projektu.
Stworzenie eleganckiego, a jednocześnie 
funkcjonalnego ogrodu, dającego 
właścicielowi wiele radości to dla nas 
priorytet.

O firmie



Twój ogród w dobrych rękach

Po akceptacji projektu ruszamy do pracy w terenie.
Dzięki kilkuletniej współpracy z renomowanymi 
producentami, w naszej pracy używamy roślin, 
materiałów i narzędzi najwyższej jakości. 
Aranżujemy i wykonujemy zieleń począwszy od małych 
przydomowych ogródków, po rozległe tereny wokół firm, 
bloków i osiedli.

Aby zieleń rozwijała się zdrowo i bujnie, potrzebuje
odpowiedniej i regularnej pielęgnacji. Stałe pielęgnacje 
umożliwiają nam dokładne poznanie ogrodów, o które dbamy 
i bezustanne poprawianie ich wyglądu.. Dzięki temu zdobyliśmy 
zaufanie wielu klientów, którzy polecają Słoneczne Ogrody.

Ponieważ utrzymanie pięknych zielonych trawników pochłania 
wiele pracy i czasu, proponujemy korzystne miesięczne abona-
menty na ich pielęgnacje, obejmujące: odchwaszczanie, koszenie, 
wertykulację i nawożenie.

Realizacje
i pielęgnacje



Systemy automatycznego 
nawadniania
Optymalne podlewanie roślin i trawnika.
Oszczędzaj swój czas i pieniądze!
Tradycyjne podlewanie za pomocą węża
ogrodowego i konewki jest czasochłonne
i nieprecyzyjne. Powoduje duże straty 
wody, a jednocześnie naraża rośliny na 
przesuszenie. Systemy automatycznego 
nawadniania zyskują coraz większą 
popularność w naszym kraju, ponieważ 
wiążą się z wieloma korzyściami:

oszczędność czasu z uwagi na pełną 
bezobsługowość,
oszczędność pieniędzy - woda używana
w instalacji nawodnieniowej jest o 50%
tańsza - nie płacimy bowiem za odpro-
wadzanie ścieków,
dostarczamy roślinom precyzyjnie taką 
ilość wody, jakiej potrzebują, co gwa-
rantuje optymalny wzrost roślin, jak 
również poprawia ich kondycję
i wygląd,

zachowany jest naturalny wygląd 
ogrodu - nie trzeba rozwijać gumo-
wych węży, które niszczą i szpecą 
trawnik. Zraszacze i linie kroplujące 
są dyskretnie ukryte w ziemi i między 
roślinami, dlatego są praktycznie 
niezauważalne,
zwiększamy prestiż i wartość posesji.

Wykonujemy profesjonalne projekty
oraz instalacje systemów 
nawadniających.
Zapewniamy również ich serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. 



Układanie kostki
i kamienia

Oczka wodne,
fontanny i kaskady 

Szum wody uspokaja

Urokliwe oczko wodne, nastrojowa fontanna,  
kaskada szumiąca między ulubionymi kwiatami 
są niespełnionym marzeniem wielu właścicieli 
ogrodów, które z przyjemnością urzeczywistnimy!

Estetyka i funkcjonalność

Piękny ogród, to nie tylko drzewa, kwieciste
rabaty i trawnik. Dopełnieniem będą: brukowany
podjazd, kamienne alejki, wijące się pośród 
zieleni, a na skarpie schody oraz murki. Dobrze
zaprojektowane i solidnie położone powierzchnie
z kamienia i betonu, dopasowane charak-
terem i kolorystyką do elewacji budynku oraz 
klimatu ogrodu, zapewnią funkcjonalność
i estetykę otoczenia przez wiele lat. 

     Oczka wodne, 
kaskady, fontanny



Architektura ogrodowa

Relaks w cieniu

W upalne czy deszczowe dni idealnym miej-
scem spędzania czasu wolnego w ogrodzie 
będzie altana oraz pokryte pnączami trejaże 
lub pergole. Dają schronienie oraz poczucie 
komfortu w otoczeniu natury.
Dla najmłodszych wykonujemy solidne
i bezpieczne drewniane domki, zjeżdżalnie, 
huśtawki i piaskownice.

Szeroki wachlarz usług dodatkowych

Aby otoczenie domu, bloku czy firmy przez 
cały rok wyglądało estetycznie proponujemy
Państwu bogaty zakres usług dodatkowych:
 kompleksowe usługi porządkowe -  
 wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 odśnieżanie posesji,
 czyszczenie i impregnacja powierzchni 
 wykonanych z kamienia naturalnego,
 betonu i drewna, 
 prace wysokościowe - ścinka i wycinka
 drzew, mycie okien, odśnieżanie dachów.

Prace 
wysokościowe
i porządkowe



Kontakt

e-mail: biuro@sloneczneogrody.pl

www.sloneczneogrody.pl
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