
DUŻE DRZEWA
I KRZEWY



JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE

Czym rośliny z zagranicznych szkółek różnią się od tych rodzimej pro-
dukcji? Przede wszystkim rozmiarami. Tam możemy dowolnie wybierać 
wielkość roślin. Bez trudu sprowadzimy np. kilkunastometrowe drzewa 
i okazałe krzewy. Wszystko po to, by osiagnąć efekt „dorosłego” ogro-
du. Poza tym, tego typu okazy znakomicie nadają się do nasadzeń w 
parkach, miejskich skwerach i na ekskluzywnych osiedlach.

PRZYJEŻDŻAJĄ Z GWARANCJĄ

Wszystkie zakupione rośliny z najlepszych europejskich szkó-
łek, z którymi mamy zaszczyt współpracować od lat, mają 
gwarancję! Co to oznacza? Rośliny po transporcie i posadze-
niu w ogrodzie lub parku muszą się przyjąć. W przeciwnym 
razie wymieniane są na nowe. Oczywiście gwarancja obej-
muje także transport roślin. W przypadku uszkodzeń podczas 
drogi rośliny także zostaną wymienione na nowe okazy.

DŁUGA DROGA IM NIE STRASZNA

Duże drzewa i duże krzewy zamawiamy od dawna. Do Polski sprowa-
dziliśmy wiele tirów pełnych roślin. Wiele z nich można podziwiać w 
prywatnych ogrodach i zabytkowych parkach kujawsko-pomorskiego, 
ale także i na ulicach Torunia (jabłonie w pobliżu Harmonijki, czy cho-
ciażby nowe nasadzenia w pobliżu Cinema City). 
 Rośliny będąc jeszcze w szkółkach są doskonale i z wielką 
dbałością przygotowywane do podróży do Polski. Dzięki tym odpowied-
nim warunkom całą drogę przebywają bez najmniejszych kłopotów, a 
tuż po przybyciu na miejsce przeznaczenia są bezzwłocznie sadzone, 
pielęgnowane i podlewane. 

A CO Z KLIMATEM?

Nasi Klienci słysząc, że sprowadzamy rośliny z Niemiec i Włoch, 
boją się różnic klimatycznych. Tymczasem nie ma się czego bać, bo 

zarówno w Niemczech, we Włoszech jak i w Polsce panuje 
ta sama strefa klimatyczna. A to oznacza, że nie ma ryzyka 
związanego z tym, że przewożone rośliny nie przetrwają 
srogich polskich zim.
 Ponadto w troce o polskich Klientów i dbając o własną 

renomę zagraniczne szkółki wysyłają do naszego kraju jedynie takie 
rośliny, które bez najmniejszych kłopotów będą znakomicie i bez trudu 
rozwijały się w tej części Europy.
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