
NAWADNIANIE



W TROSCE O ROŚLINY I TWOJĄ KIESZEŃ

Można mieć piękny ogród, ale bez regularnego podlewania go wodą wkrótce z 
tego, co piękne niewiele zostanie. To truizm, ale woda roślinom jest tak samo 
potrzebna, jak czowiekowi. Nie wystarczą więc  krótkotrwałe opady deszczu 
lub sporadyczne, ręczne podlewanie ogrodu. Zawsze bowiem będą takie miej-
sca, które podlejemy mocniej i takie, które podlejemy zdecydowanie mniejszą 
ilością wody.
 Poza tym, czy ktokolwiek z nas podlewał rośliny... w nocy? Jeśli nie, to  
błąd, bo właśnie  wtedy rośliny najlepiej absorbują wodę. Mają czas na jej przy-
swojenie zanim gorące promienie porannego słońca sprawią, że woda z gleby 
znów szybko wyparuje. 
 Dlatego naszym Klientom polecamy automatyczne systemy nawadniania. 
Dzięki takiemu systemowi zaoszczędzimy czas, bo ogród podleje się sam. Po 
drugie, ogród będzie podlewany wlaśnie w nocy, a więc o najlepszej dla roślin 
porze. Po trzecie, systemy te są w pełni automatyczne, co oznacza, że same 
się włączają i wyłączają o ściśle określonej godzinie, przestają podlewać ogród 
np. w czasie opadów. Wreszcie po czwarte i najważniejsze: instalacja systemu 
nawadniającego to koszt, który szybko się zwróci, bo system zużyje znacznie 

mniej wody niż gdybyśmy podlewali ogród ręcznie. W czym tkwi sekret? Ogród dzielony jest na sekcje, w 
których działają wynurzalne zraszacze (w ciagu dnia nie są zauważalne w ogrodzie) i tzw. linie kroplujące 
(niezastąpione w podlewaniu np. żywopłotów i grup roślin). Po jednej sekcji włącza się kolejna, a po niej 
następna. I tak do chwili,  w której ogród zostanie równomiernie podlany. Dzięki temu Twój system będzie 
oszczędzał Twoje wydatki.

ROBIMY TO OD LAT!

Nasze 10-letnie doświadczenie w zakresie instalacji systemów 
nawadniających sprawia, że dziś jesteśmy w stanie montować 
systemy w powstających małych ogródkach, dużych ogrodach, 
a także parkach zabytkowych o wielohektarowej powierzchni. In-
stalujemy systemy również w już gotowych ogrodach i terenach 
zieleni publicznej (m.in. miejskich skwerach, przy siedzibach 
fi rm) i robimy to tak, że po wykonaniu naszej pracy nie widać 
żadnych śladów zniszczeń i ubytków w roślinności i trwanikach.
 Dla naszych klientów przygotowujemy projekty, koszto-
rysy i zapewniamy pełne wykonawstwo.  Nigdy nie zostawiamy 
naszych Klientów samych sobie. Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dokonujemy przebu-
dowy już istniejących systemów nawadniających, przygotowujemy ich automatyzację. Oferujemy sezono-
we przeglądy i fachowe porady.

GWARANCJA

Na wykonane przez naszą fi rmę systemy nawadniające udzielamy do 5 lat gwarancji!
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