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O NÁS
DS Garden, s.r.o. je spoločnosť so sídlom v Trnave.
Našim cieľom je vytvoriť taký exteriér rodinných a
bytových domov, verejných a priemyselných budov
a firiem, v ktorom budete tráviť svoj čas s
radosťou. Pretože exteriér je miesto, kde trávime
najväčšiu časť roka. Do projektov zakomponujeme
Vaše požiadavky a vízie. V spolupráci s
architektom vznikne priestor vytvorený presne pre
Vás. Prístup k tvorbe každého projektu a priestoru
je individuálny. Každý exteriér, ktorý vytvoríme je
originál.
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PONÚKAME
Projekciu na úrovni štúdie alebo realizačného
projektu s 3D vizualizáciou
Odborné poradenstvo v oblasti záhradníctva,
závlahového systému, záhradnej a krajinnej
architektúry
Realizácie záhrad a verejných priestranstiev
zelene
Návrh a realizáciu závlahového systému
Celoročnú alebo výnimočnú údržbu záhrad
Stavebné exteriérové práce rôzneho druhu
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Architekt vie :

pracovať s priestorom a navrhnúť záhradu tak, aby efektívne slúžila obyvateľom a bola plne
využitá
vytvoriť krásne kvitnúcu záhradu počas celého roka
vhodným spôsobom eliminovať nechcené prvky alebo výhľady a priehľady z pozemku
skombinovať Vaše predstavy s realitou a podmienkami vo Vašej záhrade
vytvoriť plán realizácie a výsadby z dostupných materiálov

PREČO SPOLUPRACOVAŤ SO
ZÁHRADNÝM ARCHITEKTOM?

PREZEN
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AKO PRACUJEME

Obhliadka
priestoru

Prvým krokom pri
našej spolupráci je
obhliadka riešeného
územia a
požiadavky
investora

Projekcia

Na základe
získaných informácií
sa vypracuje projekt
v štádiu štúdie
alebo realizačného
projektu

Cenová
ponuka

Na základe
projektov
prechádzame k
vypracovaní cenovej
ponuky

Realizácia

Po dohode s
investorom
začíname realizáciu
riešených území

Údržba

Následne v prípade
záujmu vykonáme
údržbu zelene
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PROJEKCIA

Na základe informácií o území a požiadaviek
investora záhradný architekt pripraví

projekt vášho budúceho exteriéru 
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REALIZÁCIE

Na základe návrhu architekta a požiadaviek
investora prechádzame k realizáciám 
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PROJEKT
ZÁVLAHY

Po zameraní riešeného územia a získaní
potrebných informácií začíname pracovať
na projekte závlahového systému 08



REALIZÁCIA
ZÁVLAHOVÉHO

SYSTÉMU

Po vypracovaní projektu závlahového
systému nasleduje realizácia
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ÚDRŽBA ZÁHRAD
A VEREJNEJ

ZELENE

Pravidelná alebo jednorazová údržba zelene
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Kontaktujte nás a
dohodneme si prvú

obhliadku s 
 konzultáciou

Adresa
Belgická 8702/3   917 01 Trnava

Email
info@dsgarden.sk

Tel.číslo
+421 911 060 467
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Web
www.dsgarden.sk

FacebookInstagram



NAŠI KLIENTI
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