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TYTUŁ: Karczowanie, czyszczenie, rekultywacja, wycinka dr

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: PracowityOgrodnik (.: pracowityogrodnik :.)
  Adres: Opolska
  Miasto: Kraków
  Województwo: małopolskie
  Telefon: 698626067
                

OPIS:

Oferujemy:
- karczowanie działek,
- mulczer, leśny, usługi,
- muczowanie, czyszczenie działek,
- kompleksowa rekultywacja gruntów,
- karczowanie sadów,
- mielenie korzeni,
- wycinka drzew,
- pielęgnacja drzew,
- frezowanie, karczowanie, pni,
- rozdrabnianie gałęzi,
- likwidacja, sadów, zakrzaczeń,
- mielenie drzew,
- przygotowanie terenu pod inwestycje,
- usuwanie, korzeni, drzew,
- porządkowanie terenu,
- rekultywacja terenu,
- wycinka drzew na cmentarzu
- wycinka drzew trudnych
- pielęgnacja i chirurgia drzew

Zajmujemy się kompleksową wycinką drzew i przygotowaniem działek pod inwestycję.
Jesteśmy w stanie zaoferować ze swojej strony kompleksową usługę karczowania całego terenu.
Po ukończonej usłudze teren będzie możliwy do zagospodarowania w praktycznie w dowolny sposób. Od prac inwestycyjnych, budów,
wykopów, po prace komunalne i rolne, bez ryzyka uszkodzenia maszyn czy przebicia opony. Z terenu zostaną usunięte wszelkie zarośla,
samosiejki i zakrzaczenia, pnie po drzewach zostaną zniwelowane poniżej poziomu gruntu lub zlikwidowane całkowicie, a cały urobek
zutylizowany.

W skład naszych usług wchodzą:
- wycinka drzew (zarówno klasyczna jak i alpinistyczna)
- karczowanie i porządkowanie nieużytków
- rozdrabnianie gałęzi rębakiem
- frezowanie, usuwanie, pni
- mulczowanie zakrzaczeń

Do naszych prac wykorzystujemy profesjonalny, ciężki sprzęt. Taki jak rozdrabniacze do gałęzi, frezarki do pni, mulczery. Pozawala to na
szybkie wykonanie dużych zleceń w maksymalnie krótkim czasie.
Wszystkie prace prowadzone są z należytą starannością i przestrzeganiem zasad BHP.

Zapraszamy do kontaktu :
698626067
www.pracowityogrodnik.pl

Nasze usługi świadczyliśmy na terenie miast:
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Kraków, Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Dobczyce, Proszowice, Gdów, Nowy Wiśnicz, Limanowa, Nowy Sącz, Myślenice, Zabierzów,
Niepołomice, Miechów, Nowe Brzesko, Świątniki, Biskupice, Łapanów, Łapczyca, Wiśniowa, Mszana Dolna, Rabka Zdrój, Miechów,
Kazimierza, Biskupice, Wadowice, Lubomierz, Trzciana, Iwkowa, Siepraw, Brzesko, Tarnów, Słomniki, Luborzyca, Krzeszowice,
Prandocin, Kazimierza Wielka, Mogilany, Rożnów, Borzęcin, Szczurowa, Dąbrowa Tarnowska, Węgrzce, Liszki.


