Zöldzóna Plusz
zöldterület-karbantartás, kertépítés,
parkfenntartás, zöldfal-építés

bemutatkozunk

A JÖVŐT
TERVEZZÜK
A Zöldzóna Plusz Kft.
közel egy évtizede
foglalkozik zöldterületek karbantartásával,
melybe beletartozik
kül- és beltéri tervező,
fejlesztő és karbantartó tevékenység is.
Célunk, hogy olyan
vállalkozást építsünk,
mely az ökológikus
gondolkodás mellett a
stabil emberi értékeken
és hosszú távú partnerkapcsolatokon nyugszik.
Hisszük, hogy épített
környezetünk természetközelivé tehető,
hogy megalapozhatjuk
a fenntarthatóbb és
élhetőbb jövőt, s ezáltal értéket teremtünk
az utánunk következő
generációk számára.

ZÖLD,
INNOVATÍV,
PRECÍZ
A Zöldzóna 2011-ben indult családi vállalkozásként.
Az eltelt közel egy évtized alatt a vállalkozáshoz
csatlakozott szakembergárda minden tagja professzionalitásával és zöld szemléletével is gazdagította a céget.
A vezetés és a munkavállalók ismeretein és tapasztalatain alapuló szaktudással ma már gyakorlatilag bármilyen
zöld területhez kapcsolódó munkát el tudunk végezni a
legmagasabb színvonalon.
Mindemellett a velünk dolgozó szakemberek belső motivációját saját tudatos és innovatív szemléletmódjuk
adja, amihez párosul a körültekintő és precíz munkavégzés - ennek köszönhető, hogy évek óta sikeresen valósítjuk meg a ránk bízott feladatokat, nehézségi szinttől
függetlenül.
Saját gépparkunknak - 6 traktor, 25 kasza, 4 láncfűrész,
5 lombfúvó, 3 sövényvágó, stb. - és szervizünknek
köszönhetően sokrétű feladatok elvégzésére vagyunk
felkészülve, miközben árainkat versenyképesen tudjuk
tartani.

Kaszálás
Vállaljuk lágyszárú, fás szárú,
vagy nád növényzet illetve
füves területek kaszálását,
karbantartását.
Saját gépparkkal, precíz és
gyakorlott munkavállalókkal,
az ország egész területén vállaljuk projektek teljes körű
lebonyolítását.
A levágott hulladékot a
megrendelő kérésének
megfelelően mulcsozva, vagy
gyűjtve takarítjuk el.

Parlagfűmentesítés

Kertépítés és
-gondozás

A parlagfűszennyezettség
egész Európában
Magyarországon a legnagyobb.

Egy gyönyörűen kialakított,
karbantartott kert az otthonunk éke. Cégünk vállalja a
kert teljes kialakítását, majd
gondozását is.

Ennek visszaszorítására 2008ban törvényi szabályozást
hoztak, melynek értelmében,
aki elmulasztja zöld területeinek parlagfűmentesítését,
azt bírsággal sújtják.
Ha nem biztos benne, hogyan
érdemes szakszerűen kiirtani
a parlagfüvet, vagy úgy érzi,
nem tud megbirkózni a területeit ellepő parlagfűvel, forduljon hozzánk bizalommal.

AZ IGÉNYEKET ÉS A SZAKÉRTELMET
ÖSSZEGYÚRVA A LEGPRAKTIKUSABB
MEGOLDÁSRA TÖREKSZÜNK, MELY
INNOVATÍV, FENNTARTHATÓ ÉS
KIÁLLJA AZ IDŐ PRÓBÁJÁT.

Ingyenes konzultáció alkalmával felmérjük az ügyfél
igényeit és megtaláljuk a
számára legmegfelelőbb kialakítási formát.
Ezután munkatársaink elvégzik a tereprendezést (gépi és
kézi földmunkát), a termőföld
terítését, igény esetén a
térburkolatok építését,
öntözőrendszer és a kívánt
növényzet telepítését és a
füvesítést is.
A kertépítés után igény
szerint a rendszeres vagy alkalmankénti gondozást is ránk
bízhatja: a sövényvágást,
fakivágást, gyepszellőztetést,
a dísznövények ápolását,
lombszívást, fűnyírást,
ágdarálást, valamint az
öntözőrendszer karbantartását is.

Parkgondozás, parképítés
Csapatunk számára nincs is szebb kihívás, mint egy szép park megtervezése és kialakítása, vagy már kész tervek alapján történő megvalósítása. Több éves munkásságunk alatt
többek között volt lehetőségünk általános és középiskolák parkjainak kialakítására is, de
szívesen vesszük magán megrendelők kertjeinek építését is. Emellett olyan cégek segítségére is lehetünk, akik lakóparkok kivitelezésében keresnek füves vagy ligetes területek
kialakításához partnert.
Játszóterek, sportpályák, strandok, közterek tervezését, és/vagy kivitelezését is
szeretettel vesszük. A gyepszőnyegterítéstől, a növények ültetésén át, a játszóterek,
iskolaudvarok esetén gumiőrlemény lapok telepítéséig lefedjük a munka összes folyamatát.
A parkokat és más közösségek által használt területeket gondozni és takarítani is szükséges. Cégünk vállalja közterületek, kempingek, játszóterek karbantartását, hogy a lakók
mindig elégedettséggel tekinthessenek zöld környezetükre.

Favágás
Több éves tapasztalattal vállalunk favágást, fakivágást, magassági vágást, gallyazást,
méretre vágást és a hulladék elszállítását. Továbbá minden fás szárú növényzet, úgy
mint cserjék, bokrok, aljnövényzet, gyökerek és tönkök eltávolításában is számíthat
ránk, illetve bozótnyírást is készséggel vállalunk.
A nagy körültekintést igénylő, veszéllyel járó munkákat is nyugodt szívvel ránk bízhatja:
gyakorlott, alpin-technikában jártas kollégáink örömmel állnak rendelkezésére a lakott
területeken lévő, akár épületeket veszélyeztető fák kivágásában és magasfeszültséghez
közeli fák eltávolításában is.

Cserjeirtás
A régóta gondozás nélkül álló területeken a természet hamar terjedni kezd, melynek első nyoma a
gazosodás: rövid idő alatt egyes részek
teljesen átjárhatatlanná válnak.
Ha egy öt-tíz éve elhanyagolt
környéket (cserjést, bozótost) szeretnénk újra szép, átjárható, építhető,
vagy gondozható állapotba hozni, már
nem elegendő fűkaszálással és gyomirtással hozzálátnunk. Ez idő alatt
számtalan fás szárú növény, cserje is
kifejlődik, így a lágyszárú gyomokhoz
viszonyítva a bozótirtás jóval munkaigényesebb folyamat lesz. Főleg az
erdőkhöz közeli zónákban kezdenek
hamar növekedni a cserjék, melyek
pár év alatt komoly problémákat okozó
fákká nőhetik ki magukat.
Vállalkozásunk korszerű gépi és kézi
erővel is végez bozót és cserjeirtást.
Bármilyen elhanyagolt, elvadult területet megtisztítunk, szükség szerint
pedig vállaljuk a keletkezett növényi
hulladék elszállítását is.

Zöldfal-építés
Közvetlen környezetünk legyen az az otthonunk vagy
a munkahelyünk - zöldebbé
tételére (a cserepes virágok
kihelyezésén túl) a legideálisabb megoldás a zöldfal. Egy
függőleges felület, melyet élő
növénytakaró borít.
Amellett, hogy kiváló
dekorációs elem, számos
pozitív élettani hatása is van:
tisztítja és párásítja a levegőt,
oxigént termel, amivel javítja
a koncentrációt és növeli a
teljesítményt. Képes olyan
légkört teremteni ahol kényelmesebben érezhetjük
magunkat, harmóniát és
egyensúlyt hoz a térbe, legyen
az családi vagy munkahelyi
környezet.
Az idei évünket bővítéssel
kezdtük, melynek eredményeképpen sikerült létrehoznunk egy fúziót: ötvözzük a
szakértelmet és a gyakorlatban megszerzett tudást a
kiterjedt kapcsolatrendszerrel
annak érdekében, hogy még
szélesebb rétegnek tehessük
zöldebbé az életterét.
2020-tól már zöldfalak építését is bízza a Zöldzóna Pluszra!
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