Zelene
storitve

Narava ustvarja, mi oblikujemo.
Skrb za popolno podobo vašega podjetja in zelenih površin.
Vzdrževanje zelenih površin za podjetja in zasebnike.
Vaša okolica je slika vašega podjetja ali doma, ki se kaže ljudem vsak dan – pozdravlja in nagovarja obiskovalce, stranke,
zaposlene ali najemnike.

Storitve:
- vzdrževanje (redno/izredno)
- obrezovanje dreves na višinah
- obrezovanje grmičevja
- gnojenje prsti
- zalivanje
- pokrivanje z lubjem
- škropljenje

- odstranjevanje plevela
- prezračevanje prsti
- odstranjevanje in grabljanje listja
- odstranjevanje listja iz žlebov
in odtokov
- košnja

Maschinenring nudi svoje mednarodno priznane storitve širokemu krogu poslovnih partnerjev in
industriji.
Naše storitve so investicija v
vaše okolje. Skrbno in strokovno
vzdrževanje vaših zelenih površin je
naša temeljna vrlina, s katero poskrbimo za vaše zadovoljstvo.

www.maschinenring.si

Zasnova, zasaditev
ali sanacija zelenih
površin.

Ostale zelene storitve
- celostna prenova zelenih površin
- strojno mulčenje
- ravne/poševne površine

Na celotnem območju Slovenije smo
vaš zanesljiv partner za svetovanje,
zasnovo in izvedbo. Definirajte svoj
zunanji prostor in ustvarite simetrijo
med objektom in zelenimi površinami.
Pri podjetju Maschinenring vam
pomagamo, da na podlagi vaših
želja, z vizijo, spretnostjo in s stilom
pridobite urejene zelene površine, ki
skupaj z arhitekturno podobo vaše
nepremičnine predstavljajo popolno
celoto.

- strojno čiščenje podrasti
- energetski vodi
- železnice
- struge rek
- polaganje travne ruše
- polaganje umetne trave
- gozdarstvo:
- pogozdovanje
- sečnja dreves
- nega in vzdrževanje gozda
- izvedba gozdnih cest
- mletje

Storitve:
- načrtovanje zasebnega vrta
- zasaditveni načrt vrta
- zasnova, ureditev in izvedba teras
- zasnova in izvedba pergol
- zasnova in izvedba zelenih streh ali sten
- zasaditev dreves/drevoredov
- zasaditev z grmovnicami
- zasaditve z raznovrstnim rastlinjem
- dobava različnega rastlinja
- dobava in dostava različnih okrasnih skal
- polaganje okrasnih kamnov
- tlakovanje pešpoti

Za boljše bivalno
ugodje in trajnostni
razvoj okolja
- ozelenitev ravnih in poševnih streh

- ureditev dovozov

- ekstenzivne in intenzivne ozelenitve

- izvedba škarpnih sistemov

- notranje in zunanje zelene stene

- polaganje okrasnih robnikov

- v prostorih objektov
- na fasadah objektov

Z zeleno streho ali zeleno
steno pridobimo:
- dvig kvalitete življenja,
- naravni filter onesnaženega zraka,
- mini ekosistem za živali,
- toplotno izolacijo objekta,
- mehansko, UV, vetrno, zvočno,
požarno zaščito objekta,
- daljšo življenjsko dobo,
- regulacijo vlažnosti zraka in
shranjevanje deževnice,
- zaščito pred sevanji,
- trajnostno rešitev
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