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Projektowanie ogrodów SeedArt Bydgoszcz
http://www.ogrodyseedart.pl

Zjawiskowe ogrody i wyjątkowe projekty to nasza specjalność. Priorytetem naszego przedsiębiorstwa
ogrodniczego jest kreowanie wyjątkowych kompozycji ogrodowych, szytych na miarę oczekiwań naszych
Klientów. Uważamy, że ogród to przestrzeń w której biorą swój początek pasje i najlepsze, życiowe plany.
Zawsze przywiązujemy uwagę do tego, by aranżacja ogrodowa ułatwiła kontakt z naturą i inspirowała do
optymistycznego i twórczego myślenia. 
Pracujący w naszej firmie ogrodniczej fachowcy głównie specjalizują się w opracowywaniu wyjątkowych
projektów ogrodowych, korzystając z siły natury i koncepcji praktycznego wykorzystania przestrzeni. Zawsze
indywidualnie podchodzą do każdego projektu, by jak najlepiej odzwierciedlić oczekiwania naszych
Klientów. Bogata wiedza w dziedzinie roślin i stylów ogrodowych, ma wpływ na niezwykłe aranżacje, które
są odczuwane przez każdy zmysł. W trakcie zakładania przydomowych ogrodów, nasi pracownicy
wykorzystują atrakcyjne rośliny, a także gustowne dekoracje drewniane i kamienne, które podkreślają
nowoczesny charakter przestrzeni. 
Po za główną specjalizacją, nasza firma zajmuje się świadczeniem usług związanych z konserwacją terenów
zielonych, brukarstwem, montażem oświetlenia i systemów nawadniających, oraz odśnieżaniem i sprzątaniem
terenów zieleni przy prywatnych posesjach, jak i w miejscach publicznych. Posiadamy bogaty asortyment
specjalistycznych preparatów, a także bogatą infrastrukturę technologiczną, dzięki którym nasza praca
przebiega sprawnie.
Tworzone przez nas projekty trafiają w zróżnicowane preferencje Klientów. Dbamy o oryginalne i
nowoczesne kompozycje, które wyeksponują urodę posesji i umilą czas spędzany na łonie natury.
Świadczymy profesjonalne usługi ogrodnicze na każdą kieszeń, łącząc naturalność z wytworną sztuką
ogrodową. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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