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pełne pasji
W naszych ogrodach nie ma miejsca
na przypadkowe rozwiązania. Urodzie roślin
towarzyszy harmonijnie zakomponowana
przestrzeń i dbałość o najdrobniejsze detale.
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irma „Green Fingers” istnieje od 2000 r.
Z założeniami stałego rozwoju i ciągłego
rozbudowywania oferty, szczególnie w
zakresie jakości urządzeń technicznych (systemy
automatycznego nawadniania) i elementów wyposażenia, stworzyliśmy stabilny zespół o wysokich
kwalifikacjach. Stale inwestujemy, specjalistyczny
sprzęt umożliwia nam podejmowanie prac obejmujących założenia zieleni na dużych powierzchniach.
Prowadzimy profesjonalną pracownię projektową
architektury krajobrazu, w której staramy się
sprostać wielu nietypowym życzeniom naszych
klientów, tworząc niepowtarzalne kompozycje. Nasza firma jest jednym z założycieli Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Twórców Ogrodów (z siedzibą w
Poznaniu), zasiadamy również w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i
Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”. Systematycznie uczestniczymy w szkoleniach, prezentacjach i spotkaniach profesjonalistów z dziedzin
ściśle związanych z profilem naszej działalności.
Wykonujemy całość prac związanych z projek2
towaniem, urządzeniem, nasadzeniami i monta-
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żem elementów małej architektury na terenach
zielonych. Profesjonalne przygotowanie, doświadczenia nabyte podczas wielu realizacji, fachowy i
stabilny zespół pracowników, a także posiadany
sprzęt umożliwiają rzetelne i sprawne wykonanie
zleceń. Staramy się znaleźć kompromis pomiędzy
właściwościami miejsca, które zostanie zagospodarowane, a oczekiwaniami, by zieleń stanowiła
interesujące, estetyczne uzupełnienie rozwiązań
architektonicznych. Często wykonujemy rewitalizację istniejących założeń, rozpoczynaną od szczegółowej inwentaryzacji i analizy różnorodnych
zastanych czynników. Taka dokumentacja stanowi
podstawę projektu, pozwala na przedstawienie
koncepcji w różnych wariantach.
Przygotowywane przez nas opracowania z
zakresu architektury krajobrazu, uwzględniają
naturalne warunki terenu, wypełniają założone
funkcje, zarówno estetyczne, jak i użytkowe.
W każdym przygotowywanym projekcie zawarte
są interesujące kompozycje i rabaty, aby, zależnie
od charakteru otoczenia, nadawały mu oczekiwany zielony klimat. q
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