Składowa usług

Wyjaśnienie

Projekt

Nie każda realizacja inwestycji obejmuje wykonanie projektu. Niekiedy klient
posiada własny profesjonalny projekt sporządzony w innej pracowni, jest tak np.
w przypadku dużych inwestycji deweloperskich. Zdarzają się sytuacje, szczególnie
w przypadku prostych przydomowych ogrodów, w których prace odbywają się na
podstawie projektu koncepcyjnego sporządzonego przez naszego zleceniodawcę.
Wówczas to, weryfikujemy prawidłowość takiej koncepcji. Nie możemy podjąć się
działań niezgodnych z przepisami czy sztuką budowlaną. Jeżeli koncepcja klienta
nie budzi wątpliwości. Zatem, koszt usługi może być pomniejszony o wykonanie
projektu przez naszą Firmę.

Ocena terenu (np. audyt
działki)

Audyt jest niezbędny w każdym przypadku, jeszcze przed rozpoczęciem prac
projektowych. W prace na tym etapie musimy zaangażować naszego architekta,
inżyniera ogrodnictwa, niekiedy również instalatorów z uprawnieniami. Jest to
usługa wchodząca w skład wyceny każdej realizacji.

Prace ziemne

Prace ziemne wykonujemy również w każdym przypadku, jednak różny jest ich
zakres, w zależności od ukształtowania terenu, jakie mamy osiągnąć zgodnie
z projektem – np. budowa skarpy może wymagać nawiezienia ziemi lub użycia
spychacza.

Wielkość obszaru
objętego pracami

Na dużym terenie jest więcej pracy. W tym względzie stosujemy jednak zasadę, że
im większy teren, tym niższa cena za przygotowanie 1m2 zgodnie z wytycznymi
projektu.

Trawnik

Różna nawierzchnia działki ze względu na swoje właściwości, wymusza
zastosowanie różnych gatunków traw. Cena zmienia się w zależności od tego jaką
trawę wysiejemy lub od tego, czy wyłożymy ją np. z rolki. Podobnie jak
w przypadku rabat, tak i przed wykonaniem trawnika, spodnią powierzchnię można
wyłożyć siatką na krety.

Rabaty

Wielkość powierzchni rabat stymuluje wysokość ceny. Rabaty wykonujemy
z różnych materiałów i różnej roślinności. Można je też pokrywać specjalną matą
a następnie wyściółkować korą, kamieniem, zrębkami, kamieniem ozdobnym.
To także przekłada się na koszty.

Oddzielenie rabat

W tym przypadku o cenie decyduje długość oddzieleń rabat oraz materiał, z jakich
oddzielenia te zostaną wykonane, np. kostka, rolerborder, kamień lub eko.

Ilość nasadzeń, gatunek i
rozmiar roślin

W asortymencie roślin posiadamy dużą ilość gatunków o znacznej rozpiętości
cenowej. Przy większej ilości nasadzeń oferujemy korzystne upusty. Oczywiście,
doradzamy w wyborze samych roślin.

Budowa małej
architektury ogrodowej

Mała architektura to np. altana, oczko wodne, sauna lub fontanna. Każdy przykład
wiąże się z innymi kosztami ze względu na materiały, stopień zaawansowania
technicznego i architektonicznego projektu, prace instalatorskie – elektryczne,
hydrotechniczne, itp. Ceny takich elementów ustalimy z Tobą indywidualnie.

Układanie nawierzchni

I tutaj o cenie decyduje wielkość powierzchni nawierzchni, ale także jej kształt
i rodzaj materiału, z którego zostanie wykonana. Analogicznie do trawników i rabat,
w tym przypadku także stosujemy upusty cenowe od metra przy nawierzchniach
o znacznych rozmiarach.

System nawadniający

O cenie decyduje jego rozpiętość i to jakie elementy zostaną wykorzystane do jego
wykonania. System nawadniający może być sterowany manualnie lub
automatycznie przy użyciu inteligentnych sterowników. Ich ilość i funkcje, określają
wysokość kosztów instalacji.

Rozprowadzenie instalacji
wodno-kanalizacyjnej

Cenę naliczamy od rozpiętości instalacji, czyli od ilości i funkcji punktów wodnosanitarnych, rodzaju przewodów, baterii, wykończeń itd.

Rozprowadzenie instalacji
elektrycznej z
oświetleniem / bez
oświetlenia

Podobnie jak w przypadku opisanym powyżej. Instalacja może mieć różną
rozpiętość i przeznaczenie, są to np. przyłącza elektryczne lub rozbudowany
system oświetlenia ze scenami świetlnymi sterowanymi automatycznie przy
pomocy elementów inteligentnego sterowania.

