V létě vše
nejlépe
ošetřeno!

A v zimě
vždy
vše pod
kontrolou!

Váš partner pro
celý rok!

Bezstarostný exteriér
po celý rok!
Pracujeme pro vás 365 dní v roce. Naše regionálně organizovaná síť po
celé České republice zařídí kompletní péči vašeho exteriéru: ať už na jaře,
v létě, na podzim nebo v zimě – pro každé roční období máme ty správné
služby.

Péče o zeleň
Vaše zelené plochy jsou u nás v těch nej
lepších rukách. Vedle průmyslových areálů,
obcí a obchodních řetězců se stále více
privátních majitelů zahrad spoléhá na naši
„zelenou kompetenci“ a naše know-how.
-- Sekání trávy včetně likvidace
-- Střihání keřů a živých plotů
-- Založení trávníku a jeho obnova
-- Pokládka trávníkových koberců
-- Péče o trávníky a rostlinné plochy
-- Návrhy a realizace zahrad a zelených
ploch
-- Vertikutace, drcení
-- Zavlažování, hnojení

Péče o stromy
Stromy potřebují trvalou péči. U Maschi
nenringu vám jsou pro tento úkol k dis
pozici kvalifikovaní pečovatelé o stromy
a jejich koruny. Ověření specialisté pro
kontrolu stromů vám rádi poradí ohledně
stavu Vašich stromů.
-- Kontrola stromů
-- Péče o stromy, prořez stromů
-- Péče o koruny
-- Kontrola prosychání
-- Vysazování stromů
-- Kácení stromů, odstraňování stromů
-- Odstraňování pařezů

Rychle a
spolehlivě
za každého
počasí

Zimní údržba
Zajišťujeme kompletní servis zimní údržby
jako je odhrn sněhu a jeho odvoz, posypové
práce chemickými nebo inertními materiály,
odstraňování náledí a shoz sněhu ze střech.
V krátkých časových lhůtách jsme připraveni
k zásahu po celé České republice. Nástrahy
zimy odstraňujeme jak strojově, tak ručně.
Našimi hlavními zákazníky jsou průmyslové
areály firem, obchodní řetězce a obce.
-- Úklid sněhu
-- Ekologický posyp
-- Úklid sněhu ze střech
-- Odstraňování rampouchů
-- Odvoz sněhu
-- Strojový úklid po zimě

Speciální služby
Díky naší široké paletě služeb a moderním
strojům pro speciální požadavky nabízíme
našim zákazníkům ta nejlepší řešení jejich
problémů.
-- Speciální odstraňování stromů
-- Servis kanálů a jímek
-- Péče o zavlažování
-- Péče o stráně a příkopy
-- Biologické hubení plevele
-- Biomasa
-- Úklidové služby

Maschinenring Česká republika s.r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
T +420 511 112 968
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Jsme tu pro Vás

Mgr. Miroslav Loup
T +420 727 982 268
E miroslav.loup@maschinenring.cz

Mgr. Jiří Novotný
T +420 727 982 269
E jiri.novotny@maschinenring.cz

Poradíme
Vám!

Libor Baláž
T +420 727 962 240
E libor.balaz@maschinenring.cz

