
Cennik usług
firmy

Magic Gardens

MagicGardens.com.pl
Telefon: +48 609 011 824

Nazwa usługi Cena
Jednostka 

miary

projekt nasadzeń, trawnika, architektury 1,50 zł m2

projekt ścieżek, alejek, podjazdów 2,50 zł m2

doradztwo bez projektu 99,00 zł
projekt i założenie nawadniania (z materiałem) 19,00 zł m2

założenie ogrodu do uzgodnienia

prace koparko-ładowarką 89,00 zł h

trawa z siewu 10,00 zł m2

trawa z rolki 23,50 zł m2

siatka przeciw kretom 4,50 zł m2

rozplanowanie ziemi 1,50 zł m2

obrzeże plastikowe faliste 9,50 zł mb
obrzeże plastikowe eko-bord 17,00 zł mb
palisadka drewniana typu rollborder 19,00 zł mb
obrzeże z płyt betonowych 23,00 zł mb
obrzeże z kostki granitowej 29,00 zł mb

do 250 m2 79,00 zł m2

od 250 do 499 m2 0,34 zł m2

od 500 do 749 m2 0,29 zł m2

od 750 do 1000 m2 0,24 zł m2

powyżej 1000 m2 do uzgodnienia
wywóz skoszonej trawy do uzgodnienia

do 250 m2 149,00 zł
od 250 do 499 m2 0,80 zł m2

od 500 do 749 m2 0,75 zł m2

od 750 do 1000 m2 0,70 zł m2

powyżej 1000 m2 do uzgodnienia
zasilenie nawozem wiosennym 0,33 zł m2

wykaszanie zarośli i chwastów 0,29 zł m2

wykaszanie rowów 0,49 zł m2

grabienie 0,19 zł m2

CIĘCIE ŻYWOPŁOTU 
do wysokości 1,5 m 5,50 zł
powyżej 1,5 m 7,50 zł

ZAPROJEKTOWANIE I ZAŁO ŻENIE OGRODU 

OBRZEŻA TRAWNIKOWE (ceny z materiałem)

KOSZENIE TRAWNIKA

WERTYKULACJA TRAWNIKA

ZAŁOŻENIE TRAWNIKA 

WYKASZANIE KOS Ą SPALINOWĄ
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odchwaszczenie trawnika (oprysk herbicydem) 149,00 zł (250m2)
przycinanie drzew owocowych 59,50 zł szt.
wycinka drzew 99,50 zł szt.
karczowanie korzeni 59,50 zł szt.
ściółkowanie korą 19,50 zł m2

malowanie drewnianych powierzchni 9,50 zł m2

wywóz odpadów zielonych 69,50 zł m3

wiercenie otworów pod słupki 6,00 zł szt.

godzina pracy ogrodnika 29,50 zł h
dojazd 1,00 zł km

czyszczenie kostki brukowej 5,50 zł m2

czyszczenie kostki granitowej 9,50 zł m2

impregnacja hydrofobowa 6,50 zł m2

fugowanie piaskiem lub miałem granitowym 1,90 zł m2

INNE USŁUGI OGRODNICZE 

OGRODNIK NA GODZINY

CZYSZCZENIE KOSTKI
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