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Kompleksowa Usługa
to oferta, dzięki której przy użyciu elementów małej architektury, 
wprowadzenie kwiatów i roślinności w przestrzeń miejską jeszcze nigdy 
nie było tak proste. Nasze rozwiązania umożliwiają kompleksowe 
przygotowanie aranżacji przestrzeni miejskiej. W Twoim imieniu 
opracujemy koncepcję projektową, zadbamy o odpowiedni dobór 
materiału roślinnego oraz jego pielęgnację. Ostatnim etapem naszej pracy 
będzie terminowa realizacja zamówienia – dostarczymy i zamontujemy 
ukwiecone produkty wedle wcześniej przygotowanego planu. 
Zwieńczeniem tego procesu jest natychmiastowy efekt, na który 
gwarancję otrzymasz już na etapie podpisania umowy.
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dobór podłoża
poprawnie dobrane pH gleby, zastoso-
wanie hydrogelu oraz odpowiednich 
substancji odżywczych zapewni Ci 
wzorowy rozwój kwiatów podczas 
całego okresu wegetacyjnego

nasadzenia
wykorzystamy najlepsze, dostosowane 
do wybranej lokalizacji gatunki roślin. Na 
tym etapie zapewnimy Ci również 
umiejętne i efektywne rozmieszczenie 
ich w konstrukcjach

pielęgnacja
rośliny będą się rozwijać w warunkach 
szklarniowych, otoczone profesjonalną 
opieką ogrodników. Dzięki temu 
otrzymasz w pełni ukwiecone  wieże 
kwiatowe ze zdrowymi sadzonkami

dokumentacja
na bieżąco przekazywać będziemy Ci 
zdjęcia Twoich konstrukcji. Dzięki temu 
będziesz mógł nie wychodząc z biura, 
monitorować  w jakim stadium rozwoju 
znajdują się kwiaty

pełna kontrola
na podstawie przesłanej dokumentacji 
fotograficznej sam decydujesz, kiedy 
Twoje konstrukcje są gotowe do 
transportu. Termin realizacji dostosuj do 

swoich potrzeb

dodatkowo...+
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realizacja
w ustalonym przez Ciebie terminie dostarczymy gotowe 
produkty we wskazane miejsce oraz rozmieścimy je 
według wcześniej zaakceptowanej koncepcji. Dzięki temu 
otrzymasz natychmiastowy efekt wizualny w Twoim 
mieście

odbiór projektu
nastąpi on w momencie akceptacji wszystkich priorytetowych 
dla Ciebie elementów składających się na Kompleksową 
Usługę. Twoje zadowolenie z efektu jest dla nas najważniejsze

a finalnie...+
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“Kompleksowa Usługa firmy Terra® gwarantowała efekt, jakiego wszyscy 
oczekiwaliśmy. Chcieliśmy mieć pewność, że konstrukcje będą wyglądały tak 
samo, jak w folderze i kalendarzu, a wasza firma to zapewniała. Poza tym, zdajemy 
sobie sprawę, że obsadzenie kwietników to nie jest wcale taka prosta sprawa.      
Co najwyżej możemy zasugerować rodzaj ukwiecenia, jego ubarwienie, ale 
obsadzenie chcieliśmy pozostawić profesjonalistom.”

Mariusz Piotrkowski
Zastępca Burmistrza Szubina

”Nie ukrywam, że mieliśmy duże oczekiwania, ale mam wrażenie, że otrzymaliśmy 
więcej, niż chcieliśmy. Efekt wizualny przerósł nasze najśmielsze oczekiwania  - 
oczywiście w tym dobrym słowa znaczeniu. Podsumowując naszą współpracę, 
muszę stwierdzić, że jestem niezwykle zadowolony z efektów Kompleksowej 
Usługi. Widać tu rzetelność i profesjonalizm, za czym idzie wysoka jakość 
kompozycji, które możemy podziwiać na rynku.”

Krzysztof Tomalak
Zastępca Burmistrza Świebodzina

“Co tu dużo mówić - efekt jest niesamowity, konstrukcje są idealnie przygotowane                 
i ukwiecone. Dzięki Kompleksowej Usłudze zyskaliśmy doradztwo oraz 
dokumentację zdjęciową ze szklarni, gdzie konstrukcje były ukwiecane. Mieliśmy 
stały kontakt z firmą, ale również poczucie, że jesteśmy traktowani, jako bardzo 
poważny kontrahent, partner, i to niezależnie od wielkości zamówienia. ”

Marcin Koziński
Zastępca Burmistrza Wąsosza

“Jestem zadowolony z efektu Kompleksowej Usługi. Zmieniła ona obraz starej 
części naszego miasta oraz wprowadziła do niego kolor i naturę. Dodatkowo 
uważam, iż warto inwestować w takie rozwiązania, ponieważ tak naprawdę gminy 
nie mają odpowiednich struktur, które równie profesjonalnie mogłyby przygotować 
ukwiecenia miejskie.”

Ireneusz Żurawski
Burmistrz Złotoryi

“Kompleksowa Usługa firmy Terra® gwarantowała efekt, jakiego wszyscy 
oczekiwaliśmy. Chcieliśmy mieć pewność, że konstrukcje będą wyglądały tak 
samo, jak w folderze i kalendarzu, a wasza firma to zapewniała. Poza tym, zdajemy 
sobie sprawę, że obsadzenie kwietników to nie jest wcale taka prosta sprawa.      
Co najwyżej możemy zasugerować rodzaj ukwiecenia, jego ubarwienie, ale 
obsadzenie chcieliśmy pozostawić profesjonalistom.”

Mariusz Piotrkowski
Zastępca Burmistrza Szubina

”Nie ukrywam, że mieliśmy duże oczekiwania, ale mam wrażenie, że otrzymaliśmy 
więcej, niż chcieliśmy. Efekt wizualny przerósł nasze najśmielsze oczekiwania  - 
oczywiście w tym dobrym słowa znaczeniu. Podsumowując naszą współpracę, 
muszę stwierdzić, że jestem niezwykle zadowolony z efektów Kompleksowej 
Usługi. Widać tu rzetelność i profesjonalizm, za czym idzie wysoka jakość 
kompozycji, które możemy podziwiać na rynku.”

Krzysztof Tomalak
Zastępca Burmistrza Świebodzina

“Co tu dużo mówić - efekt jest niesamowity, konstrukcje są idealnie przygotowane                 
i ukwiecone. Dzięki Kompleksowej Usłudze zyskaliśmy doradztwo oraz 
dokumentację zdjęciową ze szklarni, gdzie konstrukcje były ukwiecane. Mieliśmy 
stały kontakt z firmą, ale również poczucie, że jesteśmy traktowani, jako bardzo 
poważny kontrahent, partner, i to niezależnie od wielkości zamówienia. ”

Marcin Koziński
Zastępca Burmistrza Wąsosza
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www.terra-pl.eu
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www.kompleksowausluga.pl
zobacz więcej realizacji na:

Trzebnica Polanica-Zdrój

Łódź Żary Szubin Złotoryja

kompleksowa usługa
czy Twoje Miasto jest już gotowe...?

Świebodzin Wąsosz


