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הקמת גינות באמצעות המומחים בתחום.

היום בגלל המודעות של גינות מעוצבות  ,הרבה אנשים החלו להתייעץ עם אדריכלי נוף ומעצבי גינות
פרטיות ,שיודעים היטב כיצד להתאים אלמנטים שונים לגינה ולתכנן אותה נכון בדיוק לפי צפיותיכם .היום
הקמת
כבר ישנן חברות של אדריכלי נוף העוסקים בתחום
גינות
פרטיות שמשרתות הרבה אנשים המעוניינים בגינת נוי פרטית המתוכננת היטב .חברות כמו
גינות תועלת
העוסקת בעיצוב גנים פרטיים ,מתמחה בעיצוב ותכנון גינות ,ומחזיקה באנשי מקצוע כמו אדריכלי נוף ומעצבי
גינות ,שיוכלו לייעץ לכם לגבי עיצוב נכון וחסכוני של גינתכם .בחברתנו מתמחים בהקמת
גינת תועלת
 ,תוך מודעות לחיסכון במים וכיצד אף ליצור גינה יפה וחסכונית שתתאים לתקציב של כל אחד.

שילוב מעניין ומתאים באלמנטים שונים בגינה

זוהי בדיוק העבודה של אדריכלי נוף היודעים כיצד לתכנן את האלמנטים השונים בגינות הפרטיות כמו
פרגולות ,אבני מדרך ,שבילי טוף ,ואף בריכות נוי ומזרקות שונות .גם את תכנון הצמחייה בגינות הנוי
הפרטיות ,מתכננים מעצבי הגינות שלנו בחברת גינות תועלת  .חשוב כי תבחרו באדריכלי נוף ומעצבי
גינות יעילים ,המתמחים בעיצוב גינות נוי פרטיות שיוכלו לתכנן לכם נכון את הגינה ולחסוך לכם אף בעלויות.
מעצבי הגינות של חברת גינות תועלת יגיעו אליכם לפגישת ייעוץ על מנת שתוכלו להתרשם מעבודתם
המקצועית ולתכנון הגינה באופן הנכון על פי השטח והתנאים שישנם בגינתכם .כדאי כי תתקשרו עם חברת
הקמת גינות
מליסה המתמחה בתחום
ועיצובם.

כיצד נבחר את הצמחים הנכונים בגינתנו?

גם לצמחים יש את הצרכים שלהם .אם למשל אהבתם צמח מסוים ,כי ראיתם אותו במשתלה והתלהבתם,
זה לא אומר שצמח זה ,יכול להתאים לגינה שלכם .לרוב הצמחים יש את הצורך שלהם באור מסוים,
בהשקיה מסוימת ונכונה ודישון נכון בכל תקופה מסוימת .תשתית נכונה כמו טפטפות והשקיה אוטומטית,
תוכל לעזור לטיפוח נכון של הגינה .הגנן שלכם יאמר לכם כמה פעמים בשבוע כדאי להשקות את הצמחים
שלכם ומה הזמן הדרוש להשקיה .אם יש לכם השקיה ממוחשבת זה יהיה הדבר הכי נכון עבורכם .לפני
שמבצעים תכנון גינות יש להכין את התשתית .הכנת הקרקע לפני תכנון הגינה זה אחד מהדברים החשובים
ביותר ,יש ליישר את הקרקע ולקלטר אותה על מנת שלא תהיה בה פסולת כמו אבנים שנותרו בזמן הבניה
ויקשו על הצמיחה של הצמחייה שאותה הנכם מתכוונים לשתול.
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