Vi bygger og plejer grønt

Løbende vedligeholdelse – også på kontrakt
Hvad enten der er tale om en virksomhed, en offentlig bygning, et boligkompleks eller en privat villa, så er tilstanden
af udenomsarealerne et af de første, man får. I næsten alle tilfælde ønsker man et præsentabelt ydre. Det kræver vedligeholdelse – en opgave, der i sig selv kan være både ganske krævende og ganske omfattende.

Det betyder:
• En bedre service for udearealernes
ejere og brugere
• En forenklet og billigere administration
• Et forbedret overblik og planlægning
omkring det samlede service- og
vedligeholdelseskompleks
• Lavere samlede omkostninger til
vedligeholdelse
• Et præsentabelt ydre

Vi kan også varetage glatførebekæmpelse
samt viceværtopgaver som f.eks. trappevask, vinduespolering, løbende gennemgang af udendørsbelysning, etablering
og pasning af storskraldspladser m.v. samt
den nødvendige indrapportering til f.eks.
en ejendomsansvarlig eller foreningsbestyrelse.

For at kunne holde styr på vedligeholdelsesbehovet anvender vi et gennemarbejdet pleje-program, som gør, at vi altid er
opdateret med plejeniveauet i de enkelte
ejendomme. Vores medarbejdere har den
fornødne ekspertise, så vi kan sætte ind
med de rigtige midler på det helt rigtige
tidspunkt. Og vores omfattende maskinpark
dækker alle størrelser udearealer.

Vi tilbyder at få hele dette vedligeholdelseskompleks lagt ind i en kontrakt, hvor vi
både holder øje med behovet for pasning
og vedligeholdelse samt udfører opgaverne, når de er påkrævede.

Da ingen ejendomme er ens, udarbejder
vi altid individuelle kontrakter. Kontrakten sikrer, at alle områder afdækkes og
beskrives, så man aldrig er i tvivl om, hvad
der er omfattet og hvordan.
Kunne du tænke dig at få sat vedligeholdelsen af jeres udearealer i system og på
kontrakt, så ring til Anlægsgartnerfirmaet
Kirkegaard og aftal et møde.

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver,
herunder nyanlæg, gårdrenoveringer,
pleje og vedligeholdelse, belægningsopgaver, legepladser, beton- og kloakarbejder og glatførebekæmpelse. Vi varetager
alt lige fra den indledende planlægning
til den endelige finish.
Firmaet er en virksomhed med fokus på
fleksibilitet, service og kvalitet. Vores
kunder spænder lige fra store erhvervsvirksomheder og offentlige instanser,
ejendomsselskaber, boligselskaber og
grundejerforeninger til privatpersoner og
deres boliger. Vores moderne maskinpark og veluddannede medarbejdere er
hjørnesten i alle opgaverne, store såvel
som små.
Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard er medlem af brancheforeningen Danske
Anlægsgartnere og er tilsluttet både
ankenævnet og garantiordningen.

“

Anlægsgartnerfirmaet
Kirkegaard A/S har i mere end
10 år haft ansvaret for vores grønne
områder, og de formår hele tiden at
være på forkant og udføre opgaverne
til vores fulde tilfredshed.
Kenneth Pedersen,

“

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaards vedligeholdelsesafdeling udfører pleje og vedligeholdelse af alle typer udearealer. Vi sørger
for veltrimmede træer, buske og hække,
velplejede plæner og præsentable bede
og varetager beskæringsopgaver, plantearbejder, træfældninger, rodfræsninger mm.
Hertil kommer pasning og vedligeholdelse
af grus-, flise- og stenbelægninger, trapper,
fortove, asfalt, kørearealer, veje, stier, hegn
og meget mere.
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