PRIVAT HAVER
–
–
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Etablering af haveanlæg
Havekonsulent
Renovering af haveanlæg
Plantearbejde
Vi tilbyder også El, Smed,
Tømrer og murer
– Træfældning og beskæring

kloak-, by- & landskabsentreprenør

Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder en samlet løsning,
der er tilpasset kunden.

Hjælp til din private have
Vi hjælper med inspiration og professionel
hjælp til at designe, anlægge eller vedligeholde
din have. Vi har samarbejde med havearkitekt
der hjælper med havetegning og Idéer til jeres
projekt. Vi hjælper med store som små opgaver
i haven, hvad enten hækken skal klippes, bedet
skal omlægges, et træ skal beskæres eller haven
til dit nybyggede hus skal etableres.
Vi rådgiver om alt fra hvilke plantetyper, der
passer i din naturvenlige have til udførsel af det
luksuriøse liebhaver parkanlæg. Gamle tilgroede
haver kan reetableres og haver til huse, der skal
sælges, kan gøres præsentabel.
Vi både rådgiver og udfører. Vi udfører også nedgravning og montering af luksus pools fra danske
Berle Pools.
Vil du stadig gerne selv med i haven, tilbyder vi
også at stille med en gartner som kan hjælper jer,
i haven én dag.

➜

Ny anlæg af både store
og små haver

➜

Sandsten-, natursten-,
og granitbelægninger
”Vores havearbejde udmærkes
af faglig stolthed og komplette
løsninger. Kontakt os for et
uforpligtende tilbud”

”Vi udfører din
drømmehave”

Nyd din have
Kontakt os, hvis det kniber med din tid eller dine
kræfter. Vi luger, slår græs, klipper hæk og beskærer dine træer og buske.
Vi kan hjælpe med alt det praktiske i haven.

Kontakt os på tlf. 46 41 44 42 eller på
mail@gartnergottlieb.dk

➜ Vedligehold af haver og træer

➜

Ny- og reetablering
af haveanlæg

Totalløsninger
• Træterrasser og hegn i alle træsorter
• Højbede, kantafgrænsninger og spejlbassiner Cortenstål, galvaniseret eller ube-		
handlet stål.
• Udendørsbelysning.
• Eksklusive designpools fra Berle Pools.
• Plantning af buske og træer også i store 		
størrelser.
• Eksklusive belægninger i beton, granit,
keramiske og natursten.

Anlægsgartner Gottlieb tilbyder rådgivning,
projektering og udførsel af store som små haveopgaver.
Vores medarbejdere er altid arrangeret og løsningsorienteret og I vil altid som kunde kunne
drøfte og indgå aftaler med de udførende medarbejdere på opgaven.
Vi samarbejder med dygtige landskabsarkitekter
og havedesignere, men du kan også vælge haveanlæg uden brug af havetegner.

Vi hjælper også med:
Pleje- og vedligeholdelse

Kloak

Grundejerforeninger

Brøndrenovering

Græsslåning

Forsikringsskader

Hækklipning

Omfangsdræn

Plantearbejde

Regn og spildevand

Specialist i træfældning og beskæringer
Konsulentarbejde (rådgivning om
pasning og pleje)

Fugtsikring af kælder
Skybrudssikring/højvandslukke
Strømpeforing
Punktrenovering

Anlæg & Entreprise

Tv-inspektion

Klimatilpasning og LAR-løsninger

Rottebekæmpelse

Vejprojekter og cykelstier
By- og gårdrum
Jord -og gravearbejde
Inventar
Anlægsopgaver

kloak-, by- & landskabsentreprenør

Stålager 1
4050 Skibby
Tlf. 46 41 44 42
mail@gartnergottlieb.dk
gartnergottlieb.dk

Roskilde afd.
Søndre Mellemvej 31
4000 Roskilde
Tlf. 46 41 44 42
mail@gartnergottlieb.dk

