DUOLIMPA
LIMPEZAS
E JARDINAGEM

SERVIÇOS DE
JARDINAGEM

limpezas Gaia, limpezas Porto, limpezas Espinho, Jardinagem,

CONSTRUÇÃO DE JARDINS
Dispomos de um enorme leque de
soluções para todos os casos, quer a
nível

de

design,

construção

e

de

manutenção, quer apenas de aplicação
de

equipamentos

como

vedações,

floreiras, paliçadas, etc.
Podem integrar jardins verticais, jardins
de baixa manutenção, estilos variados
(oriental,

contemporâneo,

mediterrânico…),

relva

(artiﬁcial,

em

tapete, escalracho ou em semente) ou
prado (semeado ou aplicado com a
técnica de hidrossementeira), plantas
artiﬁciais, ﬂoreiras e vasos, elementos de
água

e/ou

estruturas

para

jardins

(vedações, paliçadas e/ou decks).
JARDINS VERTICAIS
JARDINS EM TERRAÇOS
TIPOS DE RELVA
FLOREIRAS E VASOS
PLANTAS ARTIFICIAIS
ESTRUTURAS PARA JARDIM
MANUTENÇÃO DE JARDINS
Disponibilizamos

o

serviço

de

manutenção de jardins de forma que o
seu espaço verde tenha sempre um

aspeto cuidado e saudável. Uma correta
manutenção de jardins particulares –
residências

ou

condomínios

–

é

fundamental para que o seu espaço
verde tenha sempre uma apresentação
bela e cuidada.
Asseguramos as manutenções regulares
de

acordo

com

o

cronograma

pré-

estabelecido, que incluem proﬁssionais
experientes e todo o material necessário
ao

tratamento

de

relvados,

sebes,

árvores, plantas, vedações, entre outros.
As nossas equipas responsabilizam-se
pela limpeza em geral

dos jardins;

controlo

doenças

de

pragas,

e

infestantes; por adubações e fertilização;
manutenção de relvados e prados; sacha
e monda de canteiros; poda de árvores e
arbustos,
retanchas;

bem

como

Também

por

abates

zelamos

e

pela

veriﬁcação e manutenção de sistemas de
rega.
CONTACTE-NOS >>

empresas de limpeza porto, empresas de limpeza gaia, empresa de limpezas porto, empresa de limpezas gaia, prime clean, house
porto recrutamento, empresas de limpeza maia, empresas de limpeza preços, empresas limpeza gondomar, celimpa porto, limpeza
limpeza matosinhos, empresas
. de limpeza industrial porto, celimpa, empresas de limpeza preços porto, empresas de limpeza no po
Free Traffic
.

