
Vi tænker i grønne baner



Vi gør tingene enkle og lette at overskue.
Efter at have haft en tæt dialog omkring
udførslen af netop Deres opgave, kan De
blot læne Dem tilbage og se hvordan 
Deres opgave hurtigt og effektivt bliver
udført – altid i højeste kvalitet.

Hos en stadigt større kundeskare udfører 
vi med ekspertice og topmoderne udstyr
pleje og vedligeholdelse:

• Totalpasning af udenomsareal
• Græsklipning
• Hækkeklipning
• Ukrudtsbekæmpelse kemisk/brænding
• Beskæring og fældning af træer og buske
• Opsamling af affald/blade
• Fejning af P-pladser, frontpartier, gårde mv.
• Entreprenørarbejde
• Ejendomsservice

Grøn vedligeholdelse

Eksempel på serviceaftale:
Græsklipning.................................hver uge
Opsamling af affald/blade.............hver anden uge
Hækkeklipning ..............................2 gange pr. år
Ukrudsbekæmpelse og lugning ....hver anden uge
Fejning af stier og P-områder .......4 gange pr. år
Dertil kommer evt. vintertjeneste (se næste side)

Vedligeholdelsen af udenomsarealer
kan både udføres på timepris, pr.
gang eller mest almindeligt og for-
delagtigt for kunden: Som en servi-
ceaftale. Vi udarbejder i fællesskab
en detaljeret og personlig vedlige-
holdelsesplan så områderne altid
står smukt og indbydende.

PO er et anlægsgartnerfirma i
rivende udvikling og hele tiden
med fingeren på pulsen. 
Vi servicerer virksomheder, grund-
ejerforeninger, institutioner, 
kommuner samt private med ved-
ligeholdelse og udvikling af deres
grønne områder.
Vi sætter en stor ære i altid at 
overholde aftaler og levere varen 
i højeste kvalitet.



Vintertjeneste

PO er specialister inden for området og
råder over moderne og effektivt materiel og
velkvalificeret mandskab hertil.

Vi yder vintertjeneste fra det lille private
fortov og til de store virksomhedspladser.

Fra den 1. oktober til den 1. april over-
våger vi døgnet rundt vejret fra diverse 
kilder og er klar til rykke ud når det er nød-
vendigt. Vi sørger for at der altid er farbart
inden kl. 7.00 eller efter ønske.

De kan holde øje med vejret og tilkalde os
til at udføre vintertjeneste, men mest almin-
deligt og fordelagtigt for kunden er en:

Vinteraftale 
– vi rykker ud når behovet er der

Bliv fri for at tænke på 
at skulle salte og rydde sne 
– det påtager vi os gerne

Vi tilbyder:
Overvågning døgnet rundt
Fast pris
Ingen udgifter hvis der ikke arbejdes



Hos PO ønsker vi at hjælpe og rådgive
med at anlægge eller renovere Deres
nye gårdhave, indkørsel, plante deres
hæk eller blot rette et par fliser op –
ingen opgave er for lille eller for stor.

En opgave udført af PO er altid skabt i
tæt dialog med kunden. 
Vi hjælper gerne med at rådgive og
skabe ideer der passer lige netop til
deres omgivelser og karisma, altid med
respekt for naturen og den lokale ånd.

Hos PO har vi års erfaring med arbejde
af alle gængse materialer: granit, kam-
pesten, beton græsarmering, grus,
sten, barkflis mv. og er ligeledes leve-
ringsdygtig af disse materialer.

Vi ser først den udførte opgave som
færdig når både De og vi er fuldt til-
fredse med arbejdets kvalitet. Vi sætter
en stor ære i altid at levere hver opga-
ve til den aftalte pris og ikke mindst til
den aftalte tid. Altid i højeste kvalitet.

Anlægsarbejde
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Vi giver gerne et gratis uforpligtende tilbud!


