
SERVICII OFERITE DE PERFECT STYLE 

Amenajare și întreținere spații verzi: 

 Săpat mecanizat și manual șant pentru alimentarea cu apă a sistemului de la conducta 

principală, inclusiv conductele, fitingurile de compresiune, mufe egale, coturi, dopuri, 

reductii, vane, electrovane, distribuitoare, mufe combinate cu filet interior/exterior 

 Săpat mecanizat și manual șanț secundar alimentare aspersoare sistem de irigașii, 

inclusiv regulatoare de presiune, cutii electrovane, pipe de branșare, coliere de branșare, 

duze personalizate după geometria terenului. 

 Sisteme simple sau complexe de aspersie, terane sau supraterane în locuri greu 

accesibile, controlere, module de extensie, stații meteo, senzori de ploaie, asersoare de tip 

sprai, rotor, pulverizare, atomizare sau combinate, de la 0 la 360 grade, de colț, pentru 

terenuri rectangulare, rotunde sau neregulate. 

 Compactat și tasat șanț, executat trasee electrice pentru alimentare electrovane și 

sisteme automatizate 

 Pregătit pat germinativ în vederea înființării spațiilor verzi, inclusiv sortat și evacuat 

moloz și corpuri străine din sol, săpat și mobilzat sol cu unelte și motocultor, mărunțit sol 

cu motofreza 

 Adaos de pământ negru vegetal de tip cernoziomic, inclusiv tansportul, manipularea și 

asternutul acestuia  

 Adaos de compuși de tip rocă magmatică, vulcanică, perlit nisip cuarțos, carbonat de 

calciu, îngrășăminte chimice pentru corectarea pH-ului și structurii solului degradat în 

funcție de analiza pedolgică și agrochimică 

 Nivelat teren plan sau taluzare teren în pantă, îmbunătățiri funciare, drenaje apa în exces, 

colectare și direcționare ape pluviale meteo sau de pe versanți, inclusiv materialele, 

tubulatura și rigolele. 

 Înființat gazon prin însămanțare sau rulou, de tip clasic, sport, joacă, parc, golf, 

regenerare, pajiște, ornamental simplu, ornamental cu flori anuale sau perene 

 Plantare material dendrofloricol: arbori și arbuști, conifere sau foioase, plante 

ornamentale și flori anuale și perene, inclusiv transportul și manipularea acestora din 



pepiniera proprie, la preturi promoționale cu discount 20% față de prețul de listă din 

magazin. 

 Cosit gazon mecanizat, menținerea și uniormizarea gazonului la standardele de cultură 

în funcție de speciile ierboase componente, colectaera și evacuarea resturilor vegetale 

rezultate în urma operațiunii. 

 Tuns gard viu mecanizat, tăieri de menținere ce presupun toaletarea cresterilor anuale, 

tăieri de regenerare cu mașini puternice, lucrare ce pesupune tăierea gardurilor vii până în 

apropierea coletului pentru regenerarea și regarnisirea acestuia 

 Tăieri de corecție la copaci presupun tăieri de necesitate atunci când copacii pun în 

pericol viața persoanelor, integritatea imoblelor sau autovehiculelor, rețelelor aeriene de 

electricitate sau servicii publice de tip internet, CATV. Dispunem de utilaje performante 

unice în Romania de tip Husqvarna 325 P4 , 325 P5 și 250 PS care permit intervenția și 

tăierea până la înălțimi de 40 metri, în condiții de dificultate maximă, inclusiv fără 

înteruperea energiei electrice în timpul executării lucrărilor. Lucrarea presupune tăiearea 

ramurilor periculoase și echilibrarea copacului. 

 Tăieri de fructificare la pomi pentru formarea coroanei, normarea producției prin 

toaletarea  ramurilor, etajarea acestora, stabilirea încărcăturii cu muguri de rod, buchete 

de mai, cantității de frunze necesare fotosintezei, structurarea pomilor pe sistem clasic, 

semintensiv sau intensiv în vederea optimizării producției, dar și pentru obținerea unui 

flux sănătos al fluidelor reprezentate de seva brută sau elaborată din vasele lemnoase sau 

liberiene 

 Tratamente fitosanitare cu pesticide, erbicide insecticide, fungicide prin pulverizare, 

atomizare sau aerosoli împotriva bolilor și dăunătorilor din plante, pomi, gazon. 

Aparatura folosită este de ultimă generație, marca Solo Germania, Cifarelli Italia, 

Gardena, iar soluțiile folosite sunt ecologice, preparate de ingineri agronomi autorizați 

 Servicii DDD: Dezinfecția dezinsecția suprafețelor din imobile contra bacteriilor, 

virusilor sau insectelor, inclusiv căpușe. Deratizarea interioară și exterioara contra 

rozătoarelor mici sau mari. 

 Plante: material dendrofloricol divers + pomi fructiferi : mar , par , cires , cais , visin , 

alun , piersic , kiwi , prun , arbusti fructiferi coacaz, zmeur , mur , toata gama de 



trandafiri tufa , solitar, decorativ , urcator , tarator , acoperitor mirositori , pentru 

dulceata. 

 Foișoare, bănci , leagăne din lemn masiv  

 Alei și poteci , taluzuri din piatră naturală de tip granit, calar, Vistea , înierbate sau 

încastrate în beton. Asiguram materialul, transportul și manipularea acestuia, execuție 

rapidă și de calitate. Tarife reduse față de magazin și meseriași la materiale și la execuție. 

 Sisteme de irigații și instalații - mărci consacrate la nivel mondial: Rain Bird SUA si 

Mexic, Cepex Spania. Distribuitor autorizat, prima mână a producătorului, fără 

intermediari, discounturi de până la 1/3 din prețul de listă din fabrică. Controlere 

automate și manuale, aspersoare fixe, pop-up, spray sau rotoare, irigatii prin picurare sau 

evapotranspiratie , tevi de irigatii sau alimentare cu apa di PP, PE, PEHD, PELD , SDR18 

SDR 21 , etc mufe dopuri coturi de compresiune , coliere de branșare, pipeline, filtre 

micro și macro, sisteme de comandă, extensii, vane simple sau  industriale și electrovane 

PVC-U, PVC-C, termosudabile, reducții , aparatură profesională de montaj. Toată gama 

de produse și consumabile din stoc și la comanda, peste 6000 de produse! 

 

Curățenie profesională  generală, de întreținere, dupa constructor include 

printre altele :  

 Aspirarea covoarelor, mochetelor, parchetului 

 Curățarea și lustruirea pardoselilor (parchet, gresie, marmură etc) 

 Ștergerea prafului, tratarea suprafețelor din lemn, sticlă, aluminiu, inox 

 Curățarea geamurilor și a tâmplăriei 

 Curățarea și dezinfectarea în detaliu a grupurilor sanitare și a bucătăriilor 

 Curățarea exterioară a electrocasnicelor 

 Desfundarea instalațiilor sanitare 

 Îndepărtarea eventualelor pânze de păianjen 

 Ștergerea oglinzilor, ștergerea corpurilor de iluminat, difuzoarelor 

 Ștergerea aparatului de aer condiționat(unitatea interioară), curățarea prizelor, 

întrerupătoarelor și plintelor 



 Curățarea exterioară a caloriferelor, curățarea țevilor (gaze, apă etc.) 

 Colectarea și degajarea gunoiului, curățarea scrumierelor, înlocuirea sacilor menajeri 

 Aerisirea și odorizarea încăperilor 

 Curățarea balustradelor, curățarea ferestrelor, tâmplăriei și a oglinzilor 

 Îndepartarea etichetelor lipite pe geamuri, rame etc. 

 Curățarea și dezinfectarea în detaliu a bucătăriei și grupurilor sanitare 

 Curățarea tuturor suprafețelor (var, vopsele, moloz, glet), aspirarea suprafețelor 

 Lustruirea suprafețelor cu mașina monodisc și solutii speciale  

Tarifele pornesc de la 9 lei  apartament și până la 200 lei / imobil, casa vilă și includ toate 

consumabilele. 


