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Σχετικά με Εμάς
Η εταιρεία GreenPlan ιδρύθηκε το 2004 και ασχολείται με τις μελέτες, τις κατασκευές
και τις συντηρήσεις εξωτερικών χώρων, καθώς και με τις απεντομώσεις (μυοκτονίες)
για τα θέματα δημόσιας υγείας. Στη GreenPlan πιστεύουμε πως ο σχεδιασμός
του περιβάλλοντα χώρου ενός κτιρίου πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια
υπευθυνότητα που αντιμετωπίζεται ο σχεδιασμός του ίδιου του κτιρίου. Ο κήπος,
η βεράντα, η ταράτσα είναι μέρη του κτιρίου και όχι προεκτάσεις αυτού, άρα δεν
θα πρέπει να στερούνται αισθητικής, λειτουργικότητας και προσωπικής έκφρασης.
Εδώ σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κήπους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αρχές
σύγχρονης αρχιτεκτονικής τοπίου, χρησιμοποιώντας νέα υλικά, νέες ιδέες ακόμα και
νέα φυτά για τα δεδομένα της χώρας.

Περιγραφή Υπηρεσιών
- Με γνώμονα το προσωπικό σας στυλ και τρόπο ζωής η GreenPlan αναλαμβάνει
την υλοποίηση ενός καλοσχεδιασμένου κήπου ο οποίος συνδυάζει το πράσινο με τις
υπόλοιπες αρχιτεκτονικές κατασκευές. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και την έκτασή
του, ο κήπος πρέπει να κρίνεται ως έργο τέχνης, που έχει όμως χρηστική σημασία
και που στηρίζει την έμπνευσή του σε ανάλογες εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος,
αλλά δομείται με ανθρώπινους κανόνες αρχιτεκτονικής σύνθεσης και χρωματικής
αρμονίας.

- Για ένα τέλειο αποτέλεσμα δεν αρκεί ο άριστος συνδυασμός φυτών και υλικών,
αλλά σημαντικότατο ρόλο παίζει η συντήρηση του κήπου. Τα φυτά είναι ζωντανοί
οργανισμοί και έχουν ανάγκη τη φροντίδα και την περιποίηση ενός ειδικευμένου
ατόμου με γνώσεις και εμπειρία. Δεν είναι απλό, αλλά δεν είναι και κάτι που μπορεί
να το κάνει ο καθένας. Το να κουρέψουμε το χλοοτάπητα και να μαζέψουμε τα φύλλα
δεν είναι συντήρηση πρασίνου και δυστυχώς οι περισσότεροι πιστεύουν το αντίθετο.
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