GROENBOUW
Neem een kijkje op onze website

Volg ons op Facebook

Meer foto's en werk van ons kan je vinden op
onze website www.groenbouw.frl

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws en handige tuintips.
@Groenbouw

Hoopstede 35
8447 DT Heerenveen

 info@groenbouw.frl
 0513-845349

 www.groenbouw.frl

UW PERSOONLIJKE HOVENIER
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Groenbouw Hoveniersbedrijf
ontwerp - aanleg - onderhoud - bestrating

ON TW E R P

A A N L EG

Alles is mogelijk

Groenbouw kan uw complete tuin aanleggen

Onze tuinontwerper brengt uw wensen in
kaart en maakt daarna een tuinontwerp dat
niet alleen voldoet aan uw wensen, maar
ook bij uw woning, omgeving en leefstijl
past. Uiteraard zullen deze gesprekken bij u
thuis plaats vinden, want daar is het immers
allemaal te doen.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd
door ons eigen personeel met eigen
gereedschappen en machines.
De producten die in uw nieuwe tuin
worden aangelegd zijn duurzaam en van
hoogwaardige kwaliteit.

OND E R H OU D

B E STR ATIN G

Elke mooie tuin moet onderhouden worden

Bestrating cq verharding is een essentieel
onderdeel in de tuin

Groenbouw hoveniersbedrijf helpt u graag
met uw tuinonderhoud. Voor zowel kleine
als grote onderhoudswerkzaamheden nemen
wij graag het werk uit uw handen, zodat u
elk seizoen kunt genieten van een mooie,
gezonde en onderhouden tuin.

De hoogwaardige produkten van MBI
en Redsun worden door ons met grote
regelmaat gebruikt. Deze materialen
onderscheiden zich van andere merken
zodat we voor u een strak resultaat kunnen
realiseren.

Groenbouw is een allround hoveniersbedrijf die de meest uiteenlopende
werkzaamheden voor u kan uitvoeren op het gebied van groenvoorzieningen.
Het werkgebied ligt in een straal van 50 km rondom Heerenveen. Onze
klantenkring bestaat uit particuliere en zakelijke klanten, verenigingen van
eigenaren en diverse overheidsinstellingen. Of het nu gaat om advies, een
ontwerp, realisatie van een tuinplan of het uitvoeren van tuinonderhoud: wij
bieden u de oplossing.

WIJ S TAAN VOOR:


dat u zorgeloos kunt genieten van uw tuin.



u de lusten, wij de lasten.

