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Kreowanie 
zielonych 
przestrzeni
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Siła zieleni sprawia, 
że pragniemy być cały 
czas blisko niej. 
Kultywujemy tradycje 
rodzinne. Wykorzystując 
wiedzę przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie 
potrafimy zmieniać 
nieciekawe wnętrza 
w pełne uroku miejsca. 
Projektujemy i realizujemy 
bajecznie kolorowe 
przestrzenie, efektywnie 
wykorzystując każdy 
skrawek terenu. 
Zieleń umila życie 
i w tym tkwi jej i nasza siła.
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W branży architektury krajobrazu i aranżacji 

zielenią wnętrz świadczymy usługi już ponad 30 lat. 

W tym czasie nie tylko poznaliśmy tajniki sztuki 

projektowania i realizacji zielo nych przestrzeni, 

ale również zrozumieliśmy jej oddzia ływanie 

na użytkowników tych miejsc.

Dziś zarówno nasi klienci jak i my możemy 

potwierdzić, że zrealizowane projekty 

to najlepsza inwestycja w dobre 

samopoczucie, równowagę i zdrowie.

jesteśmy z Wami
już ponad 30 lat!
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Kompleksowość

Innowacyjność

Team CALLA składa się ze specjalistów 
różnych branż: od architektów 
krajobrazu przez kadrę budowlaną, 
inżynierską po wyspecjalizowanych 
ogrodników. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie wykonać zadanie od A do Z 
- od projektu, przez realizację, aż po 
pielęgnację.

Biorąc cyklicznie udział w krajowych 
oraz międzynarodowych  targach 
i  szkoleniach zapoznajemy się 
z  najnowszymi trendami oraz 
technologiami w  zielonej branży, 
wprowadzając je konsekwentnie do 
naszej działalności.

Jesteśmy wieloletnim członkiem wiodących  branżowych stowarzyszeń, 
zarówno polskich jak i międzynarodowych.
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zaufaj 
doświadczeniu

Zaplecze

Wiedza  i doświadczenie

Dysponujemy własnym, specjalistycznym 
sprzętem ogrodniczym, budowlanym 
oraz powierzchnią produkcyjną 
i magazynową.

Ponad 30-letnie doświadczenie  
w  branży powoduje, że potrafimy 
dopasować się do indywidualnych 
potrzeb kl ienta oraz oferować 
sprawdzone produkty i materiał roślinny 
najwyższej jakości.

Zdobyte know-how pomaga nam sprostać najwyższym wymaga niom w zakresie 
zagospodarowania terenów zieleni zewnętrznej oraz wnętrz na każdym etapie 

Państwa inwestycji: od przygotowania projektu poprzez jego realizację, 
aż po pielęgnację. 

Planując oraz realizując zlecone nam projekty zwracamy szczególną uwagę 
na spełnienie ocze kiwań inwestorów, łącząc poszanowanie przestrzeni publicznej 

z charakterystyką przyszłego użytkownika. 
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biophilic 
design

Celem współczesnych projektantów jest tworzenie 
przestrzeni, w których człowiek czuje się bezpiecznie 
i komfortowo. Ponowne wprowadzenie natury do 
naszej codzienności zdecydowanie ułatwia uzyskanie 
tego efektu.

T R E N D
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zanurz się
w zieleni 

Zieleń staje się synonimem 
współczesnego luksusu. 

Budynki otoczone zielenią 
zyskują na wartości, więc 

architekci coraz częściej 
uwzględniają  ją w swoich 

projektach. 

Wszystko po to, 
by powrócić do natury 
i pozytywnie wpłynąć 

na jakość życia 
mieszkańców.



przestrzenie 
handlowe

Projektowanie

przestrzenie 
biurowe

przestrzenie
medyczne

Zarządcy centrów handlowych 
zawsze szukają sposobu, 
aby przyciągnąć klientów do 
swoich sklepów. Zadbanie 
o to, aby przestrzeń handlowa 
była zachęcająca, a kupujący 
czuli się w  niej swobodnie, 
buduje lojalność i zwiększa 
p r a w d o p o d o b i e ń s t w o 
ponownych odwiedzin.

Proj e k tu j ą c ,  rea l izu j ą c 
oraz pielęgnując zieleń 
biurową CALLA pomoże 
P a ń s t w u  s t w o r z y ć 
wnętrza, do których ludzie 
b ę d ą  c h c i e l i  c h ęt n i e j 
przychodzić, a  co za tym 
idzie z większać swoje 
z a a n g a ż o w a n i e  o r a z 
efektywność pracy.

Wśród profesjonalistów 
panuje coraz częściej 
przekonanie, że rośliny 
mogą pomóc w  procesie 
rekonwalescencji. Tym samym 
są gotowi przeznaczyć na 
zieleń część przestrzeni oraz 
zasoby.
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Kompleksowo realizujemy zielone przestrzenie 
w obiektach o zróżnicowanym charakterze, od prestiżowych 
obiektów handlowych, po przestrzenie publiczne, 
parki oraz osiedla. Każda realizacja jest unikalna 
i dopasowana do charakteru miejsca.
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Realizacja i pielęgnacja

przestrzenie
hotelowe

przestrzenie  
publiczne

przestrzenie
osiedlowe

kreowanie 
zielonych przestrzeni

Zieleń uatrakcyjnia różne 
f o r m y  w y p o c z y n k u . 
Jak już wiemy, pomaga 
człowiekowi odprężyć się, 
zrelaksować, korzystnie 
wpływa na nasze zdrowie 
i samopoczucie. Przebywając 
w  otoczeniu zieleni łatwiej 
nabieramy ponownej energii 
do działania zrzucając z siebie 
napięcie oraz zbędny stres. 

Zajmujemy się również 
projektami oraz realizacją 
przestrzeni publicznych. 
Projektujemy, realizujemy 
o r a z  p i e l ę g n u j e m y 
m . i n .  p a r k i ,  z i e l e ń ce , 
skwery, bulwary, aleje oraz 
inne tereny zewnętrzne, 
na których dominuje zieleń. 
Bierzemy  czynny udział 
w przetargach publicznych.

Jakość otoczenia, to czynnik, 
który staje się coraz bardziej 
is tot ny  p r z y  w y b o r ze 
lokalizacji do zamieszkania. 
CALLA pomoże Państwu 
stworzyć wyjątkowe miejsca 
i przestrzenie do codziennej 
rekreacji
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przygotowanie projektu

realizacja projektu

pielęgnacja

Nasi architekci przygotują dla Państwa pro-
jekt zieleni zarówno dla przestrzeni wewnątrz 
budynków (handlowych, biurowych, hotelowych 
itp.) jak i projekt aranżacji terenu dla przestrzeni 
je otaczających. Zaprojektujemy również zago-
spodarowanie parków, skwerów oraz terenów 
osiedlowych.

Realizujemy zieleń oraz prace budowlane 
zaprojektowane przez naszych architektów, 
ale działamy również w oparciu o powie-
rzone projekty. Jesteśmy w stanie wykonać 
zadania całościowo, zarówno te związane 
z zagospodarowaniem terenu, jak i aranża-
cją wnętrz.

Zieleń wymaga opieki. Oferujemy profe-
sjonalną usługę pielęgnacji zieleni zarówno 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej dając pełną 
gwarancję na powierzone rośliny.

E TA P Y  R E A L I Z A C J I
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Kompleksowość
Przewagą CALLA jest możliwość kompletnej 

realizacji zadania: od projektu, poprzez wykonanie, 
po pielęgnację. Umożliwia to lepszą koordynację 

 i kontrolę poszczególnych etapów zarówno 
w przypadku prac wewnętrznych 

 jak i zewnętrznych.

Elastyczność
Przyjmujemy również oddzielne zlecenia 

na poszczególne etapy projektu. To gwarantuje 
elastyczność, zwłaszcza wtedy, gdy współpracują 

już Państwo z innymi podmiotami, a od nas 
oczekują specjalistycznego wsparcia 

na wybranym  etapie inwestycji.

Zielony concierge
Stałym klientom oferujemy dodatkowe usługi, 

takie jak np. dostarczanie świeżych kwiatów do biura, 
przygotowywanie świątecznych dekoracji, 

czy informowanie o najnowszych technologiach  
i trendach z dziedziny architektury krajobrazu 

i zieleni wewnętrznej.

od projektu
do pielęgnacji

elastyczność
kompleksowość
lojalność
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P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E

well-being
w pracy

T R E N D

• zieleń w formie ścianek działowych

• rośliny w donicach wolno stojących

• rośliny w zabudowie meblowej
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przestrzenie biurowe

Projektując, realizując oraz pielęgnując zieleń 
biurową CALLA pomoże Państwu stworzyć 

wnętrza, do których ludzie będą chętniej 
przychodzić, a co za tym idzie zwiększać swoje 

zaangażowanie oraz efektywność pracy.

Bardziej wydajna praca 
w zielonym biurze

Badania pokazują, że subtelne, zmysłowe dodatki, takie jak 
rośliny, mogą nam w tej kwestii bardzo pomóc. Nie tylko 

piękne wyglądają, ale także dzięki zastosowaniu odpowied-
nich gatunków mogą oczyszczać powietrze we wnętrzu, 

pochłaniać toksyczne związki oraz poprawiać mikroklimat. 
Dobrze wpływają na nasz nastrój, koncentrację i wydajność, 

która ma ogromne znaczenie podczas pracy.

Około 90% naszego ży-
cia spędzamy w budyn-
kach, a to oznacza, że 
nasze zdrowie i samo-
poczucie jest zależne 
od warunków panują-
cych we wnętrzach.

Naukowcy już dawno udowodnili, że przebywanie w otocze-
niu żywych roślin sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, łatwiej 

się relaksujemy mając mniejszy poziom stresu, agresji
i napięcia. Rośliny mogą również pomóc nam w pozbyciu się 

szkodliwego promieniowania emitowanego przez 
komputery oraz skutecznie nawilżyć powietrze, co ma 

duże znacznie zwłaszcza zimą.



14

P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E

• zieleń wewnątrz centrum handlowego

• zieleń w otoczeniu centrum handlowego

• aranżacje z roślin żywych

• aranżacje z roślin sztucznych
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przestrzenie handlowe

Różnorodność zwiększa atrakcyjność

Pozytywny odbiór miejsca jest silniejszy i bardziej zapamię-
tany jeżeli pobudzone zostają różne zmysły, a użytkownicy 

przestrzeni mogą doświadczyć różnorodności na własnej 
skórze, czyli np. w trakcie pobytu w centrum handlowym 
przejść zarówno przez jasne pomieszczenia, omijając po 

drodze „zielone wyspy”, dotrzeć do ciemniejszych bardziej 
tajemniczych lokalizacji, jak również wejść na dach zielony 
lub odpocząć na ławce w terenach zieleni zlokalizowanych 

tuż przed wejściem do przestrzeni handlowych.

Rośliny to element, który bazując na wrodzonej potrzebie 
człowieka  do bycia blisko natury, może mieć ogromny 

wpływ na zapewnienie pozytywnych doświadczeń 
klientów, poprawienie ich nastroju oraz zwiększenie 

pozomu energii. 

Zarządcy centrów handlowych nieustannie 
szukają sposobu, aby przyciągnąć klientów do 

swoich sklepów. Zadbanie o to, aby przestrzeń 
handlowa była zachęcająca i aby kupujący czuli 

się w niej swobodnie, pomaga budować 
lojalność i zwiększa prawdopodobieństwo 

ponownych odwiedzin.

Otoczenie zewnętrzne 
może być płynnym 
przedłużeniem wnętrza 
sklepu, zapewniając 
ciągłość, co przekłada się 
na pozytywne doświad-
czenia zakupowe. 
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P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E

• zieleń wewnatrz obiektów medycznych

• zieleń w otoczeniu obiektów medycznych
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przestrzenie medyczne

Wśród profesjonalistów panuje coraz częściej 
przekonanie, że rośliny mogą pomóc w procesie 

rekonwalescencji. Zarządcy obiektów medycznych 
są więc gotowi przeznaczyć na zieleń większą część

przestrzeni oraz budżetu.

Bliżej natury, bliżej zdrowia.

W jednostkach medycznych podobnie lub nawet bardziej 
niż w centrach handlowych, biurach, hotelach czy 

restauracjach należy wytworzyć kojącą atmosferę. 
Za pomocą roślin oraz naturalnych elementów utworzyć 

kameralność, stworzyć miejsca zbliżone do natury zarówno 
czysto wizualnie, jak i poprzez odpowiednie rozmieszczenie 

elementów, ich aranżację. W przestrzeniach z dostępem 
światła dziennego można zaplanować grupy większych 
roślin, dających wymierne korzyści. Wszystko po to, aby 

wspomóc procesy rehabilitacji pacjentów.

Z najnowszych
badań wynika, że
ludzie przebywający
we wnętrzach
doceniają zieleń
często bardziej niż
inne udogodnienia.

Aby uniknąć drastycznego przejścia i nie dopuścić do
nagłego spadku samopoczucia naturę staramy się

przenieść również do wnętrz. Podczas rekonwalescencji,
zwłaszcza tej długotrwałej, należy dołożyć wszelkich starań,

aby dłuższe przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach
nie było odczuwane zbyt negatywnie.
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butikowe
hotele

T R E N D

P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E

• zieleń wewnątrz hotelu

• zagospodarowanie terenów zewnętrznych hotelu
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 przestrzenie hotelowe

Zieleń uatrakcyjnia różne formy wypoczynku. 
Jak już wiemy, pomaga człowiekowi odprężyć się, 
zrelaksować, korzystnie wpływa na nasze zdrowie 

i samopoczucie. Przebywając w otoczeniu zieleni 
łatwiej nabieramy ponownej energii do działania 

zrzucając z siebie napięcie oraz zbędny stres. 

Zapewniamy 
kompleksową
usługę: od projektu,
przez realizację, po
pielęgnację zieleni, aby
klienci hotelu mogli
cieszyć się jej pięknem
podczas pobytu.

Ciekawie i umiejętnie zaaranżowana zieleń jest przede
wszystkim czynnikiem umilającym pobyt, ale może

również skutecznie pom c Zarządcom w przyciągnięciu
nowych klient w do danego obiektu. Możliwości aranżacji

zieleni wewnątrz oraz na zewnątrz jest wiele, stanowić
więc może istotny czynnik pomagający architektom 

w planowaniu przestrzeni hotelowych.
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miasta
biofiliczne

T R E N D

P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E

• parki, skwery miejskie

• miejsca rekreacji
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przestrzenie publiczne

Zajmujemy się również projektami oraz realizacją 
przestrzeni publicznych. Projektujemy, realizujemy 

oraz pielęgnujemy m.in. parki, zieleńce, 
skwery, bulwary, aleje oraz inne tereny zewnętrzne, 
na których dominuje zieleń. Bierzemy  czynny udział 

w przetargach publicznych.

Miasta biofiliczne
Włodarze miast przywiązują coraz większą wagę 

do natury. Miasta zielone, to miasta walczące z miejskimi 
wyspami ciepła, stawiające czoła niekorzystnym zmianom 

klimatycznym. To miejsca przyjazne ludziom, pełniące 
funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, dydaktyczne, 

ochronne, estetyczne i zdrowotne. Miejsca, gdzie 
żyje się lepiej. Miasta, w których ludzie czują się mniej 

zestresowani, wykazują większy poziom kreatywności, 
produktywności, skłonności do współpracy, a to wszystko 

dzięki możliwości obcowania na co dzień z naturą, 
życiu w sąsiedztwie roślin, krzewów, drzew.

Oferta uwzględnia
dobór i instalację
elementów małej
architektury, placów
zabaw, stref relaksu,
ścieżek, dróg i innych
składowych
zagospodarowania
terenu. Nasze projekty
architektury
krajobrazu są
kompletne i przyjazne
dla użytkowników.
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zielone
miasta

T R E N D

P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E

• dachy zielone

• ścieżki, mała architektura

• drzewa, krzewy, rośliny
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przestrzenie osiedlowe

Jakość otoczenia, to czynnik, który staje się coraz 
bardziej istotnym czynnikiem przy wyborze 
lokalizacji do zamieszkania. CALLA pomoże 

Państwu stworzyć wyjątkowe miejsca, 
aby uatrakcyjnić inwestycję.

W ramach kreowania przestrzeni osiedlowych zajmujemy 
się również usługami dodatkowymi, m.in. doborem 

małej architektury, projektowaniem oraz realizacją placów 
zabaw, street workout parków, czy wykonaniem dachów

zielonych oraz ścian. Te i inne dodatkowe usługi mogą być
uwzględnione w ogólnym projekcie lub wykonane  

w ramach osobnego zlecenia. 

Wykorzystując moc 
roślin, siłę drzew i wie-
lofunkcyjność elemen-
tów małej architektury 
możemy stworzyć 
przyjazne miejsca, które 
będą chętnie odwiedza-
ne przez mieszkańców 
danej społeczności.

Zapewnienie stałego, wysokiego standardu dostosowa-
nego do potrzeb mieszkańców oraz próba wyróżnienia się, 

to czynniki mające duże znaczenie na dzisiejszym rynku 
nieruchomości. Dotyczy to zarówno samych budynków, jak 

i przestrzeni wokół nich. Zespół CALLA oferuje swoje usługi 
w zakresie projektowania, realizacji oraz pielęgnacji tych 
miejsc. Pomożemy inwestorom oraz zarządcom nieru-

chomości w wykreowaniu zielonych przestrzeni, w których 
będzie można się zrelaksować i poczuć bliskość natury.
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P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E
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ściany zielone

CALLA instaluje żyjące ściany we wnętrzach, ale również na 
zewnętrznych fasadach. Takie systemy dają wiele korzyści, 

jak dodatkowa izolacja ścian, pomoc w walce z miejskimi 
wyspami ciepła, czy zwiększenie powierzchni biologicznie 

czynnej. Zapewniamy także specjalistyczne usługi 
pielęgnacyjne zarówno ścian zielonych wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych. Jest to wysoce zalecane, ponieważ 

regularna opieka sprawi, że ogród wertykalny pozostanie 
bujny, zdrowy i będzie cieszył oko naszych klientów 

przez długi czas. 

Zielone ściany, zwane często wertykalnymi ogrodami, 
stanowią jedne z najbardziej spektakularnych aranżacji 

w zamkniętych przestrzeniach komercyjnych, biurowych 
czy publicznych. Pozwalają umieścić zieleń nawet 

w miejscach o ograniczonym metrażu. Zaawansowane 
systemy nawadniające pomagają utrzymać rośliny w dobrej 

kondycjii wspomagają proces pielęgnacji.

Ściany zielone stanowią niezwykle efektowny i nowoczesny 
element dekoracyjny. Są doskonałym sposobem 

na wprowadzenie roślin do wnętrza oraz poprawę jakości 
powietrza, szczególnie w przypadku gdy Inwestor dysponuje 

ograniczoną przestrzenią do wykorzystania.

Ściany z roślin sztucz-
nych lub np. chrobot-
ka reniferowego, to 
sposób na aranżację 
powierzchni trudno-
dostępnej lub gdzie 
warunki nie pozwalają 
na wprowadzenie ży-
wej zieleni.

#1
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P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E

• ściany systemowe z roślin żywych

• ściany z roślin sztucznych

• ścianki mobilne

• ściany zielone zewnętrzne
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#1

ściany zielone



30

• dachy zielone ekstensywne

• dachy zielone intensywne

P R Z Y K Ł A D O W E  R E A L I Z A C J E
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Dachy zielone pomagają nam m.in. kumulować wodę desz-
czową, poprawiać izolację dachu, chronić materiały dacho-

we, zwiększać efektywność paneli słonecznych, redukować 
natężenie hałasu, zwiększać powierzchnie biologicznie 

czynną oraz poprawiać wskaźnik bioróżnorodności.
CALLA oferuje swoje usługi w zakresie instalacji dachów 

ekstensywnych, intensywnych, jak również innych projektów 
mieszanych umożliwiających użytkownikowi korzystanie 
z tego typu przestrzeni oraz poprawę bioróżnorodności 

w danej lokalizacji.

Zalety dachów zielonych wpływają korzystnie na nasze 
zdrowie i samopoczucie, ale mogą również  przekładać się 

na oszczędności obniżając znacząco wydatki na energię.

To rozwiązania systemowe bardzo szybko 
rozwijające się w ostatnim czasie. Liczne 

korzyści jakie możemy uzyskać z ich zastosowania 
zachęcają do uwzględniania dachów zielonych 

w projektach budowlanych.

Rozwiązaniem 
mającym wiele zalet 
jest połączenie eks-
tensywnego dachu 
zielonego z panelami 
fotowoltaicznymi.

dachy zielone

#2
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CALLA oferuje również usługę 
długoterminowego wynajmu aranżacji 
roślinnych. Zgodnie z duchem less waste, 
lepiej jest wypożyczyć to, czego potrzebujemy 
tymczasowo, niż kupić, a po krótkim czasie 
wyrzucić.

wynajem roślin

#3

Zakup nie jest jedynym rozwiązaniem, oferujemy także 
długoterminowy wynajem zielonych aranżacji. 
Chętnie dostosujemy ofertę w tym zakresie do 
Państwa potrzeb.

Zieleń na wynajem 
będzie starannie 
dobrana, a następnie 
pielęgnowana przez 
cały czas trwania 
umowy.

less
waste

T R E N D

Zieleń jest zaprojektowana i dostarczona zgodnie 
z Państwa życzeniem. Klient nie staje się jej właścicielem, 
a jedynie opłaca abonament, uwzględniający kompleksową 
pielęgnację na cały czas trwania umowy. Z usługi można 
zrezygnować, jeżeli zajdzie taka konieczność np. zmiana 
lokalizacji biura.
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Przestrzeń z powodzeniem możemy zaaranżować 
instalując rośliny sztuczne perfekcyjnie imitujące 

naturalne gatunki. Imponujące drzewa, kwiaty, rośliny 
wykonane z najwyższej jakości materiałów 

nie wymagają pielęgnacji i polecane są do miejsc, 
w których nie ma odpowiednich warunków

do utrzymania naturalnej roślinności.

rośliny sztuczne

#4

Sztuczne może być 
piękne i dobrej jakości. 

Pasuje idealnie do trudno 
dostępnych miejsc.
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mała architektura

#5

Projektujemy i dobieramy elementy małej 
architektury. Są one idealnym uzupełnieniem 
projektów zieleni i zachęcają uzytkowników 
do korzystania z miejsc rekreacji.
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donice ozdobne

#6

Ozdobne detale w postaci donic stanowią często  
dominujący akcent we wnętrzu, stąc ich prawidłowy 

dobór stanowi duże wyzwanie dla inwestorów.
 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i mając do dyspozycji 
całą gamę donic o różnych kształtach, ciekawych wzorach 

i kolorach, pomożemy Państwu dobrać te, które będą najlepiej 
pasować do aranżowanej przestrzeni.

Współpracując z wieloma 
dostawcami zarówno w Polsce,  
jak i za granicą, jesteśmy 
w stanie dobrać donice, 
które będą wyglądać estetycznie 
w danym miejscu, ale przede 
wszystkim będą odpowiednie 
dla wybranych gatunków roślin.



36

usługi projektowe

#7

Nie mają Państwo pomysłu jak zagospodarować 
przestrzeń? Nasz zespół architektów stworzy 
dla Państwa projekt dostosowany do warunków 
panujących na danym terenie lub w konkretnych 
pomieszczeniach, dbając o odpowiedni dobór roślin 
oraz elementów małej architektury. 

Wykonujemy następujące opracowania 
projektowe:

• projekty terenów zieleni: miejskich, osiedli 
mieszkaniowych, obiektów biurowych, 
handlowych, medycznych, rekreacyjnych

• aranżacje zielenią wnętrz, tarasów oraz 
ogrodów zimowych

• koncepcje zieleni na ścianach i dachach

• projekty systemów automatycznego 
nawadniania

• koncepcje rekultywacji terenów 
poprzemysłowych i zdegradowanych

• rewaloryzacje założeń ogrodowo-parkowych
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raporty ekologiczne, 
konsultacje

#8

Zrównoważone budownictwo staje się standardem. 
Inwestorzy zarówno nowych obiektów, jak i tych 
oddanych już do użytkowania, mogą ubiegać się 

o otrzymanie certyfikatu. Pomożemy Państwu 
sprostać restrykcyjnym wymaganiom przy sporzą-

dzaniu raport w ekologicznych.

LEED
BREEAM
WELL

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży architektury 
krajobrazu pomaga nam zrozumieć, co faktycznie oznacza 
termin ekologia i jak postępować zgodnie z jego zasadami.

T R E N D

zrównoważone
budownictwo
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Wyszkolony i doświadczony zespół, wyposażony w niezbędny sprzęt wykona 
z największą starannością niezbędne prace pielęgnacyjne m.in.:
cięcia korekcyjne, nawożenie, opryski, czyszczenie, podlewanie, kontrole
systemów nawadniania.
CALLA zadba również o systematyczną kontrolę kondycji oraz warunków życia 
powierzonej roślinności. Na wykonywane prace dajemy pełną gwarancję.

P R A C E  P I E L Ę G N A C YJ N E
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pielęgnacja zieleni

#9

Zieleń sprawia, że dane przestrzenie stają się bardziej 
atrakcyjne, przyciągając większą liczbę klientów 

i odwiedzających. Ten fakt cieszy użytkowników, jak również 
zarządców, stając się dla nich jednak tak samo 

dużym wyzwaniem.

Regularna i fachowa pie-
lęgnacja jest podstawą 
utrzymania roślin w sta-
nie pełnej żywotności, 
pomaga zachować ich 
walory estetyczne oraz 
wizualne.

W  CALLA łączymy nasze trzydziestoletnie doświadczenie 
z  nowoczesnymi metodami i  technologią, aby zapewnić 
naszym klientom najwyższą jakość wykonywanych usług 
pielęgnacyjnych.

Dbamy o  tereny zewnętrzne:
• wokół firm, urzędów
• otoczenie hoteli, obiektów medycznych
• centra logistyczne, tereny wokół magazynów
• osiedla, parki, miejsca rekreacji

Pielęgnujemy zieleń we wnętrzach:
• biurowych, hotelowych, restauracjnych,
• obiekt w handlowych, magazynowych, medycznych 

Nasz Klient ma tylko jedno zadanie – cieszyć się pięknem 
zieleni, jaką ma wokół siebie.
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Porozmawiajmy i wspólnie ustalmy w jakim 
zakresie możemy nawiązać współpracę.
Wskażemy pomysły i zaproponujemy
Państwu konkretne, kompleksowe 
rozwiązania.

Zachęcamy do tworzenia z nami swoich 
zielonych przestrzeni.

+48 32 205 50 18
info@calla.pl

calla.pl

Zaskanuj kod i zobacz więcej informacji 
oraz naszych realizacji 
w elektronicznej wersji katalogu.
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CALLA Group sp. z o.o. sp.k.

ul. Kochłowicka 63
40-817 Katowice

+48 32 205 50 18

info@calla.pl
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