
 

 Kertész időhiányban 
 

Tavasszal és nyár elején a parképítők gyakran kerülnek 
időzavarba, ugyanis a megrendelők az új beruházásokat erre az 
időszakra kérik, ugyanakkor a tavaszi indulás fontos a régi 
ügyfeleknél is. El kell indítani az automata öntözőrendszereket, 
karban kell tartani a dísztavakat, az algák és díszhalak 
túlszaporodásának időszaka ez, sűrűn kell tisztítani a szűrőket, 
fűmagvetés előtt be kell építeni az öntözőberendezéseket. Ebben a 
helyzetben több segítséget is kaphat a kertépítő a Tó és Öntözés 
Kft-től. 

A 2009-es év slágerével, a gyöngyszűrő beépítésével, sok hallal telepített dísztó tisztítása is néhány perc 
alatt elvégezhető több órás karbantartási munka helyett. A gyöngyszűrő 15-30 m3-es dísz- és halastavakhoz 
alkalmazható, kiváló hatékonyságú szűrő, melynek akár 20-30 kg koi sem probléma. A megrendelő számára 
az olcsó üzemelés fontos, ezért a szűrőket energiatakarékos OASE vagy más gyártó ECO szivattyúival 
működtessük. 

A kertépítőknek az egyik legnagyobb segítség, hogy a Tó és Öntözés Kft-nél a tóépítéshez és az 
öntözéshez Magyarország legnagyobb öntözési választékából minden anyagot egy helyen meg lehet vásárolni 
a legkedvezőbb áron. Fontos szempont, hogy a kiegészítő anyagok, csövek, szivattyúk, szűrők, csatlakozók 
is rendelkezésre álljanak. 

Ingyenes szaktanácsadással, a kezdő kertépítők öntözési- és tótechnikai betanításával igyekszünk 
támogatni a parképítők munkáját. Igény szerint vezető szerelőt küldünk a helyszínre, akár munkagéppel 
együtt. A megrendelt termékeket nettó 100 000 Ft feletti vásárlás esetén Pest megyében vagy 
telephelyeinktől (Szigetszentmiklós, Makó) számított 50 km-es körzeten belül ingyenesen kiszállítjuk. Egyéb 
esetben minimális költséggel futár végzi a szállítást. 

Árgaranciával is segítjük a parképítőket, árudákat, kivitelezőket. A Tó és Öntözés Kft által forgalmazott 
anyagokat szerződéses törzsvásárlóink a legkedvezőbb áron vásárolhatják meg. Ha bárhol az országban 
olcsóbban árusítják, akkor cégünk is azonos kedvezményt biztosít. 

Igény szerint kivitelezést is elvégezzük bármilyen méretű beruházás esetén, akár tervezéssel és 
pályázatkészítéssel együtt cégek és magányszemélyek részére. További részletekért tekintse meg honlapunkat 

www.toesontozes.hu vagy szakmai kérdésekkel keresse bizalommal kollégáinkat. 

 
Ismerje meg lehetőségeit: 
 

 
Tó és Öntözés Kft 

 

 Makó Szigetszentmiklós 

Cím: Attila u. 24. Leshegy út 1/A 

Tel.: 
+36-62-211-497 

+36-24-447-530 
+36-30-9653-961 

E-mail: ontozesmako@gmail.com toesontozes2@gmail.com 

Web: www.toesontozes.hu 
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