
 

KERT 

SZOLGÁLTATÁS 
Cégünk teljeskör   parkfentartási szol-

gáltatást végez.  

Rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 

min ségirányítási és MSZ EN ISO 

14001:2015 környezetirányítási 

tanúsítással.  

 Szolgáltatásaink 

Kert és parképítés 

Teljes kör  parkfenntartás 
Fák gondozása 
Fák kitermelés 

Tuskómarás 

Mobil: +36-20-2399612 
      info@terranovum.hu 

GONDOZÁS 

Kosaras autóról történ  

gallyazási fakivágás 



Tevékenység Nettó árak Egyéb információk 

nyírás árak f nyíró géppel 20-35 Ft/m2 500 m2 felett és függ a terület nagyságától, 
tagoltságától, a f  nagyságától 

nyírás f nyírótraktorral 12-18 Ft/m2 1000 m2 felett, függ a terület nagyságától, 
tagoltságától, a f  nagyságától 

kaszálás árak normál 
területen 12-20 Ft/m2 700 m2 felett, függ a terület nagyságától, 

tagoltságától, a f  nagyságától 

kaszálás rézs n 20-60 Ft/m2 700 m2 felett, függ a terület nagyságától, 
tagoltságától, a f  nagyságától 

Gyepszell ztetés árak 45-65 Ft/m2 

500 m2 felett és függ a terület nagyságától, 
tagoltságától, tartalmazza a nyírást, a 
gyepszell ztetését, a kitermelt f hulladék 
összeszedését, ismételt nyírást a maradék 
hulladék eltávolítása érdekében 

Füvesítés f mag vetéssel vagy 
gyepsz nyeg lerakással 1000 Ft/m2-t l 

Tartalmazza a gyomirtózást, régi gyep 
felszedését, talajmunkát, f magvetést vagy 
gyepsz nyeg lerakását, függ a terület 
nagyságától 

Sövényvágás, 
permetezés motoros 
permetez vel 

6200 Ft/óra Tartalmazza a géphasználatot és a munkadíjat 

Egyéb kertészeti munkák 3100 Ft/óra Metszés, permetezés, gyomlálás stb. 
Vízszivattyúzás, 
vízeltávolítás, szivattyúzás  

20000 Ft/óra-tól Függ a szivattyúzandó mennyiségt l is. 

Ágdarálás, Ágaprítás, 
Faaprítás  

10000 Ft/óra 

15000 Ft/óra 

Tartalmazza a géphasználatot, 2 f  órabérét 
Ágaprítás 7 cm átmér ig, apríték mérete 3-
10 cm Urbán féle aprítóval. Els  óra 20000.- 
Ft. Teknamotor sd 160 aprítóval 16 cm-ig, 
els  óra 30000.-ft 

Vörös feny kéreg 
 Borovi feny kéreg 

26000 Ft/m3 
22000 Ft/m3 

Tartalmazza a szállítás költségét, minimum 1 
m3 rendelése esetén. Apró és nagy méretben 
egyaránt. 

Öntöz rendszer téli 
víztelenítése, tavaszi üzembe 
helyezése 

9000 Ft-tól Függ a terület illetve a rendszer méretét l 

Öntöz rendszer 
karbantartása, javítása 4000 Ft/óra/f  Minimum 8000 Ft fizetend . 

Járdák, utak térkövezése 3200-4200 Ft/m2 zúzottk vel vagy betonozva 
Szegélykövezés árak 1500 Ft/m  

Fakivágás árak 15000 Ft-tól nagyságtól, veszélyhelyzett l, elszállítástól 
függ en 

Zöldhulladék elszállítás 
általunk végzet munkáknál. 3200 Ft/m3 Minimum 1 m3 fizetend . 

Zöldhulladék elszállítás árak 
rendelésre Pest megye 3600  Ft/m3 

Minimum 3 m3 fizetend . Kiállási díj 120 
Ft/km Telephelyt l a célállomásig megtett 
kilométer 

 


