... i pro Vaši zahrádku!!!
Kompost již od 5 Kč/ 10 kg!!!
Vyrábíme kvalitní zahrádkářský kompost,
substráty, tříděnou zeminu i mulčovací kůru.
Vynechte drahé hobby markety a obchody
a přijeďte si pro kompost přímo ke zdroji!

+420 601 299 105
pro osobní odběr na kompostárně

+420 777 775 155
obchod@kompostarna.com
www.kompostarna.com
Navštivte také ZÁMECKÉ ZAHRADNICTVÍ
v Týně nad Vltavou (tel. +420 774 709 109) – ovocné
a okrasné dřeviny, hrnkové květiny, semena a sazenice aj.

Kompletní ceník:
PRODUKT

CENA

(bez DPH)

Míchaný SUBSTRÁT

Kompost ZAHRADNÍK

450,-/m3

Kompost FARMÁŘ

350,-/m3

SUBSTRÁT míchaný

500,-/m3

Tento provzdušněný substrát je specificky
namíchán tak, aby měl všestranné využití
a zároveň zvýšenou měrou podporoval růst
a výživu rostlin. Míchaný substrát je ideální
do truhlíků, květináčů, zahrádek, skleníků,
pařenišť apod. Podporuje zdravý růst zeleniny i okrasných květin.

Mulčovací kůra

800,-/m3

KOMPOST ZAHRADNÍK

Mulčovací štěpka

500,-/m3

Zahradnický kompost je vysoce kvalitní
organické hnojivo. Kompost ZAHRADNÍK
využijete při hnojení venkovních záhonů,
ve skleníku, při výsadbě stromků a keřů,
ale také při zakládání nových záhonů, zazimování růží, provzdušení půdy apod. Zcela
přírodní a bez chemie!

Zemina tříděná (do 4 cm)
Zemina tříděná (do 2 cm)

300,-/t
350,-/t

Kompost k Vám rádi dovezeme!
Dopravu jsme schopni zajistit naší
kontejnerovou technikou (do 5 t či m3).
Doprava je účtována na 25,-/km bez DPH
(nebo paušál 500,- Kč bez DPH).

Zemina tříděná (do 2 cm)
Kvalitní zemina s jemnou frakcí do 2 cm
vhodná pro jakékoliv finální úpravy! Může
se jednat např. o svrchní vrstvu při realizaci trávníků, tvorbu zahradních záhonů
či okrasných zahrad apod. 1 t materiálu
vychází na cca 0,6 m3.

KOMPOST FARMÁŘ
Kompost FARMÁŘ je vhodný zejména pro
zemědělce, kteří chtějí zodpovědně a šetrně
hospodařit na svých pozemcích. Hojně se
využívá při hnojení travních porostů v parcích, výsadbě květin a okrasných stromků.
Kvalitou a množstvím živin je méně hodnotný nežli kompost ZAHRADNÍK.

Jarošovice

