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Kilka słów o naszej firmie

Green Square to zespół młodych, energicznych i pełnych świeżych pomysłów

osób, które z pasją tworzą ogrody. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie 

projektowania, wykonywania i pielęgnacji terenów zielonych.

Naszą specjalizacją jest budowa stawów kąpielowych, technicznych, naturalnych,

oczek i elementów wodnych, jak również projektowanie i montaż systemów 

automatycznego nawadniania. 

Dbamy o to, aby ciągle rozwijać swoje umiejętności poprzez uczestnictwo 

w rożnego rodzaju kursach, szkoleniach, czy też targach dzięki czemu jesteśmy 

na bieżąco z aktualnymi trendami i nowościami w ogrodzie.

Od roku 2014 współpracujemy z firmą Blue Garden, z którą wspólnie realizujemy 

inwestycje. Firma Blue Garden jest dystrybutorem m.in. marek: 

Toro, Rain Bird, Oase, Seliger, Firestone.

 

www.sklep.wodawogrodzie.pl



Basen koło domu?  
To już przeszłość...

Od kilku lat coraz większą popular-

nością cieszą się stawy kąpielowe. 

Staw kąpielowy to połączenie stawu 

czy też oczka wodnego z basenem. 

Teraz już nie musisz nigdzie wyjeż-

dżać, aby wypocząć nad wodą, tra-

cąc czas na podróż, stanie w korkach, 

czekanie na odprawę na lotnisku. Nie 

musisz wstawać skoro świt, aby zająć 

miejsce na plaży, czy też przepychać 

się między tłumem ludzi w zgiełku 

i hałasie. Idealne miejsce na relaks 

możesz mieć w swoim ogrodzie. W 

ciszy i spokoju, słuchając ulubionej 

muzyki, możesz odprężyć się w swo-

jej osobistej strefie wellness. 

Co to jest staw kąpielowy?

Staw kąpielowy to połączenie basenu 

z naturalnym zbiornikiem wodnym 

oczyszczanym biologicznie. Dzieli się 

on na trzy części: strefę wody regene-

racyjnej z roślinnością, strefę wody 

głębokiej do pływania oraz komorę fil-

tracji biologicznej. W odróżnieniu od 

basenu, dzięki odpowiednio dobranej 

filtracji, nie wymaga on stosowania 

środków chemicznych i jest  tańszy w 

utrzymaniu. Dodatkowo w sezonie zi-

mowym staw kąpielowy, może także 

służyć rekreacji, ponieważ zamienia 

się w lodowisko. Stawy kąpielowe to 

również alternatywa dla osób uczu-

lonych na chlor. Dzięki swojej tech-

nologii staw kąpielowy nie wymaga 

STawy KąpiElOwE

używania jakiejkolwiek chemii, więc 

nie uczula. Woda ze stawu przechodzi 

przez poszczególne moduły filtracyjne 

tj. separator dużych zanieczyszczeń, 

moduł filtracyjno-gąbkowy, moduł wią-

żący fosforan. Dodatkowo, aby pozbyć 

się glonów, zielenicy i bakterii, woda 

przepływa przez specjalne promienio-

wanie świetlne we wnętrzu lampy UVC.

Cała technologia filtracyjna stawu ką-

pielowego jest wykonywana na pro-

fesjonalnych produktach firmy OASE, 

która gwarantuje wysoką jakość i nie-

zawodne działanie przez długie lata. 

Hydroizolacja stawu wykonywana jest 

za pomocą geomembrany EPDM (folia 

EPDM).

STaw KąpiElOwy NaTuRalNy (BOREK SzlaChECKi)

STaw zE STREFą KąpiElOwą (NiEDRzwiCa Duża)

STaw KąpiElOwy NaTuRalNy (BOREK SzlaChECKi)



BuDOwa STawu KąpiElOwEGO

Podczas budowy stawu kąpielowego bardzo istotną funkcję pełni projekt. 

Służy nie tylko do wyceny, ale jest podstawą do doboru odpowiedniej filtracji, 

która odgrywa kluczową rolę. Chcąc uzyskać gwarancję czystej wody, musimy 

znać dokładny obmiar inwestycji.

Strefa kąpielowa i komora filtracyjna może być wykonana z bloczka betono-

wego lub ściany żelbetowej.

W odróżnieniu, naturalny staw kąpielowy nie ma  wydzielonej strefy kąpielowej.

hydroizolacja geomembraną EpDM – jest to folia kauczukowa, która ma  

25 lat gwarancji producenta i pomimo klejeń nie traci ona swoich właściwości. 

Ważne jest również, że jest ona odporna na czynniki UV.

Skimmer do strefy wody płytkiej, czyli strefy regeneracyjnej ma za zadanie 

zbierać zanieczyszczenia z lustra wody.

W strefie regeneracyjnej bardzo ważną funkcję pełni drenaż, który rozpro-

wadza oczyszczoną wodę z komory filtracyjnej do strefy regeneracyjnej.



Komora filtracyjna składa się z filtrów modułowych, które oczyszczają wodę 

oraz lampy UVC, która redukuje szkodliwe bakterie i patogeny. 

Strefa regeneracyjna jest obsadzona roślinami, które dodatkowo oczyszczają 

wodę. W stawie naturalnym rośliny umieszczone są na brzegach stawu.

Efekt końcowy naszej pracy.

Staw wykańcza się żwirem bądź kamieniem. Komora filtracyjna ukryta jest 

pod tarasem, który znajduje się przy strefie kąpielowej.



STawy DEKORaCyjNE i TEChNiCzNE NaSzE wypOSażENiE

avant 420

 platforma Leguan 50 (do prac na wysokości max 5 m)    widły    

 łyżka    glebogryzarka separacyjna

Mattson ml 526

 łyżka    równiarka niwelacyjna    żuraw     

 koparka łańcuchowa     glebogryzarka separacyjna

zbiornik nawadniającyzbiornik do naśnieżania stoków Kanał

STaw NaTuRalNy DEKORaCyjNy (NałęCzów)



OCzKa i ElEMENTy wODNE

MONTaż KOluMNy wODOSpaDOwEj OaSE waTERFall

FONTaNNa OaSE waTER QiuNTET

FONTaNNa pływająCa
OaSE pONDjET



Chcesz się cieszyć pięknymi 
kwiatami i soczystą zielenią 
trawnika?
Zapewni Ci to system automatyczne-

go nawadniania. Dzięki dobrze dobra-

nym zraszaczom Twój trawnik będzie 

zawsze zadbany i gęsty, a linia kroplu-

jąca sprawi, że rośliny będą zdrowe i 

bujne. Nasza firma jest autoryzowa-

nym dystrybutorem profesjonalnych 

systemów nawadniania firmy Toro, 

Rain Bird, Cepex. Pozwala to nam na 

łatwy i szybki dostęp do wszelkich 

niezbędnych materiałów oraz ofero-

wanie konkurencyjnych cen.

Korzyści jakie daje nam 
automatyczny system 
nawadniania.

Przede wszystkim oszczędza cenny 

czas oraz wyręcza od uciążliwej pra-

cy. Nie musimy pamiętać o codzien-

nym podlewaniu, bieganiu z konew-

ką, rozwijaniu węży oraz wczesnym 

wstawaniu przed upalnym słońcem. 

To, co kiedyś zajmowało mnóstwo 

czasu, teraz robi się samo, a Ty masz 

więcej czasu dla siebie. Teraz możesz 

spokojnie wyjechać na wakacje i nie 

martwić się o swój ogród, który sam 

zadba o siebie.

zastanawiasz się  
czy można zainstalować  
system nawadniania  
w istniejącym już ogrodzie?

Zdecydowanie tak. Dzięki profesjo-

nalnemu podejściu jesteśmy w stanie 

zamontować system nawadniający 

niezależnie od tego w jakim wieku 

jest Twój ogród, nie przynosząc przy 

tym szkód. Po zakończeniu prac stan 

Twojego ogrodu nie będzie się różnić 

od tego przed instalacją nawadniania.

System automatycznego 
nawadniania to nie tylko 
oszczędność czasu, ale i wody.

Nowoczesne dysze z zastosowaną 

innowacyjną technologią działania 

gwarantują mniejsze zużycie wody z 

jednoczesnym zachowaniem najwyż-

szej efektywności podlewania. Dzięki 

czujnikom deszczu system nawad-

niania automatycznie wyłącza na-

wadnianie, co pozwala mądrze zarzą-

dzać zasobami wodnymi i zmniejszyć 

jej zużycie nawet o 30%.

jak należy zabezpieczyć 
system nawadniania  
przed zimą?

Jedyne o czym należy pamiętać, 

przed nadejściem przymrozków, to 

opróżnienie całej instalacji z wody, 

pozostałej w rurach nawadniających. 

Nie musisz się tym martwić, bo dzięki 

profesjonalnemu sprzętowi i niezbęd-

nej wiedzy, wykonamy to za Ciebie.

SySTEMy NawaDNiaNia OGRODu

Chcesz dowiedzieć się  

jaki będzie koszt instalacji systemu  

nawadniania dla Twojego ogrodu?

zadzwoń do nas i umów się  

na indywidualną wycenę. 



Nasi partnerzy:

Wymarzony projekt ogrodu, 
dopasowany do Twoich potrzeb.

ul. Dobczycka 11, 32-406 Czechówka
tel.: (+48) 517 793 739, (+48) 505 082 045

biuro@green-square.pl
www.green-square.pl

www.sklep.wodawogrodzie.pl


