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Ihanat Pihat auttaa!

Piha ja puutarha on siistittävä ja laitettava talvikuntoon, jotta pihasta pystyy nauttimaan
jälleen seuraavana keväänä. Monelle pihan laitto talvikuntoon ei ole sitä mukavinta puuhaa.
Lisäksi työ saattaa olla raskasta ja viedä runsaasti aikaa – puhumattakaan työstä syntyvästä
lehti- ja risukasasta. Onneksi Ihanat Pihat Kuopio auttaa!

Piha kuntoon päivässä
Ammatikseen pihoja suunnitteleva ja kunnostava puutarhurimme yhdessä taitavien piharakentajiemme kanssa osaavat laittaa pihasi juuri sellaiseen talvikuntoon kuin haluat. Jos hankit
esimerkiksi kukkasipulit tai koristekasvit etukäteen, puutarhurimme istuttaa mielellään nekin.

Käännä ja katso lisää »

Esimerkkejä pihalla tehtävistä töistä:
• Lehtien ja oksien haravointi
• Istutusten laitto talvikuntoon
• Syyslannoitus
• Koristekasvien ja sipuleiden istutus
• Pensaiden ja puiden leikkaus

• Pihahuolto ja pienet korjaukset
• Pihakalusteiden puhdistus ja suojaus
• Pihavalojen ja lyhtyjen ripustaminen
• Haravointijätteen ja risujen poiskuljetus
(HUOM! Sisältyy aina ilman eri maksua!)

Tee edullinen kimppatilaus

Halutessasi voit tilata pihan kunnostuksen yhdessä naapurisi kanssa, jolloin hinta puolittuu ja
saamanne hyöty kaksinkertaistuu. Huomioithan, että silloin pihojen yhteiskoko saattaa asettaa
työmäärälle rajoituksia.

Vinkki!

Tunnetko henkilön, joka ei halua tai pysty siivoamaan ja järjestelemään pihaansa? Helpota hänen
arkeaan tilaamalla luotettava ammattilainen laittamaan hänen pihansa talvikuntoon.

Hinta

Puutarhurin tai piharakentajan työpäivä 8 h
490 € (sis. alv 24 %)
Palvelu on kokonaan kotitalousvähennyskelpoinen.
Hinta sisältää puutarhurin tai piharankentajan yhden päivän työsuoritteen ja haravointijätteen
kuljetuksen kaatopaikalle. Hinta ei sisällä lannoitteita, suojapressuja, kasveja, pihakalusteita yms.

Toimi näin
1. O
 ta yhteyttä meihin
2. Suunnitellaan ja sovitaan yhdessä pihallasi tehtävistä töistä,

Piha kuntoon
päivässä!

tarvittaessa käymme tutustumassa paikkoihin etukäteen
3. Asiantuntijamme tulee paikalle, tekee työt ja poistuu vieden
puutarhajätteet mennessään ja jättää sinulle kauniin sekä siistin pihan

talvikuntoon!
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Ota yhteyttä –
Timo Kanniainen
Myynti
Puh. 050 433 9259

Juha Kokkonen
Asennus, työmaat
juha@ihanatpihat.fi
ihanatpihat.fi

