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Święta z Chopinem

u Fryderyka

wyjątkowe dekoracje

piękno
z  natury

nasi floryści prezentują:

mistrzowskie
kompozycje



Oferta choinek i dekoracji świątecznych 

sezon 2018 
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  do 100 cm  do 150 cm  do 180 cm  do 220 cm  do 300 cm 

  drzewka cięte 

jodła kaukaska  110,-  160,-  190,-  240,-  290,- 

lub świerk zwyczajny  80,-  90,-  100,-  110,-  120,- 

lub świerk kłujący (srebrny)  120,-  180,-  220,-  280,-  350,- 

osobisty dowóz choinki  0 złotych - w przypadku skorzystania z dekoracji 

30 złotych - w wyznaczony dzień 17-21 grudnia 

50 złotych - w innym terminie 

ociosanie / oprawienie w stojak klienta  0 złotych - do dekoracji gratis 

50 złotych - bez dekoracji choinki 

stojak metalowy i usługa oprawienia  0 złotych - do dekoracji gratis lub: 

120,-  150,-  200,- 

  usługa dekoracji choinki 

bombki 100% szklane, inne dekoracje, oświetlenie 

dekoracja klasyczna  

70% szklane bombki gładkie  

30% bombki zdobione i inne dekoracje 

800,-  1 000,-  1 200,-  1 600,-  2 000,- 

lub dekoracja ozdobna  

30% szklane bombki gładkie 

70% bombki dekorowane i inne zdobienia artystyczne 

1 400,-  1 750,-  2 000,-  2 800,-  3 500,- 

   iluminacja zamiast dekoracji 

oświetlenie zewnętrzne/wewnętrzne 

większa ilość światełek jako jedyna dekoracja  

350,- 

1x240LED 

500,- 

2x240LED 

650,- 

3x240LED 

800,- 

4x240LED 

950,- 

5x240LED 

 

Dekoracja choinki  u klienta zawiera: dobór, dekoracje na własność klienta, udekorowanie choinki, stojak, 

ewentualne oświetlenie wewnętrzne. Wariant klasyczny od ozdobnego różni się ilością tzw. dekorów, czyli 

bombek dekorowanych i innych elementów ozdobnych, pozostałą część stanowią bombki gładkie. 

Pracujemy wyłącznie na bombkach szklanych najwyższej jakości. 

 

Rozebranie choinki, zabezpieczenie ozdób w zbiorcze pudła: 20% ceny jej dekoracji. 

“Wypożyczenie” choinki (np. na event) 70% kwoty podstawowej. 

Większe drzewka według indywidualnej wyceny zależnie od możliwości technicznych 

(rusztowanie, drabina, sposób zakotwienia lub innego mocowania drzewa). 
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autorskie dekoracje:

modele samolotów na

9 metrowej

choince
dla 

Lotniska Chopina

realizacja 2015

Tomasz Kok, znany bardziej jako Ogrodnik Tomek
  

właściciel czołowej pracowni architektury krajobrazu

autor najpopularniejszego w Polsce bloga ogrodniczego

częsty gość programów śniadaniowych, m.in. „Dzień Dobry TVN”

zagorzały promotor zieleni, prowadzi także warsztaty „zielone” zrób to sam.

Świąteczne dekoracje tradycyjnie... ... i zupełnie nowocześnie...

Florystyka najwyższych lotów... zawsze klimatycznie i świątecznie!

Poczuj Święta z ogrodnkiem Tomkiem

dostawa choinek do biur // dekoracje w różnych stylistykach // dekoracje w kolorach firmowych

choinki wewnętrzne i zewnętrzne // stroiki klasyczne i nowoczesne // bombki z logotypami

iluminacje świąteczne zieleni i budynków // wypożyczenie dekoracji na eventy

 

7 lat doświadczenia, zaufali nam najlepsi: Sprawdź, zapytaj, zamów:
ogrodniktomek.pl/swieta



 

Kompozycje świąteczne 

○ wieńce od 250 zł 

○ plecione choinki w naczyniu od 330 zł 

○ miniaturowe choinki (np. dla kontrahentów) od 85 zł 
○ kompozycje wolnostojące od 180 zł 
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Przygotowywane zawsze indywidualnie według autorskiego projektu florysty dla 

konkretnego wnętrza. 

 

Współpraca florystyczna: Igor Majkowski, kwiaciarnia Czarna Owca. 
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Kompleksowa dekoracja wnętrz 

 

 

 

Przy większych realizacjach, zwłaszcza w podobnej kolorystyce możemy zaoferować znacznie niższe ceny! 
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Autorskie kompozycje florystyczne 

z kolekcji Łukasza Fronczaka dla pracowni ogrodniktomek.pl 
 
Wszystkie kompozycje przygotowane są w 100% z naturalnego materiału roślinnego, żywego lub suszonego. 

 

Wieniec “Natura” 
  

 
40 cm - 250 zł 
60 cm - 450 zł 
80 cm - 550 zł 

Stroik “Storczyk” 
  

 

półkula o średnicy 30 cm - 500 zł 
półkula o średnicy 50 cm - 750 zł 
 

Kompozycja wolnostojąca “Amarylis” 
  

 

wysokość 50 cm - 500 zł 
wysokość 160 cm - 800 zł 
wysokość 190 cm - 1 000 zł 

Kompozycja “Brzoza” 
  

 

cena - 500 złotych 

 
Każda z propozycji zostanie dostosowana stylistycznie i kolorystycznie dobrana do wnętrza i/lub 

pozostałych dekoracji przez naszą pracownię. 

 

Zamówienia, informacje 

Filip Misiewicz, menadżer, tel. 694 505 256, e-mail: swieta@ogrodniktomek.pl   
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pomysł na:  

prezent dla kontrahentów  

lub pracowników 

 

lasy w słoju 

od najmniejszych: 

przykładowo wys. 28 cm:  

od 170 zł / 120 zł przy zamówieniu min. 15 szt. 

 

od największych  

przykładowo wys. 45 cm:  

od 380 zł / 320 zł przy zamówieniu min. 15 szt. 
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O firmie 

Zespół OgrodnikTomek.pl to firma zajmująca się m.in zielenią dla biznesu. Składa się z: 

- pracowni projektowej, tworzącej projekty inspirowane światowymi trendami w 

architekturze krajobrazu, przywożonymi z wystaw ogrodniczych i architektonicznych 

(Chelsea Flower Show, Expo), 

- zespołu realizacyjnego, tworzącego zieleń prywatną, biznesową oraz publiczną, 

zespół specjalizuje się w zielonych dachach i ścianach, 

- zespołu pielęgnacyjnego, złożonego z ogrodników z wykształceniem i doświadczeniem 

w pielęgnacji zieleni dla czołowych klientów biznesowych 

- sezonowej pracowni ozdób świątecznych i pracowni florystyki. 
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zieleń  

biurowa 

zielone  

ściany 

zieleń na 

osiedlach 

dostawa 

florystyki 

zewnętrzne 

tereny 

biznesowe 

ogrody na 

zielonych 

dachach 

ogrody 

edukacyjne 

aranżacje 

targowe 

warsztaty   projekty  realizacje  pielęgnacja 
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O właścicielu 

Tomasz Kok jest autorem 

najpopularniejszego w Polsce bloga o 

zieleni, którego miesięcznie czyta 

ponad 100 tysięcy osób.  

Jest także znany jako ekspert 

programów śniadaniowych “Dzień 

Dobry TVN” i  “Pytanie na Śniadanie” 

w TVP2. 

Zobacz fragment programu: 

Jak przedłużyć 

trwałość choinki? 

kliknij: ogrodniktomek.pl/choinka-tv 

 

 

 

 

 

Kontakt 

 

Zapraszamy do kontaktu, zrealizujemy (prawie każde) świąteczne życzenie. 

 

dostawy drzewek 
choinki klasyczne /według cennika/ 
całościowe dekoracje /choinki i stroiki/ 
  

Mateusz Piekarski 
architekt 

 

choinki@ogrodniktomek.pl 

 

tel. 882 90 19 90 
 

dekoracje nietypowe 

stroiki bez choinek 

choinki i iluminacje zewnętrzne 

 

Filip Misiewicz 
menadżer 

 

dekoracje@ogrodniktomek.pl 

 

tel. 694 505 256 

Jeszcze więcej zdjęć z realizacji na stronie: 

ogrodniktomek.pl/swieta 
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Zaufali nam między innymi... 

   

 

      

 

...i dziesiątki klientów prywatnych 
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