
 

 

Po krásnom vianočnom období sme opäť v kolobehu všedného života. Tento 

rok nás čaká veľká výzva - ako všetko zvládnuť  pri nestálom raste cien. 

Aj my hľadáme cesty, aby naše výrobky a služby boli stále predajné, aby 

sme vedeli na trhu úspešne fungovať. 

Updatujeme webku, aktualizujeme sortiment. Potrebujeme ešte 10 dní a 

všetko bude ready. Včas budeme informovať. 

Radi by sme Vám dali informácie "na mieru". 

   

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

 

Príďte si po radu a informácie. 

Príďte k nám na pokec a na kávičku!  

 

Termín: 16.2.2023  

Čas:  8,30 -15,00 – možnosť prísť v ľubovoľnom čase 

Miesto:  ENGO s.r.o./ Lighthouse club, Bulharská 35, Trnava  



 

 

 

Čo môžete vidieť?  

 

 mechanizácia pre údržbu trávnikov menších plôch 

 mechanizácia na údržbu trávnikov na futbalové ihriská 

 prisvecovacie jednotky na futbalové ihriská 

 sortiment hnojív a trávnych osív 

  maloobchodný sortiment 

 nádoby na verejnú zeleň 

 

 



 

O čom budeme diskutovať?  

 

 závlahové systémy- projekty, inštalácia , riešenie problémov – Štefan 

Bliska, Lukáš Bliska 

 mechanizácia na údržbu trávnikov – Ivana Kmetyová 

 správna údržba a servis mechanizácie - Ladislav Olšovský 

 choroby trávnika - Iveta Rothová 

 systémy hnojenia, trávne zmesi – Iveta Rothová 

 údržbové zásahy na trávnikoch -  Iveta Rothová, Štefan Bliska 

 zakladanie trávnikov, výstavba futbalových a golfových ihrísk  - 

Štefan Bliska 

 sortiment pre záhradné realizácie, cibuloviny, nádoby pre 

mestskú zeleň – Mária Borovská 

 

 

Ponúkame Vám neformálne stretnutie a odpovede na Vaše otázky. 

Ak máte problém s trávnikmi , s ktorým potrebujete pomôcť, tak sme tu pre 



 

Vás. 

Máme veľa noviniek v sortimente hlavne hnojív, možno nájdeme riešenie pre 

Váš trávnik príp. trávnik Vašich zákazníkov. 

Príďte na kávičku s dobrým koláčikom, príp. na obed. 

Príďte sa s nami porozprávať čo je nové  a s čím potrebujete pomôcť.  

 

Prihláste sa prosím na DOD vopred - tel: 0903-753841, 0903-772570, 

alebo mailom na info@engo.sk. ( aby sme mali dosť koláčikov...... ).  

 

 

 

A niečo navyše.  

 

Špeciálna zľava pre účastníkov: 

47% z MOC na sortiment hobby ( pre maloobchodné predajne) - 

okrem  cibuľovín 

37% z MOC na sortiment hnojív ICL (Everris) 15 kg  zn Landscaper Pro a 

25 kg ks balenia zn. Osmocote, Pro Turf 

5% dodatočná zľava z ceny strojov 

Zľava bude uplatniteľná počas sezóny 2023.  

 

ENGO - Profesionálne trávniky 

je náš profil na Facebook-u. Pridajte sa k nám a buďte informovaní o novinkách v 

oblasti trávnikárstva. Aktualizujeme našu ponuku v oblasti regenerácie trávnikov a 

pripomíname činnosti odporúčané vykonávať v danom ročnom období. 
   

 

 

 

 

 


