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עד לא מזמן היה נראה כי האופנה של גדרות עץ חלפה מן העולם .אולם בשנים האחרונות יותר ויותר
אנשים חוזרים לפיתרון של גדרות עץ לגינה ,למרות שקיימים היום פתרונות נוספים לגידור  -גדרות מתכת
או גדרות פלסטיק ,שהם יעילים ואסטטיים לא פחות.
גדרות עץ לגינה יוצרות
אז למה אנשים בוחרים דווקא גדרות עץ לגינה? בעיקר בזכות המראה שלהן.
מראה המושך מאד את העין ,ונותן לבית שלכם מראה כפרי ומיוחד .כמו כן ,גדרות עץ משתלבות בצורה
האידיאלית ביותר עם הגינה שלכם ,ותורמת למראה הטבעי והמיוחד שלה.

יתרונות נוספים של גדרות עץ לגינה

יתרון נוסף של גדרות עץ הוא העובדה שהם דורשים תחזוקה מועטה  -כך אתם זוכים למראה מיוחד,
שנשאר לאורך זמן.
אחת לשנה – שנתיים ,כדאי לצבוע את הגדר בשמן המיועד לעץ החשוף לתנאי חוץ  -שמן דק ,בהתאם
לסוג העץ .ניתן להשיג שמן דק בגוונים שונים .שימון גדרות עץ ישמור טוב יותר על מראה העץ ואריכות ימיו.
כמו כן ,ניתן בהחלט לשמר את המראה של העץ הטבעי ,שישתלב בצורה הטובה ביותר עם הגינה שלכם.
יתרון נוסף של גדרות עץ לגינה הוא שלא חייבים לרכוש אותם בנויים מראש  -ניתן לבנות אותם בעצמכם.
קיימים בשוק מספר חברות מקצועיות שבבעלותן בין השאר מחסן עצים .מחסן עצים יוכל לספק לכם עצים
וחומרים עבור גדרות עץ שאתם מעוניינים לבנות.
גם כאן  -חשוב מאד למצוא מחסן עצים אמין עם מבחר סוגי עצים בגדלים שונים ,איכותיים ,המטופלים
באימפרגנציה ,והמתאימים לבניית גדרות .אחרי הכל ,גדרות עץ לגינה אמורות להחזיק למשך שנים רבות -
וזהו יתרון חשוב ביותר ,אם אתם רוכשים אותם ממקור מקצועי ואמין.

צוות גדרון מספק לכם גדרות עץ לגינה

בין אם אתם מחפשים חברה שתייעץ לכם בבניית גדרות עץ לגינה שלכם ,או מעוניינים בשירות של מחסן
עצים על מנת שתוכלו לרכוש עצים ולבנות גדרות עץ בשיטת "עשה זאת בעצמך" ,צוות גדרון היא החברה
בשבילכם.
צוות גדרון הינם בעלי ניסיון רב בתחום של אספקת עצים ,חומרים וייעוץ בבניית והרכבת גדרות מכל
הסוגים .הם ישמחו לעמוד לרשותכם .בצוות גדרון מבינים את החשיבות של בניית גדרות עץ עמידים לגינה
שלכם ואת הדרכים לשמור עליהם לאורך זמן .לכן כל הלוחות גדר עץ שיוצאים מצוות גדרון ,כמו שאר
העצים לבנייה עוברים תהליך של אימפרגנציה בדוד לחץ  -תהליך זה שומר על הגדר נגד מזיקים ,נגד
ריקבון ופגעי שמש ולחות  -כך גדרות העץ שנבנו מהעצים והחלקים שקניתם אצל צוות גדרון יישארו וישמרו
אצלכם למשך שנים רבות.
אז אם אתם מעוניינים לבנות גדרות עץ בעצמכם ,צוות גדרון מציע לכם מחסן עצים איכותי עם מגוון סוגי
עצים ,חלקי פרזול וכלי עבודה ,לצורך בניה והרכבה עצמית.
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פנו אל צוות גדרון ואנחנו נשמח לספק לכם עזרה בתכנון ,הסברים על איך לעשות ,ולספק חלקי גדרות עץ
לגינה שלכם להרכבה עצמית  -הכל בצורה מקצועית ,אדיבה ועם הפנים אל הלקוח.
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