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ako obèasník pre svojich zákazníkovVydáva  

Tohtoroèná zima nás 
akosi nechcela opusti�. Spô-
sobila tým menšie oneskorenie 
zaèiatku jarných údržbových 
prác.

Už sme sa však koneène 
doèkali teplejších slneèných 
lúèov. V tomto období by sme 
mali ma� za sebou jarné rezy, 
vertikutáciu trávnikov, ich 
hnojenie dlhodobo pôsobiacim 
hnojivom, prihnojenie záhonov, 
dosypanie mulèovacieho ma-
teriálu... V teplejších oblastiach 
už sú odkvitnuté snežienky, 
krokusy a zaèína najkrajšie 
obdobie záhradných vôní a 
farieb.

My sme pre vás opä� 
pripravili bohatú ponuku, z ktorej 
si môžete vybra�, èi len na 
doplnenie alebo osvieženie 
existujúcich výsadieb alebo na 
celkovú rekonštrukciu a výsadbu 
záhrady.

Noviniek máme medzi 
rastlinami poèas tejto sezóny 
neúrekom. Z priestorových 
dôvodov sme vybrali iba 
nieko¾ko "naj"...

A pretože platí staré 
známe: "Radšej raz vidie� ako 
stokrát poèu�",  radi vás 
privítame v našich záhradných 
centrách, aby sme vám mohli 
predstavi� to najlepšie, èo sa 
objavuje  na súèasnom trhu.

Magnolia Genie
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Novinky v sortimente

LIRIOPE MUSCARI VARIEGATA  
Stálozelená pokryvná rastlina s výškou 
30-50 cm, odolávajúca suchu, schopná 
rás� aj v tieni. Koncom leta kvitne 
modrým valcovitým súkvetím, 
podobným hyacyntu. Rastie rýchlo, je 
ideálna na ohranièenie záhonov, 
chodníkov... Je vhodná na výsadbu 
strmých, tienistých svahov, vïaka 
svojej koreòovej sústave stabilizuje 
pôdu, zabraòuje erózii.

LOROPETALUM CHINENSE
Touto rastlinou potešíme bonsajistov, 
lebo je jednou z najvhodnejších. Má 
kríkovitý tvar, je stálozelená, neznáša 
však silné mrazy (max. do-5°C). Pre 
svoj optimálny rast potrebuje sypkú, 
výživnú pôdu. Za kyslý substrát vám 
bude vïaèná. Kvitne súkvetím 
podobným hamamelu, v rovnakom 
období ako hamamel, tzn vo februári-
marci. V tradiènej èínskej medicíne je 
ve¾mi èasto využívaná pre svoje 
rozsiahle lieèivé úèinky.

COTONEASTER DAMMERI
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Cotoneaster dammeri je neopadavý ker s tmavozelenou farbou listov. Kvitne 
drobnými bielymi kvietkami koncom jari až zaèiatkom leta Je ve¾mi efektný aj 
svojimi výrazne èerveným plodmi. Vysádzame ho na slneèné miesta, znesie však 
aj polotieò. 
Skalníky boli v minulosti  využívané hlavne ako pôdopokryvné rastliny. V 
súèasnosti je už bežné pestovanie skalníkov na kmieniku. Je však u nás novinkou 
výška kmienika 170 cm.  Skalníky s touto výškou sú urèené výluène na solitérnu 
výsadbu.

OSMANTHUS PURPUREUS
Kompaktný ker s tvrdými pur-
purovozelenými listami. Dorastá do 
výšky 0,8 - 1 m. Má rád slnko až 
polotieò.

RHAMNUS ALATERNUS
Neopadavá rastlina, kvitnúca na jar 
zeleno-žltými kvetmi, zrelé plody majú 
výraznú tmavú, až èiernu farbu. Má 
rada plné slnko až polotieò. Znáša teplo 
a sucho.

STEWARTIA PSEUDOCAMELLIA
Pomaly rastúci strom, dorastajúci do 
výšky 6 -7 m. Kvitne bohato bielymi 
kvetmi v júni - júli. Vhodné miesto na 
výsadbu: slnko až polotieò. Po celý rok 
je ozdobný aj krásou svojej kôry, 
jesenné listy sa menia na farebne ve¾mi 
výrazné. 
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Novinky medzi magnóliami

MAGNOLIA  GENIE
Po 15-roènom š¾achtení sa na Novom 
Zélande podarilo získa� rastlinu so 
stabilnou farbou a bohatým neskorým 
kvitnutím. Kompaktný malý strom 
dorastajúci do výšky cca 3 m, kvitne v 
máji - júni, má  nápadné kvety ve¾kosti 
10-15 cm, sýtej vínovo èervenej farby, 
oèarujúceho lotosovitého tvaru. Kvitne 
už ako malý dvojroèný semenáèik.

MAGNOLIA  GALAXY
Rastie  vzpriamene, má silný a rýchly 
rast, dorastá do 5-10 m.Kvitne v marci -
apríli, ešte pred rozvinutím listov. Kvet 
ve¾kosti 10 cm je fialovoružovej farby. 
Sadíme do polotieòa. Vyžaduje hlboké 
pôdy, neutrálne až mierne kyslé. Pozor 
na neskoré jarné mrazy. Ak ju vysadíme 
na chránené miesto, rozkvitne o nieèo 
neskôr, ale výrazne tým znížime riziko 
poškodenia mrazom.

Magnólie nestriháme. Iba v nutných 
prípadoch urobíme rez a to bez-
prostredne po odkvitnutí. Všeobecne im 
vyhovuje slneèná poloha, príp. 
polotieò, miesto chránené pred silným 
vetrom.  V hlbokom tieni kvitnú 
obmedzene. Nevhodné sú premokrené 
a �ažké pôdy.  Sú vïaèné za prídavok 
rašeliny alebo listovky. Tiež ocenia 
mulèovanie, ktoré zabezpeèí, že 
vlhkos� sa nebude zbytoène vyparova�. 
Majú plytké korene, preto je potrebná 
opatrnos� pri prípadnom kopaní v 
blízkosti (okruh cca 2 m). Mladým 
výsadbám je potrebné zabezpeèi� 
dostatok vlahy.
Magnólie sú akoby predurèené na 
solitérne výsadby. Pekne sa vynímajú 
pred pozadím tmavších ihliènanov.
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RUÈNE  KRESLENÉ   PROJEKTY

Pre nároèných zákazníkov máme v 
ponuke aj vypracovanie návrhov záhrad 
ruène. Pokia¾ ste milovníci originálu a 
chcete, aby každý detail vašej záhrady 
bol vypracovaný podrobne a s citom, 
využite túto ponuku. Súèasne budete 
ma� doma kúsok umeleckého diela.
Cena za vypracovanie štúdie:
- štúdia je prvotný podklad, kompozícia 

záhrady, nie je vypracovaná do 
detailov, zvyèajne sa vypracúva vo 
viacerých variantách riešenia, aby sme 
spoloène našli to najvhodnejšie.
- poh¾ady k štúdii môžu by� tiež 

vypracované v hrubých rysoch na 
zlepšenie predstavy o budúcej záhrade.
Cena za 1 ks:
ve¾kos� A4 - 10 €
ve¾kos� A3 - 15 €
ve¾kos� A2 - 25 €
ve¾kos� A1 - 30 €

Cena za vypracovanie projektu:
- po odsúhlasení štúdie pristúpime k 
vypracovaniu projektu:
- projekt obsahuje pôdorys (1x), plán 
výsadieb (1x), poh¾ady od 3 ks (pod¾a 
potreby)
- precízne vypracované kresby môžu 
by� èiernobiele alebo farebné.
Cena za 1 ks:
ve¾kos� A4 - 20 €
ve¾kos� A3 - 35 €
ve¾kos� A2 - 55 €
ve¾kos� A1 - 85 €
K cene štúdie a projektu je potrebné 
pripoèíta� dopravné náklady na 
obhliadku a konzultácie v èiastke 0,3 € 
za km. K cenám je potrebné pripoèíta� 
DPH.
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AKO SA TVORÍ ZÁHRADA

Záhrada vo svahu, pre 
niekoho noèná mora, pre 
niekoho výzva. My sme ju vzali 
ako výzvu a vïaka terasovému 
riešeniu sme mohli zaèa� zadnú 
èas� záhrady budova� v èase 
výstavby domu. 

Dnes je dom dokonèený 
a rastliny sú krásne rozrastené a 
zapojené. Oporné múry nám 
poskytli možnos� použi� 
pravidelnú výsadbu a využi� 
dreviny na zjemnenie múrov.

Obvodová zeleò je 

Záhrada 
vo svahu
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rozvo¾nená s postupným 
zakrytím nežiadaných poh¾a-
dov. Zeleò poskytuje estetiku a 
živos� po celý rok. 

Majite¾ tejto záhrady je 
ideálny zákazník. Má svoju 
predstavu, požiadavky, ale 
nechá si poradi� a mne, ako 
záhradnému architektovi ne-
chával priestor na realizáciu. Je 
rados� pracova� pre zákazníka, 
ktorý dôveruje a necháva tvori�. 

Teším sa, keï prídem 
pozrie� na záhradu po rokoch.

Ing. Jana Krnáèová



8

Poskytujeme služby autorizovaného 
krajinného architekta

V bežnom živote málokto  z 
nás potrebuje k peknej, upravenej 
záhrade peèiatku. Najdôležitejšie 
je, aby sme sa cítili v záhrade dobre, 
aby vyhovovala našim požia-
davkám, èi už z estetického 
h¾adiska ,  a lebo z  poh¾adu 
nároènosti realizácie a následnej 
údržby. 

Trošku iná je situácia pri 
projektoch rekonštrukcií a sa-
dovníckych úprav verejných 
priestranstiev miest a obcí,  rôznych 
sadov a parkov. Zvláš�, ak investor 
plánuje na tieto èinnosti využi� 

prostriedky získané z dotácií. 
 Vtedy je už peèiatka naozaj 

potrebná.  Ku kompletnosti našich 
služieb patria i služby auto-
rizovaného krajinného architekta - 
Ing. Jany Krnáèovej. Túto možnos� 
doteraz využilo viacero miest a obcí 
- napr. pri rekonštrukcii námestia v 
Šahách, revitalizácii obcí Bánov, 
Michal nad Žitavou, Jasová, 
Zbrojníky...
          Ak sa v budúcnosti dostanete 
do situácie, že peèiatka krajinného 
architekta bude pre vás nevyhnutná, 
neváhajte a kontaktujte nás.

Návratka

Adresa:

Uplynul už nejaký rôèik odvtedy, 
ako sme vytvárali databázu záujemcov o náš 
spravodaj a už nastal èas na jej aktualizáciu. 
V budúcnosti plánujeme spravodaj 
rozposiela� elektronicky. Tiež by sme vás 
radi informovali o aktualitách v našich 
predajniach.

Pre každého zákazníka, ktorý 
prinesie vyplnenú návratku do niektorej z 
našich predajní, máme pripravený darèek v 
podobe Potentily / nátržník žltý Living 
Daylight (na obrázku)

Meno a priezvisko:

e-mailová adresa:

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich 
osobných údajov, ktoré tu uvádzam, v spoloènosti Isola 
Bella. Poskytnutie údajov je dobrovo¾né a bez 
dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu by� spracované 
pre marketingové úèely. Súhlas je daný na dobu 
neurèitú a je ho možné kedyko¾vek písomne odvola�. 

podpis:

dátum narodenia:

mobil:
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Každá záhrada sa mení nielen vekom, ale aj pod¾a jednotlivých roèných 
období. Atmosféru tých našich práve na jeseò vynikajúco zachytili redaktori 
èasopisu Pekné  bývanie. Presvedèi� sa o tom môžete i teraz, v   
internetovom archíve vydavate¾stva:

http://byvanie.pluska.sk/pekne-byvanie/clanky/zahrada/mala-zahrada-moze-byt.html
http://byvanie.pluska.sk/pekne-byvanie/clanky/zahrada/bez-travnika.html

Poèas existencie našich záhradných centrier nás navštívilo  a 
nakúpilo u nás ve¾mi ve¾a zákazníkov. Ich poèet je rádovo v 
desa�tisícoch. Tak ako to býva v obchode, niektorí prídu raz, niektorí 
dvakrát a mnohí chodia pravidelne. Práve preto by sme radi 
"odmenili" našich stálych zákazníkov. Pripravili sme pre nich 
systém zliav. 

Všetci zákazníci, ktorým sme nielen vyhotovili projekt 
záhrady, ale aj sme výsadbu realizovali, mali by ma� v tom období už 
doma Kartu zákazníka. Táto karta oprávòuje jej majite¾a na nákup 
rastlín  a ostatného tovaru s 5% z¾avou. 

Zákazníci, ktorí si výsadbu realizujú sami, tovar však 
nakupujú u nás, majú možnos� po splnení podmienok nakúpi� s 
nasledovnými z¾avami:
odber nad  650  € - 5 %
odber nad 1 650  € - 7 %
odber nad 3 300  € - 10 %.

Odber nemusí by� jednorazový, sumy sa kumulujú poèas 
dlhšieho obdobia (je potrebná registrácia u predajcu).

Okrem toho vyhlasujeme každoroène sú�až o "Odberate¾a 
roka" , najvyššie evidované odbery za jeden rok.
1. cena - nákupná poukážka v hodnote 100  €
2. cena - nákupná poukážka v hodnote 50  €
3. cena - nákupná poukážka v hodnote 20  €.

Z¾avy  v našich predajniach

napísali o nás ...
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V praxi sa èasto stretávame s 
problémom,  ako èo  na j -
jednoduchšie a najúèinnejšie 
vytvori� neprieh¾adnú "stenu", 
minimálne do  obdobia, pokým 
túto úlohu nesplní èerstvo 
vysadená, príp. dorastajúca zeleò 
(živý plot).

P r v o u  p o d m i e n k o u  j e  
existencia pletivového oplo-
tenia,  resp.  iné obdobné  
oplotenie, na ktoré je možné 
pripevni� tieniace materiály.

V našich predajniach si 
m ô ž e t e  v y b r a �  z  d v o c h  
alternatív. Prvou je použitie 
trstinových rohoží. Tieto  máme 
vo výškach: 
1,0 m - 10,90 €
1,2 m - 13,90 €
1,4 m - 15,30 €
1,6 m - 17,50 €
1,8 m - 19,70 €
2,0 m - 21,90 €. 
Všetky majú dåžku 6 metrov. 
Trstiny je potrebné dôkladne 

pripevni� (pridrôtova�) k pletivu 
a oporným ståpikom, aby sme 
obmedzili poškodenie vetrom.  
Trs t inové rohože nemajú 
dlhoroènú trvácnos�, je potrebné 
poèíta� s vplyvom pove-
ternostných podmienok. Ich 
výhodou však je dobré krytie a 
relatívne nerušivý (prírodný) 
vzh¾ad v záhrade. 

Druhou možnos�ou odizo-
lovania sú tieniace siete. Majú 
dlhšiu trvácnos�, sú odolnejšie 
voèi poèasiu, avšak napriek 
tomu, že sú takmer vždy 
tmavozelenej farby,  vzh¾adovo 
do  priestorov záhrady "ne-
zapadnú". Siete s 80% krytím a s 
výškou 1,6 m si u nás môžete 
kúpi� za 2,5 € /bm.

Dobrá rada príde vhod...

STRETNUTIE NA GARDENII

Pozývame Vás na 
14. medzinárodnú  výstavu pre záhradníctvo, záhradkárov, 

priate¾ov bonsajov a kvetov
GARDENIA NITRA
22.04.2010 - 25.04.2010

Už tradiène vám predstavíme výber z tohtoroènej ponuky v pavilóne M
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piatok, 30.apríla:

sobota, 1.mája:

nede¾a, 2.mája:

l  14.00 hod. - Konzultácie na tému 
TRVALKY - výsadba, starostlivos�, 
prezimovanie... s Ing. Janou 
Pémovou
l16.00 - WESTERNOVÁ SHOW

l  12.00 hod. - konzultácie na tému 
JAZIERKA V ZÁHRADE so 
zástupkyòou spoloènosti Barca

l11.00 - 13.00 hod. - konzultácie na 
tému SUBSTRÁTY, HNOJIVÁ so 
zástupcom spoloènosti Agro CS

11.00 hod. JARNÉ ARANŽOVANIE 
DETÍ

lNajmenšie oveèky na svete 
(Quessantské) od chovate¾a Petra 
Trubíniho budú po celý víkend   
robi� spoloènos� nielen de�om...

Využite mimoriadnu 
ponuku:

- bezplatné poradenstvo 
záhradných architektov 
- sprievodné podujatia 

pre odbornú 
i laickú verejnos�

ZÁHRADNÍCKE DNI
30. apríla - 2. mája

P
ro

g
ra

m
:
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Nepredajné. Pre svojich zákazníkov vydáva 
Isola Bella s.r.o.  Žitavce 149

tel.: 037 788 22 55, fax: 037 788 20 78
www.isolabella.sk, info@isolabella.sk

Záhradné centrá:
Žitavce 149, tel.: 037 788 22 55

Nové Zámky, Výpalisko 35,
 tel./fax 035 642 84 57, 0903 144 155

Chamaecyparis l. Columnaris
 ihlièina na živé ploty

ve¾kos� 80/100 cm, zemný bal

3,90 € 

Thuja occ. Brabant
 ihlièina na živé ploty

ve¾kos� 80/100 cm, zemný bal

3,90 € 

Japonské javory

Acer palm. Dissectum
Acer palm. Garnet

Hebe
ve¾kos� 10/15 cm

 

Cenové hity jarnej sezónyCenové hity jarnej sezóny

Camelia japonica 
ve¾kos� 30/40 cm

13,00 
    

€ 

11,50 € 

Magnolia 
vybrané druhy

 ve¾kos� 125/150

15,00 
    

€ 

ilu
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1,40 €
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