
Kvalitetssikring
For arbejde udført af Birkely A/S

Vi har nu færdiggjort arbejdet hos Dem, og det er vigtigt for os, at De er tilfreds
med resultatet. Derfor vil vi gerne gennemgå det udførte arbejde, sammen med Dem.
Blandt de afleverede/indsendte kvalitetssikringer, trækker vi hver måned lod om en god gave 
til en værdi af 200 kr. - Vinderen får direkte besked.

Sagsnr.:                                                           Adresse:
Dato:

£ Vi kunne desværre ikke træffe Dem, og beder Dem derfor udfylde nedenstående
formular og sende retur til os, i vedlagte svarkuvert.

£ Arbejdet er udført uden bemærkninger

£ Arbejdet er udført med følgende bemærkninger:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

£ Ja, tak jeg ønsker at modtage nyhedsbrev som sendes til følgende mailadresse:

____________________________________________________________________________________________

£ Jeg vil gerne have et tilbud på:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

£ Ja, jeg vil gerne anbefale Birkely A/S til andre:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Underskrives af kunden                                                    Underskrives af Birkely A/S

_________________________________________                  _________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

______________________
______________________



Så er det Deres tur
Når Birkely A/S har udført et stykke arbejde er det vigtig at der efterfølgende følges op med pleje og 
vedligeholdelse. Læs nedenstående plejeanvisninger for nogle af de typiske anlæg i haven.

Belægninger
Tætte fuger er med til at binde belægningsstenene sammen og hindre nedtrængende vand, der vil 
kunne ødelægge bæreevnen.
En nyanlagt belægning af fliser eller belægningssten skal med jævne mellemrum efterfuges, så 
fugerne altid er fyldte med 0-4 mm bakkesand, søsand eller stenmel. Det forbygger både sætning 
og ukrudt. Fejning samt vejr og vind fjerner løbende det øverste fugemateriale.
Det første år til to bør kørsel undgås i perioder med både megen regn og i overgangen mellem frost 
og tø. Det skyldes at belægningen og specielt fugerne lejrer sig gradvist og først senere opnår optimal 
styrke og tæthed. Indtil fugerne er blevet tætte, bør man også være tilbageholdende med brug af salt.

Nyplantninger
Nyplantede planter må aldrig udtørre i rodzonen. Dette skal iagttages indtil planten afhængig af art og 
plantested, er veletableret. Jordens evne til at holde på fugtigheden er forskellig afhængig af om det 
er en let sandjord eller en tung lerjord. Sandjord tørrer hurtigere ud.
Når der vandes skal det ske som en grundig gennemvanding af jorden ca. 30mm er vejledende. Ved 
tvivl brug evt. regnmåler.
Renholdelse af ukrudt er vigtigt, især bør græs omkring planterne fjernes.
Ønsker De gro garanti på planter bedes De tegne et års vedligeholdelse hos Birkely A/S på planterne 
for at dette kan gives. 

Sået græs
Græsset klippes første gang, når det er ca. 6 cm højt. Herefter klippes efter behov.
Ved 5 cm højde klippes græsset ned til 3 cm – aldrig kortere.
Der må ikke klippes mere end 1/3 af græshøjden i en klipning. 
I meget tørre perioder bør klippehøjden øges.
Græs bør gødes 2-4 gange hvert år.

Rullegræs
Rullegræs skal holdes fugtigt indtil græsmåtterne er groet fast. Birkely A/S har vandet græsset første 
gang efter udlægningen.
I den følgende tid skal der afhængig af nedbør vandes med 2-3 dages mellemrum med 20-25 mm 
vand. Dette kan f.eks. måles ved at sætte en regnmåler op.
Når græsset er groet helt fast er det kun nødvendigt evt. at vande i helt tørre perioder. 
Græsset klippes 1. gang ca. 2-3 uger efter udlægning. Herefter klippes græsset efter behov.
Se vejledning under sået græs.

Ønsker De mere information, kan De læse mere om pleje og vedligeholdelse på vores hjemmeside
www.birkely.dk, under menupunktet ‘Plejeanvisninger’


