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Proměňte prostor kolem svého domu ve svoji nejoblíbenější 
dovolenkovou destinaci. Daniel Purgert ví, jak z kopce hlíny 
vykouzlit zahradu snů. Text Kateřina Hanáčková

Pokud vás nelákají víkendy strávené udržováním záhonů sivých růží, 
ještě to neznamená, že se musíte rozkvetlého edenu za domem nadobro 
zříct. Zajídá se vám výhled na skromný dvorek 
lemovaný řadou tújí? Rozpleťte fantazii a řekněte 
si firmě European Service o travnatou oázu pod-
le svých představ. „Zahrada bude taková, jak si 
sami určíte,“ říká ředitel firmy Daniel Purgert, který 
autorské zahrady vytváří od roku 1991. „Může být 
šperkem, hřištěm, zelenou plochou, užitnou zahrád-
kou i krajinou. Může to být váš mikrosvět soukromí, 
v němž se budete cítit jako doma.“ Přitom nehrozí, 
že byste na stejně řešené oplocení, skalku, altán či 
rybníček narazili při nejbližším grilování u známých. 
Tvůrci zahrad snů se totiž zavazují, že žádný nosný prvek nezrealizují 
dvakrát, a to ani na výslovné vyžádání. „Pokud pracujete až s intimními 

detaily, které vám jsou svěřeny a vytváříte něco, co si nese soukromou 
symboliku, je nesmírně důležité ponechat to jako vlastní tvůrčí originál,“ 

dodává Daniel Purgert. Stejně jako otisk prstu, je 
i zahrada, kterou jste vtiskli svému soukromému kousku  
přírody, individuální a jedinečná.
Každý rok vznikne na území České republiky pouze 
7 luxusních zahrad, které se mohou pyšnit titulem 
ORIGINAL GARDEN. Tyto zahrady jsou certifikovány 
a jako takové již nemohou být spatřeny nikde jinde. 
Klienti i lokality, v nichž tyto luxusní projekty vznikají, 
jsou vybírány s velkou pečlivostí a citem. ORIGINAL 
GARDEN jsou zahrady dovedené svou precizností 
a smyslem i pro ten nejmenší detail k absolutní dokona-

losti. Poznejte spolu s námi nový svět, v němž se snoubí vaše nejtajnější 
představy a sny s nadčasovou jedinečností přírody.
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zahrada na přání

Certifikát Original Garden
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