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A versatilidade dos jardins verticais
Gr eenWal l  C er ami c  apr esenta sol uç ões em pai néi s ver des c om módul os c er âmi c os
na Expo Revesti r  2014, a “fashi on week” da A r qui tetur a e C onstr uç ão

Março 2014 - Presente na 12ª edição da Expo Revestir, de 11 a 14 de março de 2014, em São
Paulo, os jardins verticais GreenWall Ceramic já são reconhecidos no mercado da arquitetura
verde e sustentável como um importante recurso construtivo que proporciona a união entre
estética e eficiência de uso, uma solução que pode promover conforto térmico e purificar o ar
urbano pela absorção de poluentes.
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Com versatilidade e diversas possibilidades de plantio de vegetação, os muros verdes podem ser
instalados em espaços internos e externos, dos mais amplos aos mais compactos. Outras
vantagens e diferenciais do sistema da GreenWall Ceramic são a irrigação por gotejamento e o
espaço de terra que permite livre desenvolvimento das raízes. Estas características contribuem
para que arquitetos, designers de interiores, paisagistas e profissionais com atuação relevante no
mercado recomendem e utilizem GreenWall Ceramic em todo Brasil.

Horta vertical, temperos e espaço zen

Os painéis verdes ficam lindos com plantas convencionais, mas é possível ir além e cultivar
temperos, criar uma horta vertical ou até mesmo ter um espaço especial para relaxar junto à
espécies aromáticas.

Os amantes da culinária sabem que ingredientes frescos fazem toda a diferença e nada melhor do
que tê-los a seu alcance para criação de pratos deliciosos em casa ou até mesmo em um
restaurante.
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Alguns estabelecimentos aderiram à ideia, como é o caso do Restaurante Jangada (foto) que
apostou no sistema de jardins verticais da GreenWall Ceramic para criar um belo painel verde nas
unidades de Limeira e Mogi das Cruzes, interior paulista, fazendo com que o ambiente fique mais
agradável para seus clientes.

Ao optar por ervas aromáticas, tais como lavanda, alecrim ou até gerânios, os jardins verticais
podem transformar o ambiente em um espaço para relaxar e espantar o estresse do dia-a-dia de
trabalho, um local reservado para a tranquilidade.

Mais informações sobre a Expo Revestir...

Saiba mais sobre a Green Wall Ceramic
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