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O GreenWall Ceramic é o primeiro sistema para jardins 

verticais desenvolvido em cerâmica.

 

Reúne design inteligente e irrigação modular, em peças 

exclusivas e com desenho industrial patenteado.

 

Reconhecido e utilizado pelos maiores profissionais da 

área, e principalmente, aprovado pela natureza, seu design

permite:

VANTAGENS

Aplicação fácil para diversos formatos, com empresas 

credenciadas para assessoria em todo o país, é a melhor 

opção para a execução de diversos formatos, tamanhos 

e alturas de jardins verticais.

Proteção das espécies, evitando
o superaquecimento das raízes
e barreira efetiva contra infiltrações
do muro/parede que irá receber
os módulos assentados.

USO RACIONAL DA ÁGUA

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DA VEGETAÇÃO

BAIXA MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES

BOLSÕES DE AR COM DUPLA FUNÇÃO:
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GREENWALL CERAMIC
É GARANTIA DE EXCELÊNCIA 
EM QUALQUER PROJETO.

O sistema perfeito para jardins verticais, capaz 

de transformar ambientes e contribuir com o 

bem-estar, de forma definitiva, duradoura e de 

baixa manutenção.



O PRODUTO

São módulos cerâmicos, especialmente desenvolvidos para o 

crescimento e desenvolvimento saudável das espécies.

 

Permitem o enraizamento das plantas sem barreiras, evitam o 

superaquecimento dos torrões e, consequentemente, o substrato 

se mantém úmido por muito mais tempo.

 

O sistema de irrigação por gotejamento fica oculto. Toda drenagem 

ocorre pelas peças laterais de fechamento, e as mangueiras 

gotejadoras podem ficar sobre ou em meio ao substrato, forma 

indicada pelos técnicos parceiros de irrigação.

 

É o produto ideal para muros verdes internos e externos, permitindo 

o cultivo seguro e saudável de grande diversidade de espécies.

LAUDO FALCÃO BAUER

LÍDERES DE MERCADO E 100% NACIONAL,
OS MÓDULOS CERÂMICOS
GREENWALL CERAMIC GARANTEM:

Formato exclusivo com desenho industrial registrado

Bolsões de ar frontais: protegem o torrão,
mantendo-o úmido
Bolsões de ar traseiros: protegem da umidade
o muro/parede onde o produto será assentado
Conforto térmico e acústico.

A GreenWall Ceramic realizou junto ao Instituto Falcão Bauer 

da Qualidade (IFBQ) estudos e ensaios técnicos para atestar 

a resistência dos módulos cerâmicos na construção de painéis 

verticais, comprovando a segurança na sua utilização.

MAIS DE
300 MIL M2 VENDIDOS
EM TODO O BRASIL.

NOVO FORMATO
MAIS ADERÊNCIA
E FIXAÇÃO.

MÃO FRANCESA
DE SUSTENTAÇÃO
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CERÂMICO
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BOLSÕES DE AR TRASEIROS 
Protegem da umidade
o muro/parede onde
o produto será assentado

BOLSÕES DE AR FRONTAIS
Protegem o torrão do calor,
mantendo-o úmido

DESENHO
TÉCNICO

PAREDE VERDE
MONTAGEM BLOCOS SEM ESCALA

Assentamento: aplicar argamassa tipo AC3 - seguir especificação
do fabricante (greenwallceramic.com.br).
Sugestão: “picotar”alvenaria antes de aplicar argamassa.

PEÇA TOPO
5x19x25 cm

MÓDULO
19X25X29 cm

MEIA PEÇA
19x25x14,5 cm
Utilizado para 
assentamento
amarrado.

Prever 
impermeabilização.

Irrigação por gotejamento:
mangueira perfurada
conectada à prumada.

Prumada
d’água 3/4:
ligação com
todas as fileiras

Nicho reservado
para prumada
e escoamento
d’água.
(Não tampar
com massa)

PEÇA LATERAL
5x19x25 cm

PEÇAS
CONTÍNUAS

AUTÊNTICO
GREENWALL CERAMIC
Vem com nome marcado
em cada unidade. Colocar em cada uma das fiadas um “T” para conectar a cinta gotejadora.

No final de cada fiada, utilizar manta geotêxtil para impedir a perda
do substrato através do sistema de drenagem.

O último bloco lateral de todas as fiadas devem ter as 3 aberturas
fechadas com massa.
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COMPRE PELO TELEFONE
DE QUALQUER CIDADE BRASILEIRA
0800.772.6003

greenwallceramic.com.br

GREENWALLCERAMIC

ar
tm

ak
er


