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URBAN GREEN
Jardim Vertical e Quadros Verdes
Permanentes e Preservados

JARDIM VERTICAL:
FUNCIONAL E ELEGANTE!
Cada vez mais conhecidos no mundo, os jardins verticais são
muito mais do que tendência. Eles são uma necessidade por
serem capazes de melhorar o ambiente, torná-los mais bonitos
e agradáveis.
Às vezes, as circunstâncias não permitem paredes de plantas
vivas, portanto, a vegetação permanente ou preservada é uma
ótima escolha e não requerem absolutamente nenhuma
manutenção.
Todos os jardins verticais são únicos e personalizados sob
medida para cada cliente. São produtos de alta qualidade que
reproduzem as plantas naturais. Isso tudo sem a necessidade
de manutenção com água, sistema de irrigação ou iluminação
solar.

Jardim Vertical Premium - com Orquídea Branca
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CARACTERÍSTICAS DO JARDIM VERTICAL
PERMANENTE e PRESERVADO:
Mais verde aos ambientes.
Ideal para áreas internas.
Desenvolvido sob medida.
Aplicável em ambientes sem iluminação natural.

BENEFÍCIOS :
Economia: Não tem custo de manutenção.
Limpeza: Apenas espanador.
Resistente a mudanças climáticas e ar-condicionado.
Sem irrigação.
Sem risco de infiltração na parede.
Sem proliferação de fungos e doenças como a dengue.
Barreira acústica.

Jardim Vertical Premium

JARDIM VERTICAL
PREMIUM
O Jardim Vertical Premium é composto por um mix de
folhagens artificiais/permanentes. As plantas são
importadas e de 1ª qualidade.
Possui um aspecto volumoso e bem próximo de plantas
naturais! Além de exuberantes e lindas, possuem alta
durabilidade e resistência.
Peso por m²: 12kgs.
Durabilidade: de 10 á 15 anos.
Tipo de fixação: parafusos e buchas.
Limpeza: Espanador.
Áreas externas descobertas: A exposição ao sol e
chuva acelera o processo de desbotamento,
diminuindo sua alta durabilidade.
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JARDIM VERTICAL
MINIMALISTA
O Jardim Vertical Minimalista é composto por um mix de
folhagens artificiais/permanentes. Possui menor quantidade de
plantas do que o Jardim Vertical Premium e menor volume.
Utilizamos plantas rasteiras e buquês de vegetação permanente,
destacando o fundo com folhagens.
Recomendado para áreas extensas e quando não é necessário o
total preenchimento de plantas artificiais.

Peso por m²: 12kgs.
Durabilidade: 15 anos.
Tipo de fixação: parafusos e buchas.
Limpeza: Espanador.
Áreas externas descobertas: A exposição ao sol e chuva
acelera o processo de desbotamento, diminuindo sua alta
durabilidade.
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JARDIM VERTICAL
PRESERVADO
As plantas preservadas são plantas naturais que passam por
um processo de desidratação, conservação e preservação com
um componente químico, mantendo sua aparência de plantas
naturais.
Possui um aspecto natural não precisa dos cuidados que as
plantas naturais exigem.
As folhagens preservadas são mais sensíveis e não podem ser
molhadas e expostas à luz solar direta, vento ou chuva.
Peso por m²: 8kgs.
Durabilidade: 10 anos.
Tipo de fixação: parafusos e buchas.
Limpeza: Espanador.
Não indicado para áreas externas: A exposição ao sol e
chuva acelera o processo de desbotamento e pode
danificar o material utilizado na fabricação.
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MUSGO PRESERVADO
O musgo preservado norueguês é um material 100% natural e
importado. Por este motivo, destina-se apenas para uso de
ambientes internos.
Possui uma variedade de cores e tons, como verde, vermelho,
amarelo, azul, laranja e roxo.
Simples, ecológico, sem manutenção e textura suave. Perfeito para
quem procura um visual mais discreto e único!
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MONTAGEM
Para a instalação será preciso: furadeira e chave de fenda ou Philips. As buchas e parafusos serão enviados junto com as plantas. Os painéis são entregues
com numeração atrás e manual de instrução.
Confecção: De 15 á 20 dias úteis para pré produção, conforme o tamanho do produto.
Frete: Frete para outras localidades é por conta do cliente.
Horário de entrega: Segunda á Sexta das 8hrs ás 18hrs.
Locação de andaime, caso necessário, deverá ser contratado pelo cliente;
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QUADRO VERDE - GREEN BOX
Versátil e móvel, o quadro verde com folhas artificias é perfeito para todos os tipos
de ambientes. É a versão miniatura do Jardim Vertical Artificial, mas com moldura
em seu entorno.
Zero manutenção.
Limpeza: Espanador e pano úmido.
Tamanhos personalizados e sob medida.
As molduras são feitas de madeira, sendo comercializadas nas cores: branco,
preto e madeira rústica.
Os quadros são entregues com ganchos de fixação, na horizontal e vertical.
Prontos para serem anexados na parede.

Como faço para fixar na parede?
Com prego ou parafuso e bucha, idêntico a um quadro tradicional. Depois de fazer o
furo no local desejado, encaixe o parafuso e pendure o quadro. Antes de solta-lo
verifique se ele está bem preso e firme. Fácil e rápido!

NEXT

11

AMBIENTAÇÃO
A ambientação com plantas artificiais é um serviço que complementa o projeto
de interiores e dá um efeito mais vivo e dinâmico aos ambientes. É indicado para
quem quer dar um upgrade no espaço inserindo vegetação artificial.
As plantas, mesmo que artificiais, promovem a sensação de bem-estar e podem
transformar qualquer ambiente.
Características:
Mais verde aos ambientes.
Ideal para áreas internas.
Desenvolvido sob medida.
Grande variedade de espécies para composição.
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NOSSA MISSÃO
Não fazemos apenas decoração, mas também criamos o bem-estar.
A Urban Green preenche a lacuna entre as plantas e as pessoas, oferecendo
produtos e serviços que se ajustam ao seu estilo pessoal, estilo de vida e
orçamento.
As sensações vivenciadas em ambientes naturais, como florestas,
são poderosas e podem impactar positivamente nosso comportamento e
bem-estar. Quando estamos longe da natureza, nossas mentes e corpos
pedem esse impulso natural, no entanto, muitas vezes é difícil encontrar um
local assim em nosso ambiente urbano.
Viver perto da natureza é sempre desejável, e a Urban Green aproveita essa
oportunidade para oferecer um design com as qualidades e característica da
natureza, ajudando assim a criar espaços mais atraentes e que possibilitam
inúmeros benefícios de bem-estar!
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ENVIAMOS
PARA TODO
BRASIL.
Nossa sede está localizada em Sorocaba - SP e hoje
enviamos nossos produtos para todo Brasil com
extremo cuidado e segurança.
Os Jardins Verticais e Quadros Verdes são envolvidos
em plástico bolha e depois embalados em caixas de
papelão para não danificarem e chegarem perfeitos até
vocês.

LEGENDA
Cidades atendidas
URBAN GREEN

AVALIAÇÕES
A satisfação dos nossos clientes é
nosso maior objetivo.

"Produto de boa qualidade, igual ao das fotos. Chegou antes do
prazo previsto e vendedora atenciosa! " - Ana Junqueira

“Apaixonada pelo meu quadro." - Gabriela Vicentin

“Jardim vertical sob medida 1m x 60cm , maravilhoso, muito
natural e sofisticado. Super agradeço o belíssimo trabalho! " Karina Silveira
"Recebimento rápido e boa qualidade do produto" - Juliana
Veiga
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ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
Atendimento personalizado com
arquitetos para desenvolver o projeto
ideal para seu ambiente e orçamento.
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CONTATO

+55 15 99824 9694
urbangreenbr@gmail.com
www.urbangreenbr.com
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