


Instalação
1) A “localização” tão importante quanto o cultivo de seu jardim, então escolha um local 
onde a quantidade de luz solar será restrita. As orientações norte e oeste nas paredes 
recebem mais luz e calor. Sul e leste recebem menos exposição direta. Isso tem uma 
grande influência em como as plantas se desenvolverão com sucesso. Pense também 
onde estará sua fonte de água e com que facilidade você pode usar uma mangueira 
nessa torneira.

2) Você poderá instalar apenas um vaso ou vários de acordo com sua necessidade.

3) Estão inclusos no kit o número de fixadores necessários.

4) Depois de determinar onde o seu primeiro vaso será localizado, coloque-o contra a 
parede e o nivele (utilize um nivelador). É importante que você o posicione corretamente 
caso queira adicionar mais painéis.

5) Uma vez que estejam afixados na parede, realize o plantio.

Jardim Vertical
O futuro já é dos materiais sustentáveis, ou simplesmente não será futuro. Indústrias 
que se prezam, especialmente as que utilizam materiais plásticos, estão se adaptando 
à necessidade de combater o desperdício e a poluição para que tenhamos ao menos 
um planeta para cuidar nesses incertos tempos por vir. Produtos feitos com material 
sustentável não deixam nada a desejar com relação a seus pares poluentes.

Os Vasos para plantas Vibea são feitos com polímeros 100% ecológicos, e são ideais 
para a construção de jardins verticais em quaisquer ambientes. Com design moderno 
além de embelezar e gerar responsabilidade ambiental criam uma atmosfera super 
agradável. Os vasos são fabricado com matéria-prima 100% ecológica e possuem 
características únicas que são:  

- Facilidade de instalação;
- Alta resistência a ambientes externos;
- Criam layouts exclusivos;

O que você irá precisar?

VASOSKIT PARAFUSOS E BUCHAS FURADEIRA RÉGUA



S400 S280 S200

S400 S280 S200

Modelos

*Poderá haver alteração na aparência do vaso como cor, brilho e textura, devido ao processo de 
transformação do material.  O que permite que cada peça seja única e exclusiva.
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VASO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA

S400 402 mm 210 mm 160 mm

S280 280 mm 175 mm 120 mm

S200 198 mm 150 mm 100 mm

Furos para instalação
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