
NOSSO 
AMOR À 
NATUREZA 
APARECE 
EM CADA 
DETALHE.



CADA 
PROJETO 
É ÚNICO. 
EM SEUS 

DESAFIOS, 
NECESSIDADES 

E SOLUÇÕES. 

É assim que a Vertical Garden trabalha há mais de 10 anos. Oferecendo o que há de 
melhor em jardim vertical, seja ele natural, artificial, preservado ou musgo. Além disso, 
também oferecemos soluções para paisagismo e jardinagem em geral. 

Para trabalhar com excelência, somos especialistas em todas as etapas da cadeia. Desde 
o projeto, onde pensamos minuciosamente em cada detalhe, passando pela execução, 
feita por uma equipe com muita experiência, até a manutenção. Trabalhamos sempre 
dividindo com nossos clientes ideias e propondo respostas inteligentes e sob medida 
para cada pedido. Nosso amor à natureza aparece em cada detalhe. Na competência e 
experiência que temos para dar vida aos mais variados espaços. 

NÃO 
IMPORTA 
O QUE VOCÊ 
BUSCA NO  
SEU JARDIM, 
NÓS, DA 
VERTICAL 
GARDEN, 
VAMOS 
ENCONTRAR 
A SOLUÇÃO 
PERFEITA.



JARDIM 
VERTICAL 
NATURAL

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 
ar do ambiente, torná-los mais bonitos, regularem  
a temperatura e ocuparem pouco espaço. 

O jardim vertical natural é uma estrutura capaz de 
sustentar e manter vegetações vivas  em superfícies 
verticais. Além disso, são tão leves que podem ser 
instalados em qualquer parede. Manutenção?  
É bem simples: a rega e a fertilização são 
automatizados.

A PAREDE 
VERDE QUE DÁ 
VIDA AO SEU 
AMBIENTE.



JARDIM VERTICAL ARTIFICIAL

Revestir a parede com material 
artificial premium é uma ótima 
opção para quem procura pouco 
trabalho com manutenção.  
As plantas artificias da Vertical 
Garden são exclusivas. Recebem 
um tratamento especial, garantindo 
movimento e brilho similar às 
plantas naturais.

O jardim vertical artificial não é algo 
apenas decorativo, mas também 
funcional. Criado a partir do projeto 
de paisagismo que você mais se 
identifica, as plantas artificiais 
podem ser customizadas de várias 
formas, deixando seu ambiente 
muito mais bonito, com uma 
grande durabilidade.

TODA A 
BELEZA DO 
VERDE SEM 
NENHUMA 
MANUTENÇÃO.



JARDIM VERTICAL 
PRESERVADO
E que tal ter uma parede ou teto  
verde com uma vida muito mais longa? 
Nossos jardins verticais preservados 
são criados com plantas naturais que 
passam por um processo ecológico 
de conservação e estabilização para 
manter folhagem, textura e integridade 
das plantas sem a necessidade de 
manutenção com água, sistema de 
irrigação ou iluminação solar. 

Essa técnica pode ser aplicada desde 
um quadro-vivo na parede até mesmo 
imensos painéis de jardim vertical. 
Cada planta é cuidadosamente 
preservada para manter o aspecto, 
a forma e a cor, sem nenhuma 
preocupação com manutenção. 

UMA 
PAREDE 
VERDE 
COM 
VIDA 
MUITO 
MAIS 
LONGA.



JARDIM VERTICAL MUSGO

O musgo nasce e se desenvolve em 
países do Círculo Polar Ártico, em 
meio à natureza. Um pedaço selvagem 
de vegetação em diversos pontos do 
nosso planeta. E essa história pode 
fazer parte do seu ambiente. Através de 
processos totalmente manuais, na qual os 
musgos são colhidos a mão na floresta, 
preservados e tingidos, este trabalho é 
baseado em uma longa tradição artesanal.

A parede de musgos da Vertical Garden 
garante um ambiente livre de insetos, 
conforto acústico e térmico e sem 
necessidade de rega. Garantindo 
longevidade para seu jardim vertical, sem 
nenhum tipo de manutenção. 
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UM PEDAÇO 
ÚNICO E RARO 
DA NATUREZA EM 
SEU AMBIENTE.



ÁRVORES PRESERVADAS Nosso amor à natureza está em  
cada detalhe. Mas sabemos que 
cuidar de uma planta é algo 
trabalhoso. Por isso, a mesma técnica 
que utilizamos nos jardins verticais 
preservados também pode ser 
utilizada nas árvores do seu ambiente.

A equipe do Vertical Garden usa um 
processo ecológico de conservação  
e estabilização para manter folhagem, 
textura e integridade das plantas 
sem a necessidade de manutenção 
com água, sistema de irrigação ou 
iluminação solar. Assim, garantimos 
que as árvores do seu ambiente 
fiquem muito mais bonitas, sem 
necessidade de manutenção e água. 

A NATUREZA 
RESPEITADA 
E DURANDO 
MUITO MAIS 
TEMPO.



VASOS COM PLANTAS

Em muitos projetos, tanto externos 
quanto internos, não há espaço para um 
plantio de área verde. Mas isso não quer 
dizer que seu ambiente vai ficar sem 
nenhum verde. A equipe especializada 
da Vertical Garden oferece toda uma 
consultoria com vasos de plantas.

São diversos tipos de vasos, nacionais e 
importados, escolhidos exclusivamente 
para seu ambiente. Você receberá todas 
as informações sobre como cuidar da 
planta, da quantidade de água e luz e 
também seus insumo. Com certeza, seu 
espaço ficará muito mais bonito. 

PEQUENOS 
ESPAÇOS 
TAMBÉM 
MERECEM  
O CARINHO 
DA NATUREZA. 



PEQUENOS CANTEIROS

Em escritórios, áreas  
comerciais e até mesmo 
residenciais, frequentemente 
temos que trabalhar com 
pouco espaço. Mas isso não 
é uma limitação pra gente. 
Usando a criatividade e o 
conhecimento técnico, a equipe 
da Vertical Garden tem uma 
grande experiência em projetar 
pequenos canteiros.

Um mini jardim para seu 
ambiente, com as plantas que 
mais combinam com seu 
espaço. Com esse pequeno 
toque é possível transformar 
completamente o seu local.

GRANDES 
OPORTUNIDADES 
PARA ESPALHAR 
O VERDE.



GRANDES PAISAGISMOS

Grandes obras precisam de grandes projetos.  
A Vertical Garden tem experiência de sobra em 
trabalhar com obras civis, cuidando de toda a área  
de paisagismo de prédios na fase final de construção.

Árvores, palmeiras, flores, grandes extensões de 
plantio. Com nossa equipe especializada, seu projeto 
vai se transformar. 

PROJETOS QUE 
TRANSFORMAM 
E INSPIRAM.
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