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A NATUREZA PRODUZ. NÓS, PRESERVAMOS.



ARTIFICIAL PREMIUM NATURAL PRESERVADO

ESCOLHA O JARDIM VERTICAL IDEAL PARA O SEU AMBIENTE

ARTIFICIAL RASTEIRO MUSGO NATURAL PRESERVADO 

PLANTAS NATURAIS PRESERVADAS PLANTAS ARTIFICIAIS



PRESERVADO



Casa Cor Goiás 2019 - Ambiente Arq. Victor Tomé









DESIDRATAÇÃO PRESERVAÇÃO SECAGEM TINGIMENTO MONTAGEM

JARDIM VERTICAL PRESERVADO 

PROCESSO ARTESANAL DE PRODUÇÃO

CORTE

30 DIAS



paisagismo vertical indoor e seus benefícios
NATURAL PRESERVADO

ideal para ambientes internosprocesso próprio de 
 desidratação e preservação de plantas

mix de plantas montadas em 
em painéis modulares

despacho via transportadora 
para todo o país

faça você mesmo
instalação fácil e rápida

ambiente sempre verde
sem gastos com manutenção



Placa Reciclada1

2

3

Carpete Verde

Vegetação Preservada

Reforçando nosso compromisso ambiental, não utilizamos isopor ou o
tradicional madeirite em nossos jardins, que são projetados em uma placa
ecológica produzida a partir de resíduos industriais. As peças, são também
impermeáveis, eliminando riscos de uma eventual umidade na parede
danificar as plantas.

Após serem cortadas sob medida, as placas ecológicas
recebem um exclusivo acabamento de tapeçaria em
feltro verde 180 gr. Diferencial que traz nobreza ao
fundo do painel e garante melhor aderência na fixação
das plantas preservadas.

Manualmente, conforme as vegetações e
cores definidas pelo cliente, as plantas
preservadas são fixadas no painel, assim o
Jardim Vertical Preservado ganha forma.

JARDIM VERTICAL PRESERVADO 

COMPOSIÇÃO



JARDIM VERTICAL PRESERVADO 

PALETA DE CORES











ÁRVORE PRESERVADA









ARRANJOS DE PLANTAS PRESERVADAS 











MUSGO PRESERVADO 
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paisagismo vertical indoor e seus benefícios

ideal para ambientes internosproduto importado montagem em 
painéis modulares

despacho via transportadora 
para todo o país

faça você mesmo
instalação fácil e rápida

ambiente sempre verde
sem gastos com manutenção

MUSGO  PRESERVADO





ARTIFICIAL PREMIUM









material resistente
alta durabilidade

despacho via transportadora 
para todo o país

faça você mesmo
instalação fácil e rápida

permitido em 
ambientes externos

ambiente sempre verde
sem gastos com manutenção

mix de plantas montadas em 
em painéis modulares

para todos os tipos de ambientes 
ARTIFICIAL PREMIUM 





ARTIFICIAL RASTEIRO







ÁRVORES E ARRANJOS ARTIFICIAIS











artificialpreservadocondição

plantas vivas

precisa regar

exposição à chuva

manutenção periódica 

envio

exposição direta ao sol

plantas naturais

estrutura sustentável

presença de insetos

QUADRO COMPARATIVO DE PRODUTOS 

plantas e musgo



Compensamos 100% das embalagens que
colocamos na rua através de uma parceria de

logística reversa com o selo EuReciclo. Na prática,
investimos em cooperativas de reciclagem. 

Usamos embalagens personalizadas feitas sob
medida para garantir a qualidade na entrega
dos painéis, que podem ser despachados em
nossa frota própria ou via transportadora. 

LOGÍSTICA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



CLIENTES E PARCEIROS

FORNECEDOR



MÍDIA E PUBLICAÇÕES



@mudavertical

Escritório 

Showroom 
L'espace AD | Leroy Merlin 

Marginal Tietê - Av. Presidente Castelo Branco, 6061,
Parque Residencial - Pavimento Superior. São Paulo.

Horário de funcionamento:
Segunda à sábado, das 9h às 20h

Domingos e feriados, das 10h às 19h

(11) 99768-6888

11 3834-1147
Rua Ponta Porã, 454 - Alto da Lapa
CEP: 05058-000 - São Paulo - SP

contato@mudavertical.com.br | www.mudavertical.com.br


