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Introdução



Fundada em 2013, a empresa se tornou especialista em jardins verticais, e desenvolveu tecnologia própria em
Painéis Hidropônicos Modulares. Com sistema de alta performance, a Vertigarden implantou alguns dos 
maiores jardins verticais do Brasil e conta com vasto portfólio, com inúmeras obras realizadas tanto no sistema 
Home Light quanto no Corporativo.  Além da prestação de serviços, a Vertigarden capacita profissionais 
através da Universidade Vertigarden, realizando venda de todos os seus produtos e tecnologia. 



Home Light

Corporativo

- Voltados para projetos de menor escala
- Ideal para projetos residenciais e pequenos 
comércios 
- Irrigação simples e automatizada
- Não necessita de casa de máquinas

- Voltados para projetos de maior escala
- A maioria são projetos para empresas, 
condomínio, shoppings, entre outros
- Irrigação complexa e automatizada
- Necessita de casa de máquinas



Principais Clientes 
Vertigarden
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Componentes 
do Sistema



O sistema Vertigarden HOME LIGHT é composto basicamente por três grupos:

PAINEL
HIDROPÔNICO    

+    SISTEMA DE 
       AUTOMAÇÃO 

+    SISTEMA 
      DE FIXAÇÃO    



O sistema Vertigarden CORPORATIVO é composto basicamente por três grupos:

PAINEL
HIDROPÔNICO    

+    CASA DE 
       MÁQUINAS

+    SISTEMA 
      DE FIXAÇÃO    



Painel 
Hidropônico
- Hidropônico e Modular
- Feito com feltro 100%
em poliéster, inorgânico, atóxico
e imputrescível
- Super leve (9kg/m²)
- Proteção Anti Uv
- Permite maior enraizamento das
plantas

Sistema de
Automação
- 100% automatizado
- Controlador, injetor de 
fertilizante, mangueira de 
exsudação e PEBDL, e 
conexões
- Possibilidade de 
monitoramento remoto

Sistema de
Fixação
- Possui dois modelos
- Afasta o jardim da parede, não
precisando impermeabilizá-la
- Leve e em alumínio
- Não causa danos a parede



Adubos e 
lampadas

Adubos e 
Lâmpadas



Adubos 
A Vertigarden desenvolveu três tipos de adubos
específicos para jardins verticais:
- Primavera/verão (macronutrientes)
- Outuno/inverno (macronutrientes)
- Complemento (micronutrientes)

Lâmpadas
Também em parceria com a empresa ONNO, 

nossas lâmpadas hortícolas de fotossíntese foram 
criadas  com os comprimentos de onda necessários 

para que a planta receba a luminosidade ideal
 mesmo se estiverem em ambientes com pouco ou 
nenhuma luminosidade natural, permitindo que o
 jardim vertical possa se manter bonito e saudável.



Instalação



Instalação 
Vertigarden
Feita de forma rápida, prática e limpa, e
acontece nas seguintes etapas:

 1- Instalação das barras de fixação 
 2- Encaixe das placas no sistema de fixação
 3- Instalação do sistema de fertirrigação
 4- Plantio
 5- Partida no sistema 
 6- Acompanhamento do desenvolvimento
por um mês 



Metodologia



Visita técnica para
levantamento das

medidas, conferência 
do ponto de água, dreno

e luminosidade

PlantioEscolha das 
espécies vegetais

e apresentação
do projeto

Instalação do 
Sistema de 

Fixação e dos Painéis
Hidropônicos

Instalação da
Fertirrigação

Home Light

Partida inicial 
no sistema

Manutenção 
após um mês de

instalação



Instalação da casa 
de automação

com sensoriamento 
remoto

Instalação dos
Painéis Hidropônicos 

na parede

Partida inicial 
no sistema

Acompanhamento
do jardim e sistema

de fertirrigação remoto
por um mês

Manutenção de 
entrega após 30 dias

Visita técnica para
levantamento das

medidas, conferência
do local da casa de 

máquinas e 
luminosidade

Descarregamento 
no local da obra

em cavaletes 
de espera

Escolha das 
espécies vegetais

e apresentação
do projeto ao 

cliente

Aclimatação e 
crescimento
em viveiros 

próprios (off site)

Transporte em
caminhões siders

Corporativo
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Vantagens



Vantagens do 
sistema Vertigarden

- Melhora a qualidade do ar

- Promove a sensação de bem-estar

- Maximiza o valor do imóvel

- Melhora a proteção da edificação

- Esconde imperfeições na parede

- Melhora a qualidade acústica e térmica

- Aumenta a biodiversidade urbana

- É um sistema que permite ser reinstalado

em outro lugar (em caso de mudança, seu 

jardim pode ir junto com você)

- Permite criar grafismos e estilos diferentes

de jardim



Av. Comendador Pedro Morganti, 4965, casa 6
Monte Alegre, Piracicaba-SP

(19) 3375-6951

(19) 98901-1162 Vertigarden vertigarden_brasil Vertigarden
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