FLOREIRAS EM BETÃO COM FIBRAS (GRC)
FLOREIRAS

Referência

Modelo

Medida

Peso

Quantidade
por palette

500024

BALKO 80

80 x 25 x 25

19 kg

24 unid.

500025

BALKO 100

100 x 25 x 25

22 kg

24 unid.

500022

KUBE 45

45 x 45 x 45

22 kg

16 unid.

500023

KUBE 60

60 x 60 x 60

62 kg

12 unid.

500026

RETKUBE 99

99 x 40 x 45

62 kg

12 unid.

500027

RETKUBE 120

120 x 40 x 45

70 kg

12 unid.

500039

SKUARE 100

100 x 25 x 60

57 Kg

12 unid.

500073

TERRACE 100

100 x 29 x 80

95 Kg

8 unid.

500074

SILL 58

58x55

46 Kg

12 unid.

500075

CONIK 40CONIK 40/40 21 kg

40/30x40H

21 kg

20unid.

500076

CONIK 50/50

50/37,5x50H

32 kg

20 unid.

500077

CONIK 70/50

50/32,5x70H

40kg

16 unid.

500078

CONIK 60/60

60/45x60H

48kg

12 unid.

500079

CONIK 90/70

70,5/47,5x90H

115kg

sob consulta

500080

CONIK 90/83

83/60x90H

145kg

sob consulta

500081

CONIK 110/100

100/73x110H

408kg

sob consulta

500082

CONIK 100/125

125/100x100H

530kg

sob consulta

INFORMAÇÕES:
-

Fabricadas em betão reforçado com fibras – hidrófugas;

-

Resistentes a ciclos de gelo e raios UV;

-

Aspeto natural;

-

Com furos de drenagem (alertar se não quiser);

-

Espessura: 14-16mm (excepto para as floreiras CONIK - espessura pode variar de 25mm à 60mm);

-

Cores: branco, cinza, preto;

RECOMENDAÇÕES e INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Instalação das floreiras:
A localização das floreiras deve estar assente numa superfície nivelada e estável.
*Se quiser colocar pés nas floreiras, estes devem ter a mesma altura. Se a plantação for pesada, recomendamos
também colocar os pés no meio da floreira, para que o peso fique uniforme.
Recomendamos a aplicação de um hidrofugante no interior da floreira.

Plantação:
Encha as floreiras com terra leve, compactando levemente.
Escolha um tipo de terra que facilite a absorção de água e não obstrua os orifícios de drenagem. A drenagem da
água é fundamental e é importante efectuar uma rega moderada.
O tipo de planta escolhido deve corresponder à capacidade da floreira para o futuro (durante o seu
crescimento); não deve exceder o peso da floreira ou fazer compressão.
Manutenção:
É estritamente proibido o uso de produtos líquidos inflamáveis ou outros tóxicos nas floreiras, pois a cor do
betão ou o betão em si-mesmo pode danificar-se. Também é proibido sentar-se nas floreiras ou usar a força (por
exemplo: pontapé, etc.)
Para lavar as floreiras recomendamos apenas o uso de água limpa.
Garantia :
* Após a descarga do material, este passa a total responsabilidade do cliente. Se o material for entregue por
uma agência de transporte, o cliente deve verificar a palete antes de assinar a nota de entrega. Sem notificação,
não nos responsabilizaremos pelo produto se este for danificado durante o transporte; se o motorista não puder
esperar pela verificação do material, por favor escreva na nota de entrega que a palete necessita de verificação;
* Não aceitamos reclamações sobre a manutenção dos nossos produtos; após sua compra, seu uso correto é da
responsabilidade do cliente.
* Informamos que a cor do betão pode ter algumas oscilações. Este fenómeno é devido ao betão natural.

* No caso de uma reclamação validada, apenas o valor da floreira será devolvido (não inclui o valor da planta, da
terra e da mão-de-obra).

