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Fontes e Chafarizes com manta de pvc, rápido, fácil e
barato!
LAGUINHO COM CHAFARIZ!
Laguinhos, fontes, cascatinhas e cachoeiras de jardins construídos com manta de pvc, sem
obras, concreto, impermeabilizantes ou construção civil.

Fácil-4
Veja como é fácil instalar seu laguinho, fonte ou chafariz em algumas horas!
Dispense: pedreiros, serventes, areia, cimento, ferro, impermeabilizante e toda
aquela bagunça da construção civil.
Apenas com o trabalho de jardim, você pode ter a sua fonte ou chafariz hoje mesmo sem
obras!
Receba nosso equipamento pronto, pré-montado, basta submergir na água e ligar na
elétrica. Com todas as orientações, fácil e simples, faça você mesmo, com alguma ajuda de
jardineiros, você mesmo instala seu chafariz ou fonte luminosa, laguinho de peixes e espelhos
d'água para peixes ou tartarugas.
Escolha entre os 04 Modelos disponíveis à pronta entrega! Veja aqui os preços! Você
também pode comprar no Mercado Livre com o seu cartão de crédito em até 6 vezes, boleto
bancário e cartão de débito. Ou simplesmente com depósito em conta corrente, clique em
"Preços"!
Peça o seu kit com todos os equipamentos pré-montados hoje mesmo!
FÁCIL, instale em 01 dia!
Veja a seqüência de fotos neste tutorial passo a passo.
CLIQUE NAS FOTOS PARA AMPLIAR!
01- Para você montar o seu laguinho ou chafariz com o nosso
sistema de equipamentos pré-montados é muito fácil! Marque no
jardim o local da instalação, cave um buraco de 40cm de
profundidade.
As laterais você pode fazer com uma leve inclinação, assim fica mais
fácil assentar as pedras sem massa de cimento!
O fundo pode ficar tipo "concha" ou plano, faça como quiser. Sua
Ref: Fácil-1 -01 manta já estará com o tamanho para as sobras das laterais e a virola como
você verá mais abaixo!

02- Após cavar, prepare o terreno na parte interna removendo
torrões, pedras pontiagudas, raízes, tocos, etc . Na borda e em toda
volta faça uma dobradura, uma virola com a terra. Isto evitará que a
água da chuva entre no seu chafariz ou laguinho.
Ref: Fácil-1 -02 A altura desta virola deverá ser de 10cm. Observe que você cavou 40cm e

agora está subindo 10cm, a profundidade então será: 50cm no total.

03- Espalhe nossa Manta de PVC para laguinhos de peixes, fontes ou
chafarizes, encaixe-a no buraco e não se preocupe com as dobraduras.
Trabalhe descalço ou de chinelos, a manta é muito resistente, mas dê
preferência às pedras de rios, lisas e sem pontas.
Após espalhar a manta, instale nosso equipamento pré-montado e puxe
o cabo para fora.

Ref: Fácil-1 -03
04- Seu equipamento já será entregue com os cabos montados prontos para
você ligar, não existirá nenhuma emenda na água, tudo será fora da fonte.
Os equipamentos são especiais e blindados, não há contato da parte elétrica
com a água.

Ref: Fácil-1 -04
05- Da mesma forma, coloque os holofotes no centro logo abaixo do bico
Chafariz, eles deverão iluminar para cima. Verifique o anel de vedação com
um leve aperto manual, não use ferramentas, apenas aperte levemente.

Ref: Fácil-1 -05

06- Lave agora as sua pedras, assim a areia e a terra serão
retiradas, evitando sujar a sua fonte. Estando tudo limpo, vamos
trabalhar mais um pouco! Veja já está quase pronto! Aliás, é um bom motivo
para refrescar e descansar um pouco!
Ref: Fácil-1-06
07- Então pegue as pedras e vá assentando nas paredes internas da fonte.
Massa? Areia? Cimento? Para quê? Encaixe uma sobre as
outras,
assim como é na natureza, ou será que pedra nos rios são assentadas
com massa?
Assente as pedras, sem massa nenhuma, procurando as mais
Ref: Fácil-1 -07
achatadas para colocar por baixo e vá dando a volta e fechando a
fileira!
Fácil! Imite a natureza!

08- É muito fácil, não use nada de massa, concreto, colas, impermeabilizantes
e outros materiais, faça a virola em toda a volta, não se preocupe com as
dobraduras da manta, estique mais ou menos é o suficiente.
Fácil, rústico, sem necessidade de conhecimentos específicos!
Ref: Fácil-1 -08
09- As fileiras de pedras vão subindo uma a uma, dê uma ajeitada com a mão
para ver se estão firmes, uma aqui outra ali, vai dando a volta até chegar em
cima!
As pedras mais achatadas facilitam o trabalho.
Ref: Fácil-1- 09
10- Opa! Estamos chegando lá! Vamos mais uns minutinhos! Quase
terminando! Moleza!

Ref: Fácil-01-10
11-Você poderá depois encaixar umas plantas nas pedras, plantas tropicais
tipo: Ripsallis, Filodendros, Costela de Adão, Samambaias, Bromélias, Moréias,
Formiuns, Hera, dentre muitas ao seu gosto! Mas também poderá deixar como
está: com mais pedras e só algumas plantas ao redor!
Ref: Fácil-1 -11
12- Agora vamos lá nos cabos e ligar a parte elétrica, em seguida enchemos
nossa fonte com água! Se você tiver perto da fonte uma mangueira, poderá
usá-la, se for fácil, poderá também trazer um cano/tubo de água com registro
e apontá-lo para dentro da fonte, assim facilitará e muito a sua manutenção!
Ref: Fácil-1-12
13- Cheio d'água? O que estamos esperando? Ligue a sua fonte e curta à
vontade , você acaba de provar que é um especialista em Fontes e
Chafarizes!
Você está de parabéns, conseguiu realmente montar um
chafariz completo em apenas algumas horas! Sem obras! Sem material de
Construção, sem pedreiros e serventes! Sem problemas, muito fácil e
Ref: Fácil-1 -13 rápido em apenas 01 dia!

14- Nossa! Já começou escurecer! Não tem importância, nosso chafariz é
luminoso, com 5 cores opcionais, verde, azul, vermelho, amarelo e
transparente (branco). Vamos acender as luzes?
Sabe o que os seus vizinhos estão pensando? Humm...ele deve ter
gastado uma "fortuna"!
Ref:
14

Fácil-1 Não conte o segredo, fica só entre nós!
Muito fácil, cavamos, colocamos a manta, as pedras, os equipamentos
prontos no centro, enchemos com água e pronto! Está funcionando!

15- Nem dá para acreditar, todo mundo diz que ter uma fonte luminosa é
muito complicado, tem que chamar um pedreiro, fazer um concreto com
ferros, impermeabilizar, fazer massa, gastar com cimento, areia, ferro, brita,
arame recozido, assentar as pedras uma a uma, sujar as pedras com
cimento....NUNCA MAIS!
Ref:F ácil-1 -15 Fontes e Chafarizes, Laguinhos de Peixes e Tartarugas, SPA para banho de
Pássaros, bebedouros, fontes com potes, e muito mais, agora tudo em um
único dia!
16- Hei! E você? Já comprou a sua Fonte ou Chafariz? Quer pagar em 06
vezes sem acréscimo?
Veja como é fácil você usar seu cartão de crédito no Mercado Livre,
clique em "Preços".
Ref:
16

Fácil-1 -

17- Não deixe para amanhã, peça hoje mesmo a sua Fonte ou Chafariz!
Fácil, muito fácil! Tudo pré-montado para você, basta submergir e ligar na
elétrica!

Ref:Fácil-1 -17
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