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Fontes e Chafarizes com manta de pvc, rápido, fácil e barato!

Laguinho com Ponte, Chafariz e Cascatinha!
Laguinhos, fontes, cascatinhas e cachoeiras de jardins construídos com manta de
pvc, sem obras, concreto, impermeabilizantes ou construção civil.

Fácil-6
Veja como é fácil instalar sua Cachoeira com laguinho para peixes,
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!

Ref: Fácil-6-01

01- Determine o local onde você vai instalar em poucas horas o seu
laguinho com ponte, chafariz, cascatinha, com iluminação subaquática.
Limpe a área retirando entulhos, faremos uma cava de 40 cm de
profundidade e na borda, uma virola de 10cm de altura, assim a
profundidade total será de 50cm.
Vamos lá? Então mãos à obra!

Ref: Fácil-6-02

02- Quando você marcar o terreno, considere o tamanho da sua Manta de
PVC, em "Preços", no item Manta de PVC tem a informação da medida da
Manta e o tamanho que ficará o seu laguinho ou espelho d'água.
Cave o buraco, com 40cm, faça uma virolinha de 10 cm acima do nível
natural do terreno. Isto fará com que a água da chuva ou do jardim não
entrem no laguinho, evitando sujar a água.

Ref: Fácil-6-03

03- Retire raizes, pedras, entulhos, deixe tudo limpo dentro do buraco.
Espalhe a Manta Especial de PVC para laguinhos e chafarizes que você
recebeu junto com o seu Kit. Veja que a borda tem uma virola mais alta 10
cm.
Lave as pedras que você vai usar no laguinho, encha com água a sua manta
para que a mesma assente completamente.

Coloque as pedras, sem amssa, sem cimento, apenas encaixe uma com as
outras manualmente.

Ref: Fácil-6-04

04- Neste TUTORIAL PASSO A PASSO você vai ver como uma Ponte pode
decorar seu laguinho criando uma charme no seu jardim. Instale sua ponte,
encaixando as pedras no laguinho com água.
Você precisará de 01 ponto de elétrica 110v ou 220v, conforme você
solicitou na sua compra do Kit Pré-montado. Precisará também de 01 saída
de esgoto, ou um ralo e, 01 entrada de água de 25mm, que pode até ser
uma simples torneira de jardim com uma mangueira.
05- Neste caso faremos uma derivação ou seja: da sua Bomba com filtro de
perlon, você vai levar com um "T" um ponto de água para a Cascatinha e
outro para o Chafariz, assim com o contrôle de um registro de esfera
25mm, escondido entre as pedras, você poderá controlar a água do chafariz
e da cascatinha, dosando a água de um só equipamento moto-bomba.

Ref: Fácil-6-05
06- Não se preocupe com os canos, é fácil encobri-los com as pedras,
mande um pouco de água para a cascatinha e também para o chafariz.
Fácil, simples, e assim você poderá controlá-los como quiser!

Ref: Fácil-6-06
07- Encaixe o holofote entre as pedras, escolha a cor da lente que você
quer, neste caso será a amarela, mas poderia ser a vermelha, azul, verde,
lilás, ou branca (transparente), mas lembre-se, só ligue seu holofote
estando submerso!
Ref: Fácil-6-07
08- Encaixe o bico chafariz e posicione-o como queira, neste caso é o Bico
Margarida de 01 estágio com 8.500 litros hora, veja se o mesmo ficou bem
aprumado, instale o holofote logo abaixo do bico escolhendo a cor preferida.

Ref: Fácil-6-08

Ref: Fácil-6-09

09- Encaixe as pedras, plante seu jardim, veja: neste caso é um jardim
tropical com bromélias, samambáias, filodendros, aspargos, papiros,
helicônias, heras, clorófitos, variegatas, forrações e etc. Abuse da
criatividade, busque o equilíbrio e deixe o ambiente com um toque natural e
bem pessoal. Jardim ideal é aquele que você se sente bem e de fácil
manutenção, onde as plantas compõem com a água, pedras, madeira,
iluminação, harmonia e com equilíbrio.
10- Experimente uma e outra forma de encaixar as pedras da cascata, use
as próprias pedras para apoiarem-se uma nas outras, nada de massa ou de
cimento, realmente não precisa e só vai deixar sua cachoeira com
acabamento artificial. Só pedra sobre pedra e pronto! Algumas plantas,
bromélias, aspargos....

Ref: Fácil-6-10
11- Pronto! É só curtir! Que tal? Fácil? Sem obras, sem complicações, você
também pode instalar em qualquer lugar do Brasil, nós despachamos seu kit
em 48 horas!
Peça o seu hoje mesmo!
Ref: Fácil-6-11
www.fontesechafarizes.com.br

migueldochafariz@yahoo.com.br

Telefones : 041- 3339 0179 ou 041 - 9977-9550.

