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Jardins Verticais 
Ecoeficiência com Decoração Única e Atraente

LPLECO

Adequar uma área limitada ao desempenho de várias funções, implica projectar ao 
pormenor. Procuramos proporcionar ao cliente, uma extensão confortável, funcional 
e acolhedora do interior.

Algumas pessoas que não estão familiarizados com a decoração de interiores moder-
na, podem achar que tais projectos têm um aspecto nu, frio e estéril. No entanto, 
o facto é que as pessoas, hoje, não querem excentricidade na decoração, e em vez 
disso, exigem projectos contemporâneos que misturem a facilidade com conforto 
e ao mesmo tempo delicadeza e frescura. Isto é que é realmente a decoração de 
interiores moderna.

Utilizando irrigação eletrônica, substrato especial e outros segredos é possí-
vel manter uma horta embutida na moldura de um quadro e até forrar pare-
des inteiras com uma vegetação exuberante...
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As plantas trazem beleza natural aos espaços 
e à nossa vida. Ao criar textura e equilíbrio, 
uma sala ou pátio pode transformar-se num 
ambiente que conforta e acolhe. Mas, tal 
como a Miss Universo, as plantas podem 
fazer muito mais do que serem bonitas. Está 
comprovado que contribuem para reduzir o 
stress tão bem, que um olhar sobre uma planta 
diminui o ritmo cardíaco. Elas ajudam também 
a limpar o ar que respiramos, absorvendo as 
toxinas e agindo como fábricas de oxigénio. As 
Plantas simplesmente nos fazem sentir melhor. 
Diminuindo a fadiga mental e melhorando a 
qualidade do ar. 

Estudos demonstram-nos que as 
plantas:

1. Para além de acalmarem o ritmo cardíaco, ajudam a 
controlar a pressão arterial e a reduzir a tensão muscular 
relacionada com o stress.

2. Ajudam-nos a relaxar e a concentrar, levando ao 
aumento da produtividade, da criatividade, da criação de 
ideias, e capacidade de resolução de problemas. 

3. Ajudam pacientes em recuperação de cirurgia e 
aliviam os sintomas da doença de Alzheimer.

Será que precisamos de mais para 
nos rodearmos delas?!...

Sabia que... Ainda não está 
convencido?


