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Fundada em 1994, a Tecnoperfil Plásticos nasceu com o objetivo de 

apresentar ao mercado inovação e alta qualidade em perfilados plásticos, 

utilizando especialmente o PVC. Com mais de 25 anos de experiência, a 

empresa desenvolve soluções para a construção civil, para indústrias, 

serviços e o cultivo hidropônico. 

Com tecnologia de produção altamente especializada e utiliza as 

melhores matérias-primas, empregadas mundialmente e passíveis de 

serem 100% recicladas. 

O corpo técnico de especialistas faz uso de recursos modernos, 

permitindo o desenvolvimento de ferramentas e compostos de alto 

desempenho, assessorando clientes na concepção e aperfeiçoamento dos 

itens a manufaturar. 

Gestão da Qualidade 

É certificada na Norma NBR – ISO 9001, versão 2015, uma norma 

internacional que estabelece um conjunto de requisitos necessários a 

serem atendidos como base de um Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ).

Para a Tecnoperfil, isso representa o compromisso com a melhoria 

contínua de seus processos e produtos, tendo como base a garantia de 

um atendimento de excelência aos consumidores. 
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A linha Vinylshock é a pioneira na produção brasileira de protetores de paredes, 

corrimãos e bate macas. São produtos resistentes e de avançada tecnologia, que 

passam por rigorosos testes de qualidade, controle dimensional e resistência a impactos.

São protetores com design inovador e moderno, que oferecem soluções práticas e 

versáteis para proteger e valorizar os ambientes.

Disponíveis em variados modelos e cores, são ideais para proteger paredes, cantos, 

rampas de acesso, corredores e outras superfícies, conservando a beleza e evitando 

custos indesejados de manutenção. Podem ser instalados em paredes de alvenaria, 

madeira, blocos de concreto, painéis pré-moldados, estruturas de aço e gesso acartonado.

Quem compara qualidade e segurança, escolhe a Tecnoperfil

Atende as normas: ABNT NBR 9077 | ASTM G-21 | ASTM D -25

Atendem a RDC nº 50 da Anvisa.
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O Protetor de Parede e Corrimão Bate Macas TEC 026 N oferece uma 

solução resistente e versátil para proteger e valorizar os ambientes. 

O TEC 026 N pode ser aplicado em hospitais, clínicas, escolas, hotéis, 

cinemas, teatros, casas de show e em outros ambientes que necessitem de 

proteção para as paredes e apoio das mãos. Pode ser utilizado LED* 

internamente (opcional) para identificação em ambientes com iluminação 

reduzida, como corredores hospitalares em horário noturno, teatros e 

cinemas. 

Possui uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos 

(fornecidos pela Tecnoperfil ), 

* Os componentes elétricos/eletrônicos e fitas de Led não são fornecidos pela Tecnoperfil.

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento, curvas, emendas 

e suporte de fixação.

PROTETOR DE PAREDE E CORRIMÃO | BATE MACAS

TEC 026 N

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     



PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL

TEC 913 N

O Protetor de Parede Flexível TEC 913 N oferece uma solução versátil para 

a proteção e sinalização de diversos ambientes. 

É indicado para instalação em colunas ou pilares redondos e paredes 

curvas, assim como em paredes de garagens residenciais e comerciais, entre 

outros locais. Pode ser aplicado com fita dupla-face ou adesivo de contato. 

Possui um aditivo biocida, que inibe a proliferação de fungos e bactérias. 

O Protetor de Parede Flexível TEC 913 N está em conformidade com as 

seguintes normas:

EN ISO 22.196: 2011

ASTM D-256: Resistência a impactos

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

COMPRIMENTOS E CORES

Rolo com 25m

Preto 905 Amarelo 301

Caixa com 3m

Cinza 637

Preto 905

Amarelo 301

Branco 103

EMBALAGEM DE 3m
PARA PONTO DE VENDA

2,2mm

2,8mm

150m
m

Comprimento: 25 m
3 m com fita adesiva
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Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 200 N é a proteção ideal para 

portas, corredores, salas de aulas e quartos hospitalares. 

Confere ampla proteção para esses locais onde a movimentação é intensa, 

o que pode gerar batidas frequentes. Pode ser aplicado com fita dupla-face 

ou adesivo de contato.

Fabricado em PVC, com design inovador, o produto está disponível em 

variadas cores. 

PROTETOR DE PAREDE  | BATE MACAS

TEC 200 N

Comprimento: 4 m     

3 mm
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PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL

TEC 1200 N

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 1200 N é indicado para aplicação 

em paredes e portas. 

Pode ser aplicado em salas de aula, quartos hospitalares e outros ambientes 

com movimentação de macas, que podem causar batidas ocasionais. Pode 

ser aplicado com fita dupla-face ou adesivo de contato.

Fabricado em PVC, com design moderno, o produto está disponível em 

variadas cores. 

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     

3,5 mm
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O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 198 N oferece uma solução 

resistente e versátil para proteger e valorizar o ambiente. 

É indicado para hospitais, escolas, hotéis, cinemas, teatros, casas de show, 

entre outros ambientes que necessitem de proteção nas paredes. Possui 

uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos, e o perfil 

protetor é pressionado contra a base até que um click o posicione de forma 

correta.

Com largura de 198 mm, o TEC 198 N apresenta maior proteção, garantindo 

assim um menor custo de manutenção.

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e curvas.

PROTETOR DE PAREDE  | BATE MACAS

TEC 198 N

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     

198 m
m

30 mm
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PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

TEC 1198 N

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 1198 N oferece uma solução 

resistente para proteção das paredes. 

Com largura de 127mm, protege as paredes de impactos, como de batidas 

de macas e cadeiras de rodas.  É indicado para hospitais, escolas, hotéis, 

cinemas, teatros, casas de show, entre outros ambientes que necessitem de 

proteção nas paredes.

Possui uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos, e o perfil 

protetor é pressionado contra a base até que um click o posicione de forma 

correta.

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e curvas.

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     
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O Protetor de parede TEC 267 oferece uma solução resistente para 

proteger e valorizar o ambiente.

Ideal para proteger paredes contra impactos em salas de aula, quartos, 

escritórios, hospitais, entre outros espaços.

O protetor deve ser fixado diretamente na parede, com parafusos e buchas 

no interior da canaleta, fechando-a, posteriormente, com o perfil tapa canal.

Opcionalmente, pode ser utilizada fita LED na parte interna do tapa canal 

(não fornecidas com o conjunto).

CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE  

TEC 267

Cinza 637

Azul 456

CORES PERFIL TAPA CANAL

Comprimento: 4 m     

29
 m

m

78
 m

m

19 mm

COR PERFIL PROTETOR DE PAREDE

Vermelho 804

Cinza 619

COR TERMINAL E COTOVELO

Cinza 639
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PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

TEC 054

O Protetor de parede TEC 054 oferece uma solução versátil para proteger e 

valorizar o ambiente. O produto é de fácil instalação e está disponível em diversas 

cores. 

Ideal para proteger paredes, cantos e outras superfícies, conservando a beleza e 

evitando custos de manutenção. Muito utilizado também em escritórios, recepções 

e salas de espera. Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e 

curvas.

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

TEC 127

O Protetor de parede TEC 127 oferece uma solução versátil para proteger e 

valorizar o ambiente. O produto é de fácil instalação e está disponível em diversas 

cores. 

Ideal para proteger paredes, cantos e outras superfícies, conservando a beleza e 

evitando custos de manutenção. Muito utilizado também em escritórios, recepções 

e salas de espera. Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e 

curvas.

Comprimento: 4 m     

Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

CORES

Comprimento: 4 m     

60
 m

m

20 mm
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Branco 103

Cinza 637

Bege 778

Marfim 303

Azul Claro 467

Azul Médio 409

Azul Escuro 411

Verde 288

TEC 316
15x15x1,3mm

TEC 241
19x19x1,5mm

TEC 242
25x25x2mm

TEC 029
40x40x2,5mm

TEC 009
50xc50x3mm

Comprimentos:

3 m para todas as TEC’s em todas as cores.      

1 m para TEC 241 e TEC 242 na cor Branco com fita dupla-face 
(embalagem expositora).

1,20 m para TEC 029  e TEC 009 em todas as cores, com ou sem fita dupla-face.

CORES

As Cantoneiras são perfis resistentes e duráveis, fabricados para proteger os 

cantos das paredes de impactos, conferindo acabamento estético. 

Excelentes para aplicação em ambientes hospitalares.

Podem ser utilizadas para acabamento em diversas aplicações, como 

revestimentos cerâmicos, alvenaria, madeira, armários embutidos, portas, 

divisórias, acessos a elevadores, entre outros.

Fabricadas em PVC, as Cantoneiras têm baixo custo, dispensam pintura e 

ajudam a evitar os custos de manutenção dos cantos das paredes. Podem 

ser fixadas com fita dupla-face ou adesivo de contato.

ACABAMENTO ACETINADO

EMBALAGEM DE 1m
EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA
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Branco 162

Cinza 603

Bege 723

Marfim 353

TEC 1241
19x19x1,5 mm

TEC 1242
25x25x2 mm

Comprimentos:

3 m para todas as TEC’s em todas as cores.      

1 m na cor Branco 162 sem fita dupla-face
(embalagem expositora).

CORES

As Cantoneiras POP são perfis resistentes, fabricados para proteger os 

cantos das paredes de impactos, conferindo excelente acabamento 

estético.

Indicadas para aplicação em revestimentos cerâmicos, alvenaria, madeira, 

armários embutidos, portas, divisórias, acessos a elevadores, entre outros.

Fabricadas em PVC, as Cantoneiras POP têm baixo custo, dispensam 

pintura e ajudam a evitar os custos de manutenção dos cantos das 

paredes. Podem ser fixadas com fita dupla-face ou adesivo de contato.

ACABAMENTO LISO

EMBALAGEM DE 1m
EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA
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As Cantoneiras Flexíveis são indicadas para proteger os cantos das paredes 

de pequenos impactos. São utilizadas em cantos de corredores, colunas e 

onde houver necessidade de proteção. Além disso, auxiliam na sinalização 

de garagens e estacionamentos. 

Fabricadas em PVC, são higiênicas e de fácil limpeza. Mantêm os cantos 

resistentes e duráveis em shoppings, supermercados, indústrias, entre outros 

ambientes.

A instalação das Cantoneiras Flexíveis deve ser feita com as superfícies 

limpas, livres de pó, sujeira e gordura. Pode-se utilizar adesivo epóxi, adesivo 

de contato, fita adesiva dupla-face ou adesivo de silicone.

TEC 911
40x40x2mm

TEC 912
60x60x2,5mm

Comprimentos:

3 m e 0,75m para todas as TEC’s em todas as cores.      

Branco 107

Preto 905

Bege 711

Amarelo 301

CORES

EMBALAGEM

EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA

TEC 911 e TEC 912 

04 peças de 75cm
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 TEC 912 

04 peças de 75cm

Embalagem Mista



As Juntas de Dilatação são juntas de expansão para revestimentos cerâmicos 

instalados com argamassa.

Elas permitem que o sistema (argamassa/cerâmica) possa se movimentar 

dilatomet́ricamente sem sofrer destacamento ou rachaduras da cerâmica e 

do substrato. Seus furos nas abas laterais garantem uma excelente fixação 

sob condições de compressão e tensão.

Produto resistente e prático, disponível em diferentes cores e alturas, para as 

mais diversas necessidades técnicas. Conforme NBRs 13753, 13754 e 13755, 

em áreas internas, é recomendada a cada 32 m². 

São aplicadas com argamassa, sob o piso. A argamassa garante sua posição 

firme e correta, através das ranhuras em “T” das peças.

JUNTA DE DILATAÇÃO

Branco 184

Cinza 651

Marfim 374

Cristal 065

a TEC 191 - a = 8 mm  

TEC 192 - a = 10 mm

TEC 456 - a = 12 mm

CORES

Comprimento:  2,70 m

COR DO FLEXÍVEL

TEC 191 | 192 | 456
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ANTIDERRAPANTE - TESTEIRA DE DEGRAU

TEC 900

O Antiderrapante – Testeira de Degrau é o produto adequado para oferecer 

maior segurança aos locais com pisos escorregadios, ajudando a evitar 

possíveis escorregões e quedas. É ideal para instalação em degraus de 

ambientes públicos ou residenciais. 

O produto é fabricado em PVC flexível, o que lhe confere durabilidade, e 

assegura o acabamento impecável. Facilmente instalado em pisos 

cerâmicos, madeira, laminados, entre outros

Pode ser aplicado com fita dupla face, adesivo de contato ou adesivo PU 40. 

Produto para uso interno.

a

Comprimentos: 1,20 m e 3 m

• Obs.:  As peças no comprimento 1,20 m estão disponíveis

             somente nas cores Cinza 623 e Preto 905, com fita dupla-face

EMBALAGEM

EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA

Cinza 623

Preto 905

Bege 711

Amarelo 301

CORES
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O Antiderrapante para Rampas e Degraus é indicado para rampas e degraus 

com pisos lisos, em locais com alto fluxo de pessoas, conferindo-lhes 

segurança. O produto é fabricado em PVC flexível, o que lhe confere 

durabilidade e assegura o acabamento impecável.

A parte superior ondulada do Antiderrapante aumenta a aderência de 

contato, evitando possíveis deslizes e quedas. O produto apresenta ainda 

pequenas ranhuras na parte inferior, para melhor aderência na fixação com 

o adesivo. 

Pode ser facilmente instalado em revestimentos cerâmicos, granitos, pisos 

vinílicos e madeiras. Sua aplicação é feita com fita adesiva dupla face, adesivo 

de contato ou adesivo PU 40. Produto para uso interno.

ANTIDERRAPANTE PARA RAMPAS E DEGRAUS

TEC 910

Cinza 623

Preto 905

Bege 711

Amarelo 301
Comprimentos: Rolo de 25m
                            ou embalagem expositora
                            com 5m com fita adesiva

CORES

EMBALAGEM

EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA
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CANTO EXTERNO

TEC 182 | 183 | 301

Os Cantos Externos em PVC asseguram o acabamento de paredes com 

excelente efeito estético, além de evitarem o incômodo de acidentes com 

cantos vivos. Esses perfis de acabamento fortalecem a borda do 

revestimento cerâmico, evitando lascas e quebras. 

Os produtos evitam ainda o acúmulo de fungos e bacteŕias, tornando os 

ambientes mais higiênicos.

Esses produtos são exigidos pelas normas europeias de segurança e 

higiene para ambientes pub́licos e privados. Estão disponíveis em cores que 

harmonizam com os revestimentos cerâmicos.

Cinza 651

TEC 182 | 183 TEC 301

CORES

Branco 184

Bege 758

Marfim 374

Comprimento: 2,70m TEC 182 - a = 8mm | b = 28mm

TEC 183 - a = 10mm | b = 30mm

CORES

Branco 184

Bege 758

Marfim 374
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TERMINAL DE ACABAMENTO MEIA-PAREDE

TEC 193 | 194

Os Terminais de Acabamento Meia-parede são perfis de acabamento para 

revestimentos cerâmicos em meia-parede ou em alturas intermediárias. 

Oferecem excelente acabamento e evitam impactos na borda superior da 

barra de azulejos, além de proporcionarem melhor efeito estético. Também 

podem ser utilizados como acabamento de rodapé da própria cerâmica. 

Normalmente são aplicados em locais onde o revestimento cerâmico seja 

meia-parede, como em áreas de serviço, banheiros, lanchonetes, refeitórios, 

dispensas, entre outros.

Esses produtos são exigidos pelas normas europeias de segurança e higiene 

para ambientes pub́licos e privados. Estão disponíveis em cores que 

harmonizam com os revestimentos cerâmicos.

CORES

Branco 184 Bege 758 Marfim 374

Comprimento: 2,70m 

TEC 193 - a = 8mm

TEC 194 - a = 10mm
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RODAPÉS - CANTO INTERNO DE SOBREPOR

TEC 188 | 260 | 309

Os Rodapés oferecem uma solução para criar juntas higiênicas entre pisos 

e paredes, em locais onde a higienização seja de fundamental importância. 

Excelente para aplicação em ambientes hospitalares, laboratórios, padarias, 

açougues, industrias alimentícias, entre outros. 

São obrigatórios para o cumprimento de regulamentos sanitários e 

exigidos também por normas e regulamentos europeus para os ambientes 

públicos.

São instalados e aplicados sobre a parede ou piso. Os modelos TEC 188 e 

TEC 309 podem ser fixados com adesivo de contato ou cola PU 40. 

O modelo TEC 260 pode, opcionalmente, ser instalado com rebites ou 

parafusos.

TEC 188 TEC 260 TEC 309
CORES

Branco 184

Cinza 651

Marfim 374

Comprimento: 2,70m 

CORES

Branco 184

Cinza 651

Comprimento: 2,70m 

Comprimento: 2,70m 

CORES

Branco 184

Cinza 651

Marfim 374
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O Ralo Linear foi desenvolvido para ambientes modernos e sofisticados, com 

projetos diferenciados. Projetado para favorecer o escoamento rápido e com 

alta eficiência, pode ser aplicado em banheiros, lavabos, vestiários, cozinhas, 

sacadas, varandas, entre outros locais.

Seu bocal com design afunilado apresenta as melhores condições de 

escoamento do mercado, permitindo alta eficiência na coleta da água e 

podendo ser alocado conforme a posição da saída de água no contrapiso.

Com diversidade de acabamentos, o Ralo Linear possui opção de grelhas em 

PVC, ABS Cromado e Aço Inox, com modelos, cores e tamanhos diferenciados. 

ACABAMENTOS E CORES - Grelhas

Branco 184

LINHA CAPRI - PVC

Bege 758Cinza 651

ABS Cromado

LINHA CAPRI PLUS

Inox com furos

LINHA CAPRI MAX

Inox Liso

LINHA JURERÊ

Altura | Largura | Comprimento

1,5cm x 2,8cm x 50cm

1,5cm x 2,8cm x 80cm

1,5cm x 2,8cm x 130cm

O sistema inclui: 

01 perfil | 01 bocal |02 terminais | 01 grelha

Prêmios:
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O Vedaporta oferece excelente vedação para os ambientes, dificultando a 

entrada de vento, pó, luz e insetos. 

Não faz barulho ao abrir ou fechar a porta. É bastante prático, adapta-se às 

irregularidades do piso e é muito fácil de ser instalado. 

Disponível nas opções com lâmina ou escova. Pode ser fixado com parafusos 

ou com fitas dupla face.

Comprimentos: 80cm | 90cm | 100cm     

Branco Preto

CORES E CARACTERÍSTICAS

Perfis Rígidos

Marrom

Cinza Preto

Lâminas Flexíveis

Preto

Escovas

Fixação com fita adesiva dupla face ou parafusos

EMBALAGEM

PONTO DE VENDA
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As Placas de Revestimento são soluções rápidas e econômicas para 

proporcionar excelente acabamento para paredes de ambientes fechados, 

especialmente garagens, estacionamentos, residências e escritórios. 

Podem ser utilizadas também em RETROFIT (reforma) de paredes e 

cobertura de Shafts (espaço de dutos e fiações), facilitando a inspeção.

Elas evitam o aparecimento de manchas decorrentes de eventuais infiltrações 

e são fáceis de limpar.

Fabricadas em PVC antichamas, atendem aos limites da densidade ótica de 

fumaça, exigidos pelas corporações de bombeiros.

CORES E CARACTERÍSTICAS

Amarelo 301

Preto 905

Branco Neve 154
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O Forro Modular é fabricado em PVC antichamas, ideal para os mais variados 

tipos de ambientes. É imune ao cupim, resistente à umidade e não mofa. 

Permite fácil instalação, manutenção e limpeza, além de dispensar gastos 

com pintura. O produto é compatível com variados tipos de luminárias. Por 

ser removível, permite a manutenção da parte superior dos ambientes. 

Atenção: O Forro Modular não deve ser instalado em locais onde haja 

atmosfera com agentes químicos nocivos ao PVC.

TEC  302

CARACTERÍSTICAS

Espessura - 10 mm

Modulações do forro - 618 x 1243mm

Tipo de borda - reta (arredondada)

Perfil de suspensão* - principal, travessa e cantoneira

2Embalagem - 10 placas (7,68m )

2 Consumo/m - 1,28 placas

(*não fornecemos estrutura)

Branco 184

COR
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Os Forros lineares apresentam uma solução versátil para variados tipos de 

ambientes. Fabricados em PVC,  são imunes ao cupim, resistentes à umidade 

e não mofam nem mancham. São de fácil limpeza, dispensam gastos com 

pintura e não propagam chamas. 

Disponíveis em diversas cores. São fabricados em PVC antichama, atendendo 

a norma NBR-14285 da ABNT, e aos limites de densidade ótica de fumaça, 

exigidos pelas corporações de bombeiros. 

ACESSÓRIOS

EMENDAS: 10mm | 7mm | Multifuncional

ARREMATES: Tipo F | Tipo U | Moldura F | Moldura U

CONEXÕES DE MOLDURA: Canto Externo | Canto Interno | Emendas

PLASTILON
PERFIL EM PVC RÍGIDO PARA FIXAÇÃO 

E SUSTENTAÇÃO DE FORROS

Comprimento: 6m     

Mesclado*

COR

(*) Fabricado com matéria-
prima remanufaturada. Não
possui cor definida.

200 mm 

TEC  251 TEC  239 TEC  317
TECNOS GEMINI LUMINUS LISO JUNTA SECA
200 x 10mm(*) 200 x 7mm(*) 200 x 7mm(**)

CORES

Branco Gelo

Branco Neve

(*) TEC 251 e TEC 239: comprimentos de 3 a 12m variados com espaçamento de 50cm

(**) TEC 317: comprimento de 6m com espaçamento de 50cm

CORES

Branco Gelo

Branco Neve

COR

Branco Neve
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Branco 103

Cinza 668

Marfim 346

CORES

A Porta Sanfonada Tecnodoor é a mais robusta do mercado. É leve, de fácil 

instalação e exclusiva para uso interno. 

Fabricada em PVC, é uma ótima escolha para a separação de ambientes, 

com praticidade e economia. É ideal para residências, escritórios, lojas, 

clínicas e clubes.

A Porta Sanfonada Tecnodoor tem trinco e puxadores anatômicos na 

mesma cor da porta, além de ser resistente à maresia, à umidade e ao 

cupim. 

ESPESSURA: 10mm

TRINCO E PUXADORES 

ANATÔMICOS NA

MESMA COR DA PORTA
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ESPESSURA

 10 mm

COM

DE



A Torre de Cultivo Hortivinyl é indicada para o cultivo hidropônico (sem terra) 

em locais com espaço reduzido e boa incidência de luz solar. 

É ideal para sacadas de apartamentos, sacadas gourmet, cozinhas e ambientes 

gastronômicos. 

Esse kit automatizado de hidroponia permite cultivar plantas, hortaliças, 

temperos e flores durante todo o ano.

VOLTAGEM: 110V e 220V

DIMENSÕES: 

Altura: 1,50m | Largura da base: 0,42 X 0,42 cm

Capacidade: 12 Plantas

Acompanha Kit completo com
Bomba, Temporizador e Nutrientes
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