JARDINS TERAPÊUTICOS
Representante exclusivo
para Portugal e Espanha

Fabricado
em França

Catálogo

JARDINS TERAPÊUTICOS
Canteiros Elevados
Parceria
A parceria entre a REPLICAR SocialForm e a
VERDURABLE, surge da preocupação em apresentar um
conjunto de materiais inovadores e propostas eﬁcazes
com vista à reabilitação das pessoas adultas com
incapacidades motoras, cognitivas, sensoriais e sociais.
Reconhecendo o interesse dos Canteiros Elevados,
como forma de capacitação e reintegração, a Replicar
SocialForm estabeleceu uma representação de
exclusividade, para Portugal e Espanha, deste material
com a Verdurable, acreditando na mais-valia deste
material, tanto para o contexto terapêutico como de
interação social.

Contexto
Todos sabemos que olhar e estar num jardim é
agradável para todas as gerações. Mais do que isso,
reconhecemos os muitos benefícios de estar em contato
com a Natureza, e de interagir com ela. São também
vários os estudos que comprovam os efeitos positivos
dos jardins sensoriais e terapêuticos, e das atividades

Os canteiros tradicionais não estão adaptados a pessoas com
mobilidade reduzida, pelo que a sua utilização pode provocar

de jardinagens. No entanto, em determinados casos

agravamento do seu estado de saúde, ou mesmo causar alguns

estas atividades não estão acessíveis a todos, fruto de

acidentes.

diversas incapacidades que limitam o recurso /
utilização para algumas pessoas. Com a agravante de
muitas destas pessoas, serem os nossos idosos, com
fortes referências nos trabalhos agrícolas, o que se
torna ainda mais negativo.

Em contrapartida os Canteiros Elevados, oferecem toda a
comodidade para este tipo de pessoas, facilitando a sua
utilização e aquisição dos benefícios dos mesmos, como
método terapêutico.

CANTEIROS ELEVADOS
Versão Conforto
Canteiros Elevados com sistema elevatório
Dimensões
78 cm x 78 cm x H 73/97 cm
Altura do tabuleiro (H)
Variável de 70 a 95 cm
Materiais
100% recicláveis
Polietileno de alta densidade (PEHD), aço
Cores
Opção 1: laranja + chocolate
Opção 2: branco + cinza
Opção 3: verde + cinza
Bandeja amovível
Altura do Canteiro ajustável de 70cm a 95cm
Profundidade dupla e drenagem
Prateleiras ergonómicas

CANTEIROS ELEVADOS
Versão Básica

BAC idêntico à Gama Conforto

Canteiros Elevados com altura ﬁxa
Dimensões

5 alturas predeﬁnidas para escolha

78 cm x78 cm x H 73/78/83/88/93 cm
Altura do tabuleiro (H)
70/75/80/85/90 cm
Materiais
100% recicláveis
Polietileno de alta densidade (PEHD), aço
Cores

Móvel com 3 rodízios - Acessibilidade
cadeira de rodas

Opção 1: laranja + chocolate
Opção 2: branco + cinza
Opção 3: verde + cinza

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Altura do tabuleiro: 70 cm

Altura do tabuleiro: 75 cm

Altura do tabuleiro: 80 cm

Altura do tabuleiro: 85 cm

Altura do tabuleiro: 90 cm

KIT DE FERRAMENTAS
Dimensões
Profundidade x largura x altura (P x L x A)
41,5cm x 33,5cm x 10cm
Conteúdo
1- Tesoura
1- Espátula
1- Anchinho
1- Regador

TESOURA

ESPÁTULA

ANCINHO

REGADOR

Dimensões
Profundidade x largura x altura (P x L x A)
20cm x 9.1cm x 10cm
Materiais
100% recicláveis
Polipropileno (PP) e elastômero injetado, aço SK5

Dimensões
Profundidade x largura x altura (P x L x A)
24,1cm x 9.1cm x 11,3cm
Materiais
100% recicláveis
Polipropileno (PP) e elastômero injetado, aço SK5

Dimensões
Profundidade x largura x altura (P x L x A)
24,4cm x 9.1cm x 11,3cm
Materiais
100% recicláveis
Polipropileno (PP) e elastômero injetado, aço SK5

Dimensões
Profundidade x diâmetro x altura (P x D x A)
29cm x 8cm x 16,5cm
Volume
0,9 litros
Materiais
100% recicláveis
Polietileno de alta densidade (PEHD)
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