Utilize os links abaixo para navegar entre as sessões desta página.
Veja passo a passo como é fácil montar o seu laguinho ou chafariz sem obras!
Laguinhos
Fácil-1
Fácil-2
Fácil-3
Fácil-4
Fácil-5
Fácil-6
Fácil-7
Fácil-8
Fácil-9

Versão para impressão
(imprimir o tutorial)
Fontes e Chafarizes com manta de pvc, rápido, fácil e barato!
LAGUINHO COM PEIXES!
Laguinhos, fontes, cascatinhas e cachoeiras de jardins construídos com manta de pvc, sem
obras, concreto, impermeabilizantes ou construção civil.

Fácil-9
Veja como é fácil instalar seu 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!
01- Com algumas estacas marque o formato do seu
laguinho.
Ref: Fácil-9-01

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.
Por exemplos: Se você quer um laguinho com 1,60m x
1,60m de espelho dágua, precisará comprar nossa Manta de

PVC medindo 2,80m x 2,80m.
Porquê? Simples, se nos temos 50cm de profundidade,
meça a partir da borda da seguinte forma:
10cm de borda + 50cm de profundidade de uma lateral +
1,60m de fundo + 50cm de profundidade da outra lateral +
10cm de borda , somando-se:
10+50+160+50+10= 2,80m
Então uma manta de 2,80 x 2,80 = Laguinho com 1,60m x
1,60m.

03- Comece a cavar no local demarcado, retirando as
plantas e separando-as para aproveitamento de algumas.
Ref: Fácil-9-02

04- Retire raízes, tocos e pedras pontiagudas.
05- Cave no local mantendo o lago com 40 cm de
profundidade. Na borda, com a própria terra, faça uma
virola, um montinho de terra, esta barra na borda evitará
que a água da chuva entre dentro do espelho d'água
arrastando folhas e terra e sujando a água.

Ref: Fácil-9-03

06- Agora que o buraco está pronto, limpo, vamos começar
a montar nosso lago em algumas horas e sem obras!
Desenrole a sua Manta que acompanha o nosso Kit com
todo o equipamento pré-montado fácil de instala

07- Espalhe a manta sobre o buraco, não se preocupe com
as dobraduras, passe a manta por sobre a virola, barra,
recortando as sobras.
Ref: Fácil-9-04

Ref: Fácil-9-05

08- Puxe a manta, encaixando-a no buraco, jogue as bordas
para fora, caso o seu desnho seja em formato de feijão,
violão ou irregular, recorte as sobras com um estilete, mas
apenas corte depois de certificar-se que realmente é uma
sobra.
10- Veja como na borda vira-se a manta para dentro da
terra, isto fará com que o acabamento fique melhor para
trabalhar com as pedras.

Ref: Fácil-9-06

11 - Selecione as pedras, lave-as com um lava-jato, caso
estejam sujas de terra ou areia. Se você trabalhar com as
pedras limpas vai facilitar muito o seu trabalho.
Ref: Fácil-9-07

12 - Com as pedras limpas, encaixe uma sobre as outras,
verifique que esteja bem travada, não use cimento e nem
massa, basta encaixar as pedras.
Ref: Fácil-9-08

13 - Observe que as pedras se encaixam facilmente, procure
sempre deitar o peso contra a borda, é claro, se não as
pedras caem para frente!
Ref: Fácil-9-09

14- Viu como é facil, rapinho você verá o seu lago com
toda a borda toda revestida de pedras, agora está pronto
para encher de água.
Ref: Fácil-9-10

15- Instale a bomba pré-montada, a iluminação subaquática,
o seu equipamento já está pronto, basta colocá-lo no centro
do laguinho.
Ref: Fácil-9-11

16- Vamos testar? Veja este é o Bico Margarida com 8.500
litros hora, instalado no seu equipamento pré-montado com
filtro de perlon embutido.
Pontes de madeira, potes, ânforas ou esculturas podem
facilmente complementar a sua decoração.
Ref: Fácil-9-12

Ref: Fácil-9-13

Neste caso instalamos um Roda Dágua fabricada em
bambús! Use a criatividade, instale potes, ânforas, pontes,
esculturas e etc.
17- Veja como fica com o bico Bolha, todos esses bicos
são excelentes oxigenadores da água, além de serem
decorativos, escolha o seu! Você pode também pedir no seu
Kit o equipamento com Bico Bolha, Margarida, Gêiser ou
Tulipa.
18- Agora é o bico Tulipa, muito conhecido na Europa
como Bico Pagoda, também chamado de Bico Copo de
Leite.

Ref: Fácil-9-14

19- Veja a altura do bico você regula, aqui deixamos ele
alto para você como pode ficar no seu laguinho de peixes,
mas você poderá instala-lo rente com a água, escondendo
todo o tubo do Bico Tulipa ou Pagoda.

Ref: Fácil-9-15

20 - Este é o Bico Gêiser: Veja que ele também é um
oxigenador, pois mistura o ar com a agua. Outra opção para
a sua escolha.
Ref: Fácil-9-16

14- Aproximamos o Bico Gêiser para você!

Ref: Fácil-9-17

Não deixe para amanhã. entre em contato conosco agora
mesmo, realize seu sonho sem complicações ou obras.
Adquira nossos kits fáceis de montar!
Laguinhos, cascatinhas, chafarizes e fontes luminosas, no
mesmo dia! Fácil!
Entregamos em todo o Brasil!

ASSISTA AO FILME DESTE TUTORIAL
PASSO A PASSO!
CLIQUE NO ÍCONE!
Aguarde o filme carregar no seu computador.
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