
em  Jardinagem e Paisagismo

Não importa o que você busca no seu jardim,
nós, da Floresta de Quintal, vamos encontrar a solução perfeita.
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Quem Somos

Somos uma empresa especializada em projetos, manutenção e  desenvolvimento em Jardinagem e 

Paisagismo, nosso compromisso é  com a satisfação do nosso cliente em concomitância com a  

propagação do “belo verde” em nosso planeta. Especialistas em painéis e arvores preservadas. 

Nossa equipe é  altamente qualificada, atuamos com muita seriedade, o “verde” DNA,  tudo é feito 

com muito capricho, deixa a floresta de quintal  surpreender você.

QUEM SOMOS



SERVIÇOS
PROJETOS

A Floresta de Quintal  

desenvolve projetos para  

jardins de pequeno, médio e  

grande porte de acordo com  

a demanda de cada cliente.

CONSULTORIA

Orientação técnica dada por  

profissionais da Floresta de  

Quintal, visando soluções  

com o intuito de construir  

áreas de convivência e a  

integração com o verde.

MANUTENÇÃO

Para seu espaço e suas  

plantas ficarem sempre  

viçosas, temos uma equipe  

de profissionais altamente  

qualificados que cuidam da  

manutenção regular do seu  

jardim.

EXECUÇÃO

Executamos os projetos  

desenvolvidos pela Floresta  

de Quintal e também por  

outros profissionais que  

encontram em nossa  

empresa um parceiro para  

todas as horas.

• Paisagísticos Residenciais e Comerciais

• Serviços de Jardinagem

• Implantação de Jardins

• Reforma de Jardins

• Projeto e Instalação de Decks

• Pergolados

• Painéis, Jardim Vertical e Quadro Vivo

• Cascatas e Fontes

• Projetos de Irrigação

• Jardim Oriental

• Iluminação em Jardins

• Decoração de Varandas



 Fácil instalação, 

 Sustentável

 Não junta insetos, não 
precisa adubar.

 Despensa irrigação

Painéis 
preservados



Assim como o Painel preservado, 
as árvores preservadas não
precisam de terra, adubo, 
irrigação. A folhagem passa por
um processo de desidratação, 
sofre posteriomente um processo
químico e de pigmentação para 
manter o mesmo aspecto de 
textura e cor por até 5 anos, 
mantendo seu ambiente
aconchegante e sustentável.

Árvores 
Preservadas  
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www.florestadequintal.com.br

SAIBA MAIS SOBRE NÓS 



EXCELÊNCIA
EM JARDINAGEM E PAISAGISMO 

FLORESTA DE QUINTAL @FLORESTADEQUINTAL

Paulo Leandro Silva

Diretor comercial

+55 11 9 9134 9134

Paulo.silva@florestadequintal.com.br


