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de Verão

Sob o sol intenso
dos meses quentes,
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O Sol a seus pes
As pedras Fabistone exibem fielmente todos os aspctos da pedra natural:
granulometria, tonalidade e forma, até às suas mais subtis irregularidades.
As técnicas modernas de fabricação garantem produtos de alta qualidade,
duráveis e não gretados, em lajetas ou módulos, de medidas padronizadas,
prontos a serem colocados.
Antiderrapantes, os pavimentos Fabistone irão configurar o seu espaço de
uma beleza incomparável. A diversidade da gama e a facilidade de uso dão
asas à sua imaginação.
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Refúgios de Verão

O jardim é o refúgio ideal,
proporcionando momentos de lazer.

Faça Você Mesmo
Uma Fonte
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Refúgios

de Verão

Sob o sol intenso dos meses quentes,
o jardim é o refúgio ideal,
proporcionando momentos de lazer,
tranquilidade e frescura, rodeados de um ambiente natural,
pleno de requinte.
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Harmonia

e estética
Pavimento Secular aplicado em placas 50 cm x 50 cm de cor Gironde

Nobre e refinado permite construir espaços de grande autenticidade

O impacto visual,
harmonia estética
e facilidade de
integração com
outros materiais
fazem da pedra
reconstituída um
produto de eleição
para os espaços
ajardinados
de alguns
conceituados
empreendimentos.
Material de grande
versatilidade, permite
recriar ambientes
diversos, desde o jardim
clássico, a evocar as
luxuosas moradias
de outrora, até às
soluções com linhas
mais inovadoras, que
combinam diferentes
formas, cores e texturas.

No empreendimento Laguna Mar a escolha recaiu sobre o pavimento Secular, fabricado pela Fabistone.
2021
6|Ambiente
Piscinas
|Julho 2019
6 Jardinal

Jardinal 2021

7

Um terraço, um
muro, uma floreira,
um chuveiro,
qualquer elemento
pode ser valorizado
com o recurso a este
material nobre.
As modernas técnicas
de fabrico permitem
conceber todo o
tipo de superfícies.
Actualmente, estão
disponíveis no mercado
produtos que recriam
com fidelidade os
mais variados tipos de
pedra, desde o xisto até
ao granito.
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Muro Xistone

O muro Xistone foi o eleito
para a criar efeitos de enorme
beleza no Monte Santo Resort

Pavimento Secular

Um toque de requinte e bom-gosto
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Os tons claros da pedra reconstituída acentuam a luminosidade do espaço,
reforçando a sensação de profundidade. Um pequeno recanto, pode
facilmente tornar-se num imenso espaço de lazer.
A elevada qualidade dos materiais em conjunto
com os preços interessantes, permitem a utilização
de pavimentos, bordaduras e muros em pedra
reconstituída em todo o tipo de construções.
Agradecimentos: Laguna Mar e Monte Santo Resort

Solução perfeita na delimitação dos espaços

Faça Você

Mesmo

Uma Fonte
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Símbolo de vida e prosperidade, uma fonte é um
elemento decorativo de grande beleza, capaz de criar
um ambiente refrescante no seu jardim.
Se acha que o seu jardim está a precisar de algo especial, de um novo elemento que lhe dê vivacidade
e um maior dinamismo, uma fonte pode ser a solução ideal.
De fácil instalação, pode ser implantada em qualquer parte do jardim, sem haver necessidade a uma
reorganização do espaço.
O efeito refrescante proporcionado pela água a jorrar para interior da fonte, bem como o aspecto
estético, a evocar as antigas fontes que abasteciam populações inteiras permitem-lhe criar um
recanto aprazível.
Poderá ainda adornar a sua fonte com uma floreira, que funcionará como parede traseira. Desse
modo, irá criar uma bonita área verde que envolverá a sua fonte.
A harmonia dos elementos naturais – água, pedra e vegetação – vão assegurar-lhe momentos de
relaxe e tranquilidade, tão necessários nos dias atribulados em que vivemos mergulhados.
E não se esqueça que neste tipo de construções nem sempre o tamanho é o mais importante. Um raio
de 270 x 45 x 135 cms para a fonte e uma floreira de 270 x 75 x 72 cms serão suficientes para criar a
sua fonte.
Neste artigo, mostramos-lhe que é possível montar uma fonte, em pedra reconstituída, dispensando
os grandes trabalhos de construção civil que tantas dores de cabeça lhe provocam.
Poderá fazê-lo você mesmo, bastando para isso seguir as instruções que lhe indicamos nas páginas
seguintes.

Antes de deitar

mãos à obra
Em primeiro lugar, é fundamental
que faça uma escolha criteriosa dos
materiais que vai usar na edificação da
sua fonte.
Nesse aspecto, é recomendável que
opte pela pedra reconstituída, um
produto que confere uma grande
autenticidade a um conjunto onde
água, pedra e vegetação devem
combinar na perfeição.
Mas a principal vantagem é o modo
de produção deste tipo de pedra.
Comercializado em módulos, permitelhe realizar todo o tipo de trabalhos,
desde um simples pavimento, a
uma fonte, partindo de formatos
previamente definidos.
A sua fonte forma um semi-círculo,
que tem por base o círculo Manoir, uma
estrutura em pedra reconstituída que
irá preencher o fundo e o coroamento.
Por seu lado, o muro Hadrien irá
compor a parede da fonte, na parte
traseira, alojando a bela floreira.
O muro de fachada, em arco de círculo,
é constituído por blocos Mountain
Block, concebidos para assentarem
perfeitamente uns nos outros, dando
lugar a uma construção segura e de
grande beleza.
Em conjunto com o coroamento
e o Círculo Manoir, estes blocos
asseguram uma construção elevada
em semi-círculo.
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Material necessário
Visto que o seu trabalho vai focar-se essencialmente na montagem das peças em pedra, deixamos
uma lista completa dos materiais necessários para esse tipo de tarefas:
- Blocos Hadrien
- Círculo Manoir
- Blocos Mountain Block
Outros materiais:
- liner em vinil
- bomba de água de 0,5 CV (para produzir efeito chafariz)
- elementos decorativos
- material de pichelaria diverso

Instalação da sua fonte, passo a passo
1 - Preparação do solo
2 – Marcação da área de implantação do lago
3 - Nivelamento do fundo
4 - Colocação da pedra no fundo do lago
5 - Aplicação do liner
6 - Realização dos trabalhos de canalização
7 - Ligação da bomba
8 - Montagem dos blocos laterais Mountain Block
9 - Acabamento da tela nas margens
10 - Colagem das margens e bordadura

Tenha em atenção:
Os trabalhos de canalização poderão
revelar-se algo complicados, se não
tiver experiência na área. Nesse
caso, é recomendável o recurso a
um profissional especializado em
canalização para evitar problemas
futuros.
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Como planear caminhos
pedonais e atalhos
Para se dedicar ao jardim e à sua manutenção, mas igualmente para o
contemplar, a criação de caminhos revela-se indispensável. Tanto o pequeno
jardim de cidade, como o da vasta propriedade, têm necessidade de vias
pedonais, pelo que se aconselha vivamente a sua concepção desde a origem
para realizar um plano de circulação ideal, que permita aceder às diferentes
partes e aos lugares estratégicos: estufa, recipiente de composto orgânico,
local onde armazena os materiais de jardim, etc.
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COMO CRIAR UM CAMINHO?
Os caminhos devem, também, ser tão discretos
quanto possível e integrar-se harmoniosamente no
ambiente vegetal circundante. Se tiver em vista que
circulem aí máquinas de aparar relva e pequenos
tractores, então necessita consolidar as bases dos
caminhos para evitar aluimentos. Não esqueça que
em especial os autoportantes e pequenos tractores
poderão provocar danos nos materiais de superfície.
Para que isto não aconteça, antes de colocar o seu
revestimento, compacte o solo recoberto com um
pequeno cilindro.
Quanto ao traçado, esqueça as linhas direitas se
não for adepto dos jardins à francesa e opte por dois
caminhos ao redor dos maciços e dos canteiros.

Efectue o traçado ideal
Quer se trate de um caminho, de uma vereda ou de
um terraço, o traçado é uma etapa obrigatória da via
de construção. Esta deve retomar à escala as linhas
que traçou anteriormente no seu plano definitivo. Para
isso, utilize um cordel e materialize as linhas e as curvas com uma tinta de traçado em aerossol e marque
os locais de referência nos pontos estratégicos com
a ajuda de pequenas estacas. Esta é a etapa de demarcação. Pode, de seguida, começar a construção,
assim como a colocação do seu revestimento. Se
escolher curvas, utilize um longo tubo de rega para
materializar o traçado do seu caminho. Para facilitar
a passagem das máquinas de aparar relva, encaixe
ligeiramente as suas lajes com 0,5 a 1cm abaixo do
nível da relva.

O nosso conselho
Quando efectuar no papel o traçado dos seus
caminhos, pense em todos os visitantes que irá
acolher no jardim e, nomeadamente, nas crianças.
Caminhos planos e suficientemente largos
permitirão que estas montem o seu triciclo ou
empurrem o carrinho da boneca no jardim, mesmo
depois de uma chuvada e sem se sujarem de lama.
Ao mesmo tempo, a sua relva é poupada.
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Que dimensões escolher
para um caminho?
Na prática, duas pessoas devem poder
caminhar lado a lado num caminho. Também
um bom metro e cinquenta de largura parece
estar longe de ser supérfluo. Com efeito, esta
dimensão deve ser adaptada tendo em conta
a sua motocultura e os diferentes objectos
rolantes identificados como de jardim. Se isso
lhe parecer demasiado em relação às dimensões
do seu jardim, lembre-se que um mínimo de 70
cm de largura já permite que se circule na via
com um simples carrinho de mão.
Por outro lado, se o seu caminho vai dar a um
portão ou porta faça a sua largura condizente
com a abertura. Isso causará um efeito
harmonioso do ponto de vista estético.

Como criar um atalho?
Criar um atalho para ter acesso aos mínimos
recantos do jardim e deambular com toda a
discrição constitui a solução ideal. O atalho no
jardim é o discreto “irmão” do caminho. Não
tem por vocação os passeios intensivos, nem o
deslocamento de ferramentas de motocultura,
mas permite o acesso a todos os recantos do
jardim.
O atalho preserva relvados e maciços, tendo
acesso à manutenção e à rega das plantas, sem
patinhar na lama no caso de chuva.
Para definir o seu percurso recapitule os seus
trajectos mais frequentes no jardim. Tenha
igualmente em conta a vegetação que lhe
exige mais cuidado. No que respeita à natureza
dos materiais, se a simplicidade dos atalhos
assoreados, feitos de cascas ou gravilha
é tentadora, não é a solução ideal para se
preservar a água dos enxurros. Algumas lajes
dispostas de forma astuciosa e bem colocadas
numa camada de areia serão tanto mais
eficazes e estéticas quanto mais forem postas
em harmonia com o terraço, os rebordos ou os
muros em volta.
Por outro lado, pode tirar partido das
combinações de materiais para os pequenos
atalhos: lajes envoltas em cascalho ou cascas
para facilitar o andar, travessas em madeira ou
rolos juntos com gravilha… A combinação de
materiais oferece uma melhor integração num
ambiente onde, à escala do terraço pareceria,
por vezes, demasiado ostentatório.
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Estão aí os dias intermináveis, que nos obrigam a
sair e aproveitar o melhor da vida ao ar livre.
Eis algumas ideias para criar o seu espaço de lazer,
em tempo de Verão.
Jardinal 2021
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Bordadura
e Pavimento Secular
Pavimento Manoir

Bar com muro Hadrien

Pavimento Manoir
Muro Xistone
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