
              

Além de equipamentos exclusivos, a Flora Vital oferece serviços especializados levando 

informação para quem pretende atingir um alto rendimento na horticultura indoor. 

 

1. PROJETOS  

 

Seja para montar uma nova estufa ou para realizar um upgrade no seu cultivo, 

a Flora Vital realiza projetos e consultorias para você se tornar um fazendeiro urbano 

de sucesso. 

Acompanham o Projeto: 

a) Guias de Instalação – cada espaço deve sofrer as devidas intervenções para 

comportar o cultivo desejado. Diagramas, plantas e elevações pra nortear a 

montagem e operação dos equipamentos; 

b) Listas de Compras – listas atualizadas com diferentes faixas de preço para você 

escolher o produto que melhor lhe atenderá; 

c) Tabelas Técnicas – listas de controle para dosagem de fertilizantes, PH, água, 

temperatura, iluminação, entre outras; 

d) Plantão de Dúvidas – Por até 10 dias, através dos canais eletrônicos. 

e) Vídeos Tutoriais – Aprenda com o reis do cultivo. 

Valor: R$100,00/m².  Para todo o Brasil. 

Pagamento após envio do arquivo.  

 

HORTICULTURA INTENSIVA INDOOR 



2. COMPRAS  

Para adquirir os itens da lista de produtos sem sair de casa, nós oferecemos um serviço 

exclusivo e levamos até você  o que há de melhor e mais moderno no mercado. 

Conhecemos as melhores marcas e modelos para escolher dentre as lojas parceiras, 

oferendo qualidade, economia e garantia. 

Valor: 10% sobre o valor da Lista de Compras formulada na fase do Projeto.   

Pagamento: sinal de 50% do valor da Lista de Compras. Outra metade na entrega. 

Produtos entregues em até 5 dias após o sinal. (Frete grátis em São Paulo – Capital) 

 

3. INSTALAÇÃO 

Instalamos os principais acessórios da sua estação, atentos ao acabamento e à 

segurança. Conhecemos as técnicas para adequar seus equipamentos ao espaço e ganhar 

em produtividade e tranquilidade. 

Valor: R$100,00/m².  Pagamento na data da instalação. (São Paulo – Capital) 

 

4. MANUTENÇÃO / VISITA TÉCNICA / AULA  

Para realizar uma correção de PH, controle de pragas, calibragem de equipamentos,  

ou para alimentar suas plantas durante uma breve viagem, conte com a nossa equipe de 

técnicos qualificados.  

Valor da Visita: R$100,00 (São Paulo – Capital) 

 

Conte com os nossos produtos e serviços para atingir seus objetivos. 

 

Boa colheita! 

www.floravital.com.br                                            contato@floravital.com.br 

 

 

http://www.floravital.com.br/

