
3

GREEN

57 cm

57 cm

1,8 cm

57 x 57 x 1,8 h

3

1

100 x 120 x 121-240 h

80 / 160

240 / 480

255 / 495

A grelha V-Green® é fixada permanentemente à parede através de buchas a 

inserir nos respectivos orifícios.

Fácil e intuitiva de assentar, permite servir grandes superfícies em pouco 

tempo. O V-Green® é um produto modular e flexível realizado em plástico 

reciclado (PE LD), estabilizado para os raios UV e amigo do ambiente. 

Dados técnicos

Especificações para o caderno de encargos
Formação de parede verde vertical através de fornecimento e assentamento em obra de grelhas de malha quadrada em PE-LD 

regenerado, tipo V-GREEN® de DALIFORM GROUP Srl.,  de dimensões totais na planta de 57 x 57 cm altura 1,8 cm, dimensão 

malha 7,2 x 7,2 cm, equipadas lateralmente com engates macho/fêmea e de 4 sedes para a introdução das buchas.

O V-GREEN® deve ser produzido por por uma Empresa Certificada de acordo com as Normas Internacionais UNI EN ISO 9001 

(Qualidade ), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); BSI OHSAS 18001 (Segurança) e SA 8000 (Responsabilidade  Social).

         Preço euro/Un.  ________________________

As informações contidas neste catálogo podem sofrer alterações. Antes de efectuar uma encomenda é conveniente solicitar confirmação ou informações 
actualizadas ao DALIFORM GROUP, o qual se reserva o direito de realizar alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Em relação ao material reciclado, 
especifica-se que existem margens de tolerância causadas por fatores ambientais.

Para contactar o departamento técnico: Tel. +39 0422 208350  - tecnico@daliform.com
Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e “estudos de caso” visite o site www.daliform.com
A consultadoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

Dimensões úteis

Unidades por m2 

Peso da unidade
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Dimensões da palete 

M2 palete

Unidades por palete 

Peso da palete 

cm

un.

kg./un.

-

cm

m2/PAL

un./PAL

kg./PAL

verde - cinza

WWW.CONSTRECO.PT


