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Benefícios dos Sistemas de Irrigação Automáticos para Áreas Verdes.

O propósito deste folder é fornecer informações dos vários
benefícios da instalação de um sistema automatizado de irrigação.

Eles podem ser instalados para irrigar os mais variados
tipos de áreas verdes, tais como:
Praças, parques, ruas e avenidas públicas;
Campos esportivos;
Hotéis e resorts;
Residências, condomínios e edifícios;
Indústrias , lojas, postos de gasolina;
Outras áreas com jardins.
A RAIN BIRD® é o maior fabricante mundial de produtos
de irrigação e entrando em contato com seu representante RAIN BIRD® mais próximo, você terá mais detalhes
sobre nossos produtos e serviços. Sabia mais sobre:
Como funciona um sistema de irrigação;
Quais são os equipamentos para um sistema de irrigação automatizado;
Como é um projeto e a instalação da irrigação.

PAISAGISMOS BONITOS DEIXAM MARCAS.
Belos jardins influenciam e impressionam pessoas de
todas as idades. Um jardim saudável e bem mantido desperta a admiração de pessoas que:
Trabalham ou acompanham clientes em uma
empresa ou indústria;
Passeiam ou simplesmente passam por uma
cidade;
Planejam mudar-se para um determinado bairro;
Visitam estádios esportivos;
Caminham e praticam atividades físicas em parques e locais públicos;
Freqüentam clubes, bares e restaurantes.
BENEFÍCIOS DE UM PAISAGISMO BEM MANTIDO.
Trabalhando junto aos departamentos de parques e
jardins das prefeituras e de empresas privadas,
criando a idéia de que um sistema de irrigação
automatizado bem implantado resulta em jardins
mais bonitos, exóticos e perenes, em qualquer
época do ano, conseguimos atrair muitos outros
benefícios, como:
Encorajar investimentos dentro do município;
Atrair turistas o ano todo;
Aumentar o valor das propriedades privadas ali
instaladas;
Incrementar o uso das áreas e vias públicas;
Melhorar a qualidade de vida do cidadão;
Manter as áreas públicas limpas;
Reduzir substancialmente o barulho, a poeira e a
poluição ambiental;
E outros benefícios diretos como prevenir
erosões e degradação do solo.
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A ÁGUA É MUITO IMPORTANTE NA MANUTENÇÃO DA BELEZA DE UM PAISAGISMO.

A água é um dos mais importantes elementos para manter
a beleza de um jardim. Sem a
quantidade suficiente, as plantas secam e murcham, às vezes
de forma irreversível. Um sistema de irrigação automático é
a melhor forma de aplicar a
quantidade certa de água para
as plantas. O resultado é um
paisagismo vigoroso, com gramados verdes e plantas
bonitas e saudáveis.

BENEFÍCIOS BÁSICOS DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
AUTOMATIZADO.
Um sistema automatizado de irrigação é muito mais eficiente que um sistema de irrigação manual.
Além de economizar água, um sistema automatizado de
irrigação tem seu funcionamento programado em dias e
horários pré-determinados por você. Sem nenhuma
necessidade de mão de obra.
Aplicando somente a quantidade de água necessária,
sem desperdícios, poupamos água, energia e, consequentemente, dinheiro.
Ainda, em áreas públicas, além de ser comprovadamente mais barato, o sistema automatizado de irrigação
acaba com o transtorno causado pelo uso de caminhões
pipa.

UM PENSAMENTO FINAL.
Para maximizar os benefícios que um belo paisagismo
traz, é importante que todos os componentes de um sistema de irrigação sejam projetados e fabricados por
uma mesma empresa. Essa é a segurança de que todo o
sistema vai funcionar perfeitamente e lhe trazer garantia
por anos a fio.
A RAIN BIRD® projeta e fabrica todos os componentes
necessários para a instalação de qualquer tipo de sistema de irrigação.
Os representantes da RAIN BIRD®, distribuídos em todo
o território nacional, podem oferecer projetos e instalar
sistemas de irrigação de forma a assegurar a qualidade
final de um sistema, com a máxima economia e a maior
eficiência do mercado, por que a RAIN BIRD® é comprometida com o USO INTELIGENTE DA ÁGUA.
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