
SISTEMA LOCK & LOAD® GARDEN 

O LOCK & LOAD® Garden é um sistema inovador de 
construção de muros de arrimo e muretas 
ornamentais que alia estética, funcionalidade e 
segurança para obras residenciais e comerciais em 
que se deseja otimizar o uso do terreno.  

LOCK & LOAD® Garden é constituído pela união de 
dois elementos de concreto: um painel e um 
contraforte. A montagem é fácil, rápida e permite 
excelente produtividade na obra, além de incorporar 
alto valor estético no faceamento.  

SISTEMAS DE CONTENÇÃO 
PARA PAISAGISMO 

 LOCK & LOAD® GARDEN

Aplicações 

	 • Muros de Arrimo. 

• Contenções em Jardins. 

	 • Jardineiras. 

	 • Guias (meio-fio). 

     • Proteção de Pé de Taludes 

VANTAGENS 

• Maior segurança estrutural executiva;  
• Maior velocidade, simplicidade e limpeza na 
construção; 
• Possibilidade de ornamentação do muro;  
• Máximo aproveitamento do terreno;  
• Uso do solo local;  
• Eliminação da necessidade de fundação;  
• Redução de perdas e melhor planejamento 
de implementação;  
• Viabilidade econômica.
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 Jardineiras.

 Nivelamento de lote.

 Divisa de terreno.

 Muretas com jardineira.

Aplicações 
 
Muretas-Jardineira 
Na implantação de projetos paisagísticos, o sistema 
LOCK & LOAD® pode ser utilizado para compor muretas-
jardineira com extrema facilidade executiva e estética 
superior. 
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 Integração a projetos paisagísticos.5

Para muros com alturas maiores que 1,5 m, os módulos são 
instalados em conjunto com elementos de reforço de solo 
(geogrelhas ou geotêxteis) que desempenham a função de 
estabilização da massa de solo compactado, garantindo 
extrema segurança à estrutura.  
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Para muretas de até 1,5 m, os módulos LOCK & LOAD® 
Garden são autoportantes e agem como um sistema de 
contenção por gravidade que dispensa a necessidade de 
reforços ao solo. 

Muretas Autoportantes

Muros de Arrimo
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