
7 ideias para

da sua casa

transformar

a area externa´



Tão importante quanto o ambiente interno de 

uma morada, as áreas externas merecem total 

atenção - principalmente quando se trata de 

decoração. Mas será que dá pra unir beleza, 

sofisticação e sustentabilidade de uma forma 

econômica?

Veja 7 ideias para transformar a área externa da 

sua casa:

INTRO
DUÇÃO
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Uma boa iluminação é essencial para valorizar 

qualquer jardim.  

Pode-se usar LEDs específicos para áreas 

externas ou jardins, facilmente encontrados em 

lojas de iluminação. A luz amarela deixa o conjunto 

elegante e valoriza ainda mais o paisagismo e até a 

fachada da residência.

A luz amarela + madeira ecológica dão vida ao 

seu espaço e trazem tranquilidade para a área 

externa, ao mesmo tempo que proporcionam um 

aspecto de elegância e aconchego para o 

ambiente. 

COM
ILUMINAÇÃO
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Ah, os jardins de inverno! Eles são lindos e 

funcionam como um resgate da natureza em 

meio a uma construção. Muitos terrenos não 

possuem área suficiente para jardim, portanto 

essa é uma boa ideia para trazer mais o verde 

para dentro do lar. Além disso, proporciona 

iluminação e ventilação naturais. É um refúgio 

dentro de casa, que funciona como área 

interna e externa ao mesmo tempo.

Jardim e água andam juntos. Que tal 

adicionar madeira ecológica no revestimento 

do jardim que não escorrega e também não 

danifica no contato com a água? Seria uma 

combinação belíssima optar pelo deck de 

madeira ecológica no jardim. Assim, você pode 

regar as plantas com borrifador, mangueira ou 

regador sem se preocupar em manchar, ou 

estragar o chão.

A madeira ecológica REWOOD tem 

garantia de zero manutenção!

COM
JARDIM DE
INVERNO 2

ZE
RO MANU

TEN
ÇÃO
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Sabe aquele espaço no seu jardim 

que precisa de um charme? Os 

pergolados são a opção perfeita! Além de 

serem perfeitos para tomar doses diárias 

de vitamina D lendo o seu livro favorito, os 

pergolagos deixam o ambiente externo 

muito mais elegante! Sem contar que é 

de fácil instalação, não empena e não 

apodrece por conta do sol e chuva! 

COM
PERGOLADOS3

*A REWOOD oferece garantia contra

empenamento de 15 ou 25 anos, a

depender da linha de produtos.
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Sempre quis construir uma piscina 

em casa mas isso tiraria todo o espaço do 

seu quintal? Opte pelo deck removível de 

madeira ecológica! Com o deck removível 

de madeira ecológica Rewood, você pode 

ter uma piscina em casa sem precisar 

abrir mão da sua área de lazer. Ele 

prolonga a qualidade da água ao mesmo 

tempo que amplia sua área externa

Veja:

4DECK
REMOVÍVEL



4

05

Uma hora ou outra, o friozinho intimista chega! 

Nesse momento, tudo o que a gente quer é o 

aconchego do lar, certo? Que tal ter sua própria lareira 

externa em sua casa? Ela aquece, aconchega e deixa o 

ambiente externo mais sofisticado. Já pensou? Uma 

lareira do lado de fora + bancos de madeira ecológica 

REWOOD ao redor dela podem resultar em um local 

mais agradável para encontros e confraternizações.

COM LAREIRA
EXTERNA
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Lembre-se de que as áreas externas 

estão expostas ao sol, chuva, vento, 

umidade e outras intempéries climáticas. 

Por isso, quando se trata de áreas externas, 

a madeira ecológica pode ser sua aliada 

em diversos aspectos: Você pode investir 

em uma elegante e sofisticada fachada 

toda de madeira no exterior de sua 

residência sem se preocupar com 

intempéries como sol e chuva, porque não 

apodrece, não racha e não sofre ação de 

pragas.

6
COM PÓRTICOS E
REVESTIMENTO
DA FACHADA
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Correria do dia a dia, trabalho, 

compromissos... Quando finalmente chega o 

fim de semana, tudo o que a gente quer é 

relaxar em casa com a família, não é mesmo? 

Pensando em tornar as reuniões de domingo 

em família mais agradáveis e aconchegantes, 

você pode investir em uma bela área para 

refeição, utilizando mesas e bancos de 

madeira ecológica. 

Além de oferecer um visual sofisticado e 

elegante, a madeira ecológica REWOOD é 6X 

mais resistente do que madeira convencional!

7COM
ÁREAS PARA
REFEIÇÃO
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Parece madeira, é mais 

resistente do que madeira, 

mas não tem nada a ver com 

desmatamento!

A madeira ecológica tem 

o aspecto idêntico à madeira 

natural, mas a madeira 

ecológica é feita de polímeros 

reciclados e aditivos 

importados, sendo imune às 

pragas e adequada à 

exposição do tempo.

Diferente da madeira convencional, a madeira ecológica não precisa 

de cuidados especiais e nem mesmo manutenção, independente do lugar 

que ela estiver. Ela pode ser exposta ao sol, chuva e maresia - por isso é 

super recomendada para ser aplicada em áreas externas.

A madeira ecológica REWOOD pode ser a melhor amiga do seu 

negócio, do seu lar e do seu bolso! É inteligente, sustentável e econômica! 

Confira algumas de suas vantagens:

VOCÊ JÁ
CONHECE A
MADEIRA
ECOLÓGICA?
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-Deixa o ambiente mais elegante, 
  charmoso e sofisticado;

-Proporciona uma estética identica ou até 
  superior à madeira convencional;

-É resistente à maresia, chuva e calor;

-Não apodrece;

-Não racha;

-Não empena;

-É resistente;

-Não sofre ação de pragas;

-Não solta farpas;

-É fácil de limpar;

-Mantém a cor original por
  mais tempo;

-100% reciclável;

-ZERO desmatamento;

-ZERO manutenção.

BENEFÍCIOS DA
MADEIRA ECOLÓGICA
REWOOD
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A REWOOD Madeira ecológica é a indústria pioneira e 

com a maior garantia do BRASIL! Você sabia?

Quando falamos que não apodrece, não racha e não sofre 

ação de pragas, falamos sério! A garantia REWOOD prevê 

cobertura contra apodrecimento, empenamento e até mesmo 

descoloração!

LINHA FINIS:

Nossa linha Premium, possui garantia de 25 anos para uso 

residencial e de 15 anos para uso não residencial. É uma linha 

criada para exportação e está entre os produtos de maior 

qualidade no mercado mundial.

LINHA RUSTIK:

Com cores mais sóbrias e uma aparência mais rústica, 

nossa linha básica possui garantia de 15 anos para uso 

residencial e 10 anos para uso não residencial.

GARANTIA

A Rewood é a única madeira ecológica do
Brasil com garantia de 15 anos para a linha

Rustik e de até 25 para a linha Finis:

G
ARANTIA  EX

C
LUSIVA 
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ONDE COMPRAR
MADEIRA ECOLÓGICA
REWOOD

(11) 2411-1888

(11) 94528-0366

(21) 4040-4787

(31) 4040-4658

(51) 4040-4781

(71) 4040-4780

Você também pode
entrar em contato
pelos telefones:

Veja também em nosso site:

Ao pensar em adquirir sua madeira 

ecológica, é preciso levar em consideração os 

materiais utilizados para sua fabricação, a 

garantia oferecida e, claro, a qualidade! 

E qualidade tem nome: REWOOD!

Fundada em 1992 e dona de uma 

expertise que a permite atuar não somente 

em território brasileiro, mas também em 

norte-americano, a Rewood consiste na 

empresa ideal para você, que procura saber 

onde comprar madeira ecológica entrar em 

contato assim que puder. Com sede física 

instalada em Guarulhos, na Grande São Paulo, 

a Rewood está inteiramente à sua disposição!

www.rewood.eco.br



@rewoodbrasil


