
SISTEMA LOCK & LOAD GARDENTM 

Lock&Load Garden é um sistema inovador e 
extremamente versátil para construção e revestimento 
de vários tipos de muros e muretas com finalidade 
estética e de contenção em lotes residenciais.


Cada módulo Lock&Load é formado por duas peças: um 
painel e um contraforte. Em cada painel de revestimento 
é incorporada uma armadura responsável pela conexão 
com o contraforte durante a montagem do sistema. A 
montagem é fácil, rápida e permite excelente 
produtividade na obra, incorporando alto valor estético e 
acabamento.


A presença do contraforte permite a construção de 
muretas de contenção ou jardineiras de até 1,5m de 
altura, sem a necessidade de se incorporar reforços ao 
solo. O assentamento das peças é de extrema 
facilidade, dispensando mão-de-obra especializada.
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SISTEMAS DE CONTENÇÃO 
PARA PAISAGISMO 

 LOCK & LOAD GARDENTM

Aplicações !
	 • Contenções em jardins 

	   • Muretas decorativas 

	 • Jardineiras 

	 • Guias (meio-fio)

Lock & LoadTM

BGS Compactada

Solo Compactado

Terreno Natural

Lock & LoadTM

Solo Compactado

Lock & LoadTM
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 Jardineiras.

 Nivelamento de lote.

 Divisa de terreno.

 Muretas com jardineira.

Sobre Nós 

Fundada em 2002, por meio do desenvolvimento de 
uma patente de sistema de contenção (Geobloco®), a 
Geo Soluções se posicionou no mercado nacional 
como uma empresa sempre em busca de melhorias e 
inovações, relacionando com seus clientes sempre de 
maneira cooperativa e altamente técnica. Sua 
proposta de valor está na oferta contínua de serviços e 
soluções integradas que visam viabilidade técnico-
econômica como resultado final.


Em 2013, unimos forças com a Strata Systems Inc. 
Empresa americana do grupo Glen Raven com 
décadas de experiência  em execução de obras e 
produção de produtos para geotecnia. A joint venture 
entre as empresas visa potencializar a excelência dos 
serviços e soluções da Geo Soluções e a alta 
qualidade dos produtos Strata. Fazendo parte de um 
grupo que carrega uma consistente história de 
sucesso desde a sua fundação, a Strata contribui com 
credibilidade e solidez para esta parceria, que tem o 
foco na valorização da Engenharia Brasileira, por meio 
de investimentos diretos no desenvolvimento de 
produtos e soluções para o mercado nacional.
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