
ribadao wood boutique 

EPIC
A Epic é a seleção “mais limpa” oferecida 
pela Ribadao. 

A cor é consistente registando muito   
pouca variação. Ocasionalmente poderão 
ocorrer nós vivos com menos de 10mm, 
mas não mais do que um por régua  de 
120mm ou 2 em larguras superiores e sem 
nós “mortos”. Quantidades mínimas de 
borne são permitidas mas não podendo 
exceder os 5%. 

Algum betume pode ser usado, sendo 
este cuidadosamente selecionado para       
complementar a madeira não tentando 
combinar exatamente. A cor do betume 
pode variar de lote para lote, sendo cui-
dadosamente selecionada para com-
plementar a madeira no lugar de tentar 
igualá-la.

TRADITIONAL
Traditional, embora ainda considerada 
uma seleção “limpa”, permite uma maior 
variação de tons.

Os nós são maiores do que na Epic, até 
12mm, e pode haver rachaduras através 
do anel de crescimento e entre os anéis. 
A seleção Traditional permite até 3 nós 
por tábua de 120mm e mais 1 para cada 
40mm adicionais de largura. Poderá ser 
utilizado betume. 

A cor do betume pode variar de lote para 
lote, pois é cuidadosamente selecionada 
para complementar a madeira no lugar de 
tentar igualá-la.

ETERNAL
É a seleção mais “ativa” mostrando o 
maior número de características. 

Nós vivos até 80mm. Nós “mortos” são 
limitados a 50mm preenchidos com            
betume.  Pode haver rachaduras até 10% 
da largura e 20% do comprimento. 

A cor do betume pode variar de lote para 
lote, sendo cuidadosamente selecionada 
para complementar a madeira no lugar 
de tentar igualá-la. Tanto o cerne como o 
borne estão presentes registando-se uma 
maior variação de cores e tonalidades.

Informação adicional:
Devido à madeira ser um produto natural, cada peça da Ribadao 
Wood Boutique é única. Por essa razão, qualquer diferença de  
textura, tom ou cor entre as réguas deve ser considerada como 
uma característica e nunca como um defeito.

Os produtos Ribadao Wood Boutique são fabricados com     
máquinas de última geração e são produzidos dentro dos padrões 
aceites pela indústria, permitindo até 5% de produto defeituoso 
tendo em conta a encomenda original (estes defeitos podem ser 

naturais ou relacionados com a fabricação). 

É altamente recomendável aumentar a sua encomenda em mais 
10% para permitir o corte e classificação do material. 

Acabamento:
Os pavimentos acabados Ribadao são produzidos de acordo 
com os mais elevados padrões e certificações da indústria de               
pavimentos.
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