
ribadao wood boutique 

TRADITIONAL (Carvalho)

Nesta classificação qualitativa, nas características permitidas 
poderemos incluir nós sãos, ou nós mortos, devidamente tratados, 
até 12mm de  diâmetro. Quantitativamente poderão existir até 
um máximo de 12 nós por m2. O produto “Traditional” permite, 
também, a existência de rachaduras, de pequena dimensão,  na 
textura do anel de crescimento. Nos nós mortos, depois de 
tratados, é aplicado betume de cor “Brown Extra”, transversal a 
toda a coleção de espécie Carvalho.  

A seleção “Traditional” traduz um produto requintado, com uma 
personalidade “Clean”, na qual a madeira de carvalho demostra 
uma variância de tonalidades, com algum borne limitado. 

ETERNAL (Carvalho)

Esta selecção, “Eternal”, é caracterizada pela incorporação de 
um maior número de características intrínsecas da madeira de 
“Carvalho”. Além das características constantes na linha 
“Traditional”, na linha “Eternal” incorporam-se ainda,  nós sãos 
até 30mm de diâmetro, nós mortos (devidamente tratados e 
betumados) até 50mm de diâmetro, nós com rachaduras 
(betumados) até 80mm de diâmetro. Permite a inclusão de 
rachaduras, betumadas, com comprimento até 300mm no 
interior da prancha e até 150mm nos topos. 

Devido á personalidade da linha “Eternal”, esta possibilita a 
existência, ainda, de rachaduras de pequeníssimas dimensões, 
expostas, sem betume, uma vez que tecnicamente não se consegue 
efectuar. A presença de cerne e borne é mais acentuada e evidente 
nesta linha, que na linha “Traditional”.

O produto “Eternal” caracteriza-se por ser um produto onde todas 
as características intrínsecas da madeira se evidenciam. 

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 pro-
duto 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.

NWFA / Lacey Act Compliant / CE / Timber Regulation (EU) N.995/2010

Ficha de classificação | Soalho de carvalho                                
Ed. 04/22 de 12.04.2022


