Riga
Edifício de habitação e comércio no centro de Lisboa, projetado pelo Arq. Alberto de Souza Oliliveira,
que elegeu o soalho de Riga da Jular para os pavimentos interiores.

Qualidade superior
Fabricado em madeira maciça natural, o soalho de Riga da Jular
é um pavimento de grande durabilidade e resistência. A elevada
densidade da madeira de Riga confere-lhe uma elevada resistência
ao fogo, superior a muitas outras espécies.
Beleza
Os tons de castanho dourado, amarelo e laranja conjugam-se na
perfeição com todos os espaços e estilos, desde o mais tradicional
à última tendência da decoração.
Habitação saudável
Sendo um produto natural, o soalho de Riga proporciona uma
atmosfera interior saudável, minimizando o risco de alergias ao pó.
Nobreza da madeira
O soalho é universalmente reconhecido como o mais nobre de
todos os pavimentos em madeira. Acrescenta conforto e beleza
em qualquer ambiente, criando uma atmosfera acolhedora e
agradável.
Reabilitação de espaços
Em alternativa ao soalho e a pensar nas exigências dos projetos
de reabilitação, a Jular desenvolveu o Pavilar®, um soalho précalibrado em madeira maciça com apenas 10 mm de espessura,
que oferece todas as vantagens do soalho tradicional.

Riga

Informação Técnica
Seleção
O soalho e o Pavilar® de Riga encontram-se
disponíveis em três escolhas distintas:
Extra - soalho de qualidade selecionada, em que
a madeira utilizada é praticamente isenta de nós.

Riga Extra

Standard - a escolha mais procurada, em que as
réguas apresentam os nós normais da madeira.
Natural - a forma mais simples da madeira,
em que as tábuas possuem muitos nós, o que
confere ao pavimento uma inspiração campestre
e acolhedora.
Dimensões

SOALHO

PAVILAR

Comprimento (mm)

500-2400

400-900

Largura (mm)

80-190

50-90

Espessura (mm)

18-20

10

Riga Standard

Riga Natural

Acabamento
O soalho e o Pavilar® em Riga são fornecidos em madeira natural, sem qualquer acabamento.
São pavimentos de enorme versatilidade e que permitem a utilização de diversos acabamentos.
Podem ser envernizados ou oleados ou podem receber a aplicação de uma velatura ou cera para obter variações
da tonalidade natural da Riga, em função da preferência de cada um.
A Jular comercializa ceras de acabamento da marca Osmo, fabricadas à base de óleos naturais de plantas e
especialmente concebidas para pavimentos em madeira de Riga.

3032/3062
Acetinado/Mate

3143
Cognac

3161
Ébano

Soalho de Riga Natural com acabamento Cognac

Equipa Comercial
A Jular dispõe de uma equipa pronta a responder às suas questões. Contacte-nos!
LISBOA		PORTO		ALGARVE		AZAMBUJA
mail@jular.pt
porto@jular.pt
algarve@jular.pt
azambuja@jular.pt

FÁTIMA
fatima@jular.pt
www.jular.pt

