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A NOSSA
HISTÓRIA!
Com a evolução e expansão do
mercado ampliou as suas instalações
e passou a comercializar toda una
nova gama de produtos.
A empresa José Carlos Ferreira e Irmãos, Lda, foi constituída
por escritura pública a 9 de Janeiro de 1986, sendo que a 1
de Abril de 1986, deu inicio à sua laboração industrial e comercialização de mercadorias, em Rua das Eiras, freguesia
de Parceiros, Leiria, onde ainda hoje se sedia.
A José Carlos Ferreira e Irmãos, Lda. veio ocupar as instalações já edificadas e equipadas por Afonso Ferreira Custódio,
pai dos actuais sócios, em 1978, mantendo o mesmo ramo
de actividade: Serração de Madeiras, Carpintaria e Fabrico
de Parquet.
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PAVIMENTOS
EGGER Pro
Na coleção EGGER PRO encontrará uma grande seleção de revestimentos de chão de primeira classe que apenas estão disponíveis em
distribuidores especializados.
Selecione um décor a partir da nossa variedade de cores de pavimentos em todos os nossos tipos de pavimentos, pavimentos Laminados,
pavimentos Comfort e pavimentos Design.
Uma instalação profissional não só lhe dá direito ao nosso generoso
serviço de garantia, como também pode contar com o facto de que o
especialista de pavimentos, graças aos seus conhecimentos e experiência, irá ter uma solução hábil à mão inclusive para áreas complicadas,
como pavimentos irregulares ou transições para cerâmicas ou alcatifas.

Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

PRO

PRO

EPL126 Pedra Santino claro

EPL034 Carvalho Cortina branco

Pedra Santino claro é uma decoração mineral laminada
com uma característica de brilho mate com efeito de
pedra.

Carvalho Cortina branco é uma reprodução de
madeira marcante com grandes e elegantes ramos num
branco quente.

PRO

PRO

EPL028 Pinho Inverey branco

EPL057 Carvalho Clifton branco

O laminado Pinho Inverey branco tem um elegante aspeto
de madeira em cor muito clara..

O laminado Carvalho Clifton branco tem um aspeto de
madeira vivo numa elegante cor clara.

PRO

PRO

EPD006 Carvalho fissurado bege areia

EPD021 Carvalho Edington claro

Carvalho fissurado bege areia é uma reprodução de
madeira elegante com fissuras escuras em tons muito
claros.

Carvalho Edington claro é uma simples reprodução de
madeira em tons muito claros.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPL153 Carvalho Asgil branco

EPL153 Carvalho Asgil branco

Carvalho Asgil branco é um laminado nobre com aspeto
de casa de campo em cores de carvalho muito claras.

Carvalho Asgil branco é um laminado nobre com aspeto
de casa de campo em cores de carvalho muito claras.

PRO

PRO

EPL045 Carvalho Newbury branco

EPL108 Castanheiro Girona branco

O laminado Carvalho Newbury branco tem um elegante
aspeto de madeira em cor muito clara.

O laminado Castanheiro Girona branco tem uns simples
poros de madeira em esquema de cores claro.

PRO

PRO

EPD013 Carvalho rústico brancoareia

EPL123 Carvalho Waltham branco

Carvalho rústico branco tem um aspeto de madeira
moderno numa coloração clara.

Carvalho Waltham branco tem um aspeto de madeira
reduzido com ramos e flores num elegante tom branco.
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Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPD028 Carvalho Waltham branco

EPC002 Carvalho Wescliff branco

Carvalho Waltham branco tem um aspeto de madeira reduzido com ramos e flores num elegante tom branco.

Carvalho Waltham branco tem um aspeto de madeira reduzido com ramos e flores num elegante tom branco.

PRO

PRO

EPC020 Carvalho Villanger

EPL143 Carvalho Cesena branco

Carvalho Villanger é uma decoração de madeira original
com aspeto vintage em tom branco e cinzento.

Carvalho Cesena branco é um laminado autêntico com um
elegante aspeto de carvalho em tom claro.

PRO

PRO

EPL064 Carvalho Abergele natural

EPL137 Dąb Elton biały

O laminado Carvalho Abergele natural tem um aspeto de
madeira natural em estilo vintage.

Carvalho Elton branco é uma decoração em cor clara.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPL033 Carvalho Verdon branco

EPL141 Carvalho Olchon branco

O laminado Carvalho Verdon branco é um carvalho poderoso num branco vivo.

Carvalho Olchon branco é uma decoração laminada elegante com notáveis fissuras e ramos.

PRO

PRO

EPC018 Freixo Tegern

EPL011 Carvalho Rillington claro

Freixo Tegern tem um aspeto de madeira excecional em
tons naturais claros.

Carvalho Rillington claro é um laminado moderno em
carácter rústico com padrão de escama de peixe nas pranchas de pavimento.

PRO
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PRO

EPC015 Carvalho Waldeck claro

EPL039 Aspen Wood

Carvalho Waldeck claroé uma decoração de madeira nom
tom natural claro.

Ashcroft Wood é uma reprodução de madeira elegante
numa cor bege acinzentada muito clara com textura suave.

Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPL107 Carvalho Arlington creme

EPL154 Carvalho Asgil claro

Carvalho Hamilton creme é uma simples reprodução de
carvalho em cor clara.

Carvalho Asgil claro é um laminado nobre com aspeto de
casa de campo em cores de carvalho claras.

PRO

PRO

EPL080 Carvalho Montana claro

EPC017 Pedra Alondra

Carvalho Nórdico claro é um laminado com estilo com textura de madeira elegante.

Carvalho Cesena branco é um laminado autêntico com um
elegante aspeto de carvalho em tom claro.

PRO

PRO

EPD032 Carvalho areado natural

EPL069 Olmo Drayton claro

Carvalho areado natural é uma simples reprodução de
madeira em tons claros.

Olmo Drayton claro é um laminado de olmo expressivo
com efeito de profundidade.

9

PRO

PRO

EPL046 Carvalho Newbury claro

EPL058 Carvalho Clifton natural

O laminado Carvalho Newbury claro tem um aspeto de
madeira natural em cor muito clara.

O laminado Carvalho Clifton natural tem um aspeto vivo de
prancha de madeira numa cor de mel natural.

PRO

PRO

EPD022 Carvalho Edington natural

EPD015 Carvalho elegante bege areia

Carvalho Edington natural é um design de madeira em
tom natural e coloração quente.

Carvalho elegante bege areia é um design de madeira atrativo em tons claros elegantes.

PRO
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PRO

EPL074 Carvalho Dunnigton claro

EPC026 Carvalho Loami natural

Carvalho Dunnigton claro é um carvalho muito natural com
esquema de cores vivo.

Carvalho Canton natural tem um aspeto de madeira alegre
em bege claro.

Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPD014 Carvalho rústico cinzento

EPL018 Carvalho La Mancha

Carvalho rústico cinzento tem um aspeto de madeira estético com um carácter moderno.

Carvalho Asgil claro é um laminado nobre com aspeto de
casa de campo em cores de carvalho claras.

PRO

PRO

EPL102 Carvalho Amiens claro

EPC025 Carvalho Somerset cinzento

Carvalho Amiens claro é um laminado vivo em estilo vintage.

Carvalho Somerset cinzento tem um aspeto de bloco vivo
com efeito Used look (aspeto envelhecido) em tons claros.

PRO

PRO

EPL068 Carvalho Abergele escuro

EPC021 Carvalho Villanger colorido

O laminado Carvalho Abergele escuro tem um aspeto de
madeira vivo em estilo vintage.

Carvalho Villanger coloridoé uma decoração de madeira
criativa com um jogo de cores vivo.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPD016 Betão cinzento-claro

EPL119 Carvalho Raydon branco

Betão cinzento-claro é um design autêntico com aspeto de
betão cinzento.

Carvalho Raydon branco é uma simples reprodução de
carvalho em cor branca acinzentada.

PRO

PRO

EPC013 Carvalho Alba cinzento

EPL035 Carvalho Bardolino

Carvalho Alba cinzentoé uma decoração de madeira intemporal num cinzento nobre.

Carvalho Bardolino é uma reprodução de carvalho castanha com aspeto vintage com muito jogo de cor.

PRO
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PRO

EPL103 Carvalho Arlington

EPC014 Carvalho Waldeck natural

Carvalho Hamilton é um laminado natural com um aspeto
natural de carvalho.

Carvalho Waldeck naturaltem um aspeto de carvalho rústico e harmonioso num tom natural.

Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPL009 Carvalho Telford claro

EPC027 Carvalho Madura

Carvalho Telford claro é um laminado claro elegante com
padrão de escama de peixe nas pranchas de pavimento.

Carvalho Madura é um efeito de madeira absolutamente
autêntico com um esquema de cores intenso de tons
claros e escuros.

PRO

PRO

EPC011 Carvalho Alba claro

EPL014 Carvalho Valley

Carvalho Alba claro tem um efeito de madeira marcante
numa combinação de cores harmoniosa.

Carvalho Valley é um laminado com aspeto de casa de
campo muito natural.

PRO

PRO

EPC028 Madeira Eureka

EPL048 Carvalho Corton claro

Madeira Eureka tem um aspeto criativo de barras finas
com barras coloridas.

Carvalho Corton claro é uma decoração laminada com aspeto de carvalho com marcantes poros brancos.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPD010 Carvalho escovado

EPD025 Carvalho Herriard natural

Carvalho escovado é uma reprodução de madeira eficaz
com um aspeto jovial.

Carvalho Herriard natural tem um aspeto de madeira natural num quente tom castanho.

PRO

PRO

EPL096 Carvalho Grayson natural

EPD005 Carvalho fissurado natural

Carvalho Grayson natural é uma reprodução de madeira
natural em estilo casa de campo.

Carvalho fissurado natural é uma reprodução de madeira
fiel à Natureza com características de madeira autênticas.

PRO

PRO

EPD008 Carvalho moderno natural

EPD001 Carvalho áspero natural

Carvalho moderno natural é uma reprodução de madeira
elegante num tom natural.

Carvalho áspero natural é um efeito de madeira muito
natural em tons quentes de castanho.
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Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPC003 Carvalho Clermont natural

EPL098 Carvalho Nórdico mel

Carvalho Clermont naturaltem um aspeto de madeira natural em castanho claro.

O laminado Carvalho Nórdico mel é uma reprodução de
madeira muito natural em tons naturais quentes.

PRO

PRO

EPL098 Carvalho Nórdico mel

EPL122 Carvalho Waltham natural

O laminado Carvalho Nórdico mel é uma reprodução de
madeira muito natural em tons naturais quentes.

Carvalho Waltham natural tem um aspeto de madeira
natural com ramos e flores em tom natural.

PRO

PRO

EPD027 Carvalho Waltham natural

EPC001 Carvalho Waltham natural

Carvalho Waltham natural tem um aspeto de madeira
natural com ramos e flores em tom natural.

Carvalho Corton claro é uma decoração laminada com aspeto de carvalho com marcantes poros brancos.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPL070 Olmo Drayton natural

EPL156 Carvalho Asgil mel

Olmo Drayton natural é um laminado absolutamente natural com aspeto de madeira de olmo.

Carvalho Asgil mel é um laminado natural com aspeto de
casa de campo em tons de madeira quentes.

PRO

PRO

EPL116 Carvalho Bayford natural

EPL105 Carvalho Shannon côr-de-mel

Carvalho Bayford natural é uma reprodução de madeira
absolutamente natural em estilo de casa de campo.

Carvalho Shannon cor de mel é uma reprodução de carvalho autêntica em estilo casa de campo.

PRO

PRO

EPL105 Carvalho Shannon côr-de-mel

EPL031 Pinho Inverey escuro

Carvalho moderno natural é uma reprodução de madeira
elegante num tom natural.

O laminado Pinho Inverey escuro tem um aspeto de madeira com um jogo de cores vivo.
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Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPC009 Carvalho Bennett natural

EPL081 Carvalho Montana castanho

Carvalho Bennett naturaltem um aspeto de madeira natural nom leve tom castanho.

Carvalho Nórdico castanho é um laminado atrativo com
aspeto de madeira num estilo de casa de campo.

PRO

PRO

EPL081 Carvalho Montana castanho
Carvalho Nórdico castanho é um laminado atrativo com
aspeto de madeira num estilo de casa de campo.

PRO

EPC005 Carvalho Clermont cinzento
Carvalho Clermont cinzento é um design de madeira harmonioso num elegante tom cinzento.

PRO

EPL037 Carvalho Trilogie cappuccino

EPL118 Carvalho Bayford cinzento

Carvalho Trilogia cappuccino é uma reprodução elegante
com 10 pranchas de pavimento claras diferentes num
moderno tom de cappuccino.

Carvalho Bayford cinzento é um carvalho moderno num
elegante tom cinzento.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPL138 Carvalho Murom cinza

EPL150 Carvalho Cesena cinza

Carvalho Murom cinza é uma reprodução de madeira clássica com ramos marcantes e fissuras num elegante tom
cinzento.

Carvalho Cesena cinza é um laminado moderno com aspeto de carvalho natural num cinzento nobre.

PRO

PRO

EPL132 Carvalho Santero

EPL036 Carvalho Bardolino acinzentado

Carvalho Santero é uma reprodução de madeira rústica
com uma vibrante estrutura de madeira em cinzento.

Carvalho Bardolino acinzentado é uma reprodução com
muito jogo de cor e marcas de uso em Used look (aspeto
envelhecido).

PRO

PRO

EPC016 Carvalho Huntsville cinzento

EPL055 Carvalho Admington natural

Carvalho Huntsville cinzento tem um aspeto de madeira
antiga desgastada em tom cinzento.

Carvalho Admington natural é um laminado vivo de 2 barras com aspeto de madeira autêntico.
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Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPD018 Ardósia colorida

EPL120 Carvalho Raydon usado

Ardósia colorida é uma reprodução de madeira notável
com um jogo de cores alegre.

Carvalho Raydon usado é uma reprodução de carvalho
criativa em tom branco cinzento com estilo vintage.

PRO

PRO

EPL097 Carvalho Northland cinzento
Carvalho Nórdico cinzento tem um aspeto de carvalho nobre com um moderno tom cinzento.

PRO

EPL004 Betão Fontia cinzento
Betão Fontia cinzento é uma decoração laminada cinzenta
com aspeto de betão.

PRO

EPC024 Carvalho Crossville cinzento

EPL124 Carvalho Waltham cinzento

Carvalho Crossville cinzento é uma reprodução de parquet industrial criativo com um jogo de cores vivo de tons
cinzentos.

Carvalho Waltham cinzento é uma reprodução de madeira
nobre com ramos e flores num elegante tom cinzento.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPD029 Carvalho Waltham cinzento

EPC006 Carvalho Waltham cinzento

Carvalho Waltham cinzento é uma reprodução de madeira
nobre com ramos e flores num elegante tom cinzento.

Carvalho Waltham cinzento tem um aspeto de carvalho
nobre com ramos e flores num elegante tom cinzento.

PRO

PRO

EPL121 Carvalho Raydon castanho

EPD003 Carvalho aplainada

Carvalho Raydon castanho é uma reprodução de carvalho
atrativa com textura de madeira clássica.

Carvalho aplainada é uma decoração de madeira poderosa em tons castanhos e cinzentos.

PRO
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PRO

EPL047 Carvalho Newbury escuro

EPD017 Betão cinzento-escuro

O laminado Carvalho Newbury escuro tem um aspeto de
madeira natural em cinzento escuro.

Betão cinzento-escuro é uma reprodução de betão fiel à
natureza numa coloração mais escura.

Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPD023 Carvalho Edington escuro

EPL016 Carvalho Valley mocca

Carvalho Edington escuro tem um aspeto de madeira
moderno com ramos escuros.

Carvalho Valley mocca é um carvalho numa poderosa cor
escura e textura viva.

PRO

PRO

EPD019 Metal bronze

EPC019 Nogueira Sarria

Metal bronze é um design atrativo com aspeto de metal
num tom de cobre quente.

PRO

Nogueira Sarria tem um aspeto vivo de parquet industrial
num tom de nogueira claro.

PRO

EPD002 Carvalho áspero prateado

EPL067 Nogueira Langley escuro

Carvalho áspero prateado tem um aspeto moderno de
madeira em tons cinzentos prateados.

Nogueira Langley escuro tem um aspeto de madeira natural de nogueira em castanho quente.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPL147 Carvalho Olchon escuro

EPL073 Carvalho Whiston escuro

O laminado Carvalho Olchon escuro é uma reprodução
clássica de carvalho num tom castanho avermelhado.

Carvalho Whiston escuro é uma reprodução de madeira
natural com aspeto de barras em larguras diferentes.

PRO

PRO

EPL079 Carvalho Brynford vermelho

EPD024 Carvalho Herriard cinzento

Carvalho Brynford vermelho é uma reprodução de carvalho rústica com textura de madeira em cores quentes.

Carvalho Herriard cinzento é um design de madeira rústico
com textura em cinzento escuro.

PRO
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PRO

EPC008 Carvalho Taunton escuro

EPD004 Carvalho antigo cinzento

Carvalho Taunton escurotem um aspeto de madeira moderno com tom mais forte e escuro.

Carvalho antigo cinzento é uma reprodução de madeira
com muitos jogos de cores em efeito Used look (aspeto
envelhecido).

Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPL146 Carvalho Olchon fumado

EPD007 Carvalho fissurado fumado

Carvalho Olchon fumado é um laminado moderno num
quente tom castanho.

Carvalho fissurado fumado tem um aspeto de madeira
clássico com naturalidade moderna.

PRO

PRO

EPL075 Carvalho Dunnigton escuro
Carvalho Dunnigton escuro é uma reprodução de madeira
clássica com muita naturalidade em cores escuras.

PRO

EPD026 Carvalho Herriard escuro
Carvalho Herriard escuro tem um design de madeira
poderoso num castanho muito escuro.

PRO

EPL109 Nogueira Mansonia

EPL071 Olmo Drayton vermelho

Nogueira Mansonia é um laminado clássico em estilo de
casa de campo com tom de castanho quente.

Olmo Drayton vermelho é uma decoração laminada com
aspeto de olmo em cor vermelha.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPD009 Carvalho fissurado castanho

EPD012 Nogueira castanho

Carvalho fissurado castanho é um design de madeira nobre em castanho quente.

Nogueira castanho é um design de madeira natural em
tom de nogueira quente.

PRO

PRO

EPL066 Nogueira Langley vermelho

EPD031 Carvalho areado castanho

Nogueira Langley vermelho é uma reprodução de nogueira clássica de cor avermelhada.

Carvalho areado castanho é uma reprodução de madeira
clássica num elegante tom castanho.

PRO

PRO

EPL100 Carvalho Northland conhaque

EPL076 Carvalho Brynford cinzento

Carvalho Nórdico cognac é um laminado natural em estilo
casa de campo numa cor escura.

Carvalho Brynford cinzento é um carvalho muito vivo com
carácter autêntico.
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Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPL117 Carvalho Bayford tabaco

EPL125 Carvalho Waltham castanho

Carvalho Bayford tabaco é uma reprodução de carvalho
fiel à natureza em cores quentes e escuras.

Carvalho Waltham castanho é uma reprodução de carvalho clássico com ramos e flores num acolhedor tom castanho.

PRO

PRO

EPD030 Carvalho Waltham castanho
Carvalho Waltham castanho é uma reprodução de carvalho clássico com ramos e flores num acolhedor tom castanho.

PRO

EPC007 Carvalho Waltham castanho
Carvalho Waltham castanho tem um aspeto de carvalho
clássico com ramos e flores num acolhedor tom castanho.

PRO

EPC010 Carvalho Bennett escuro

EPC004 Carvalho Clermont castanho

Carvalho Bennett escurotem um aspeto de madeira vigoroso com tom mais escuro.

Carvalho Clermont castanho é uma decoração de madeira
moderna em tom castanho escuro.

Ref: 7652.00
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PRO

PRO

EPL030 Pinho Inverey cinzento

EPL013 Carvalho Ripon escuro

O laminado Pinho Inverey cinzento tem um elegante aspeto de madeira moderno em cinzento escuro.

Carvalho Ripon escuro é um laminado cinzento clássico
com padrão de escama de peixe vibrante nas pranchas de
pavimento.

PRO

PRO

EPC022 Carvalho Crossville natural

EPD020 Ardósia preta

Carvalho Crossville natural tem um aspeto natura de parquet industrial com um jogo de cores vibrante de tons
cinzentos e castanhos.

Ardósia preta é uma reprodução de pedra elegante com
contrastes de cores vibrantes.

PRO

PRO

EPD011 Carvalho escovado cinzento

EPL152 Carvalho Cesena escuro

Carvalho escovado cinzento tem um aspeto de madeira
marcante com um carácter rústico.

O laminado Carvalho Cesena escuro tem um aspeto de
madeira rústico em tons mais escuros.
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Ref: 7652.00

PRO

PRO

EPC012 Carvalho Alba escuro

EPC023 Pedra Adolari preta

Carvalho Alba escuroé uma reprodução de madeira notável com fissuras brancas num tom quase negro.

Pedra Adolari preta tem um aspeto de pedra natural num
tom muito escuro.

PRO

PRO

EPL042 Carvalho Halford preto
Carvalho Halford preto é um laminado vivo com aspeto de
madeira escura em estilo Used look (aspeto envelhecido).

PRO

EPL127 Pedra Santino escuro
Pedra Santino escuro é uma decoração laminada preta
com uma característica de brilho mate com efeito de pedra.

PRO

EPC002 Carvalho Wescliff branco

EPC020 Carvalho Villanger

Carvalho Waltham branco tem um aspeto de madeira reduzido com ramos e flores num elegante tom branco.

Carvalho Villanger é uma decoração de madeira original
com aspeto vintage em tom branco e cinzento.

Ref: 7652.00
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PAVIMENTOS
Best Floor WPC
BestFloor WPC – pavimento compósito de madeira e plástico ideal
para interiores

O pavimento Best Floor WPC (Wood Plastic Composite) é altamente
resistente à humidade sobre o pavimento. Ideal para instalação em
interiores, pode ser combinado com sistema de piso radiante de baixa
temperatura.
Com o sistema de encaixe click, garantimos a facilidade da instalação e a sua perfeita estanquidade. Quando a superfície de instalação
é levemente irregular, pouco ou nenhum nivelamento é necessário,
graças à sua base rígida.
É muito resistente ao desgaste com 0,55 mm de Wear Layer.

Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

750118 Carvalho Michigan
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 524 x 228 x 8,5 mm
Quantidade por caixa: 6 un / 2,085 m2
Quantidade por palete: 44 cx / 91,740 m2

750146 Carvalho Cinza
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 524 x 228 x 8,5 mm
Quantidade por caixa: 6 un / 2,085 m2
Quantidade por palete: 44 cx / 91,740 m2

750145 Carvalho Branco
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 524 x 228 x 8,5 mm
Quantidade por caixa: 6 un / 2,085 m2
Quantidade por palete: 44 cx / 91,740 m2

750147 Carvalho Oregon
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 524 x 228 x 8,5 mm
Quantidade por caixa: 6 un / 2,085 m2
Quantidade por palete: 44 cx / 91,740 m2

750148 Carvalho Claro
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 524 x 228 x 8,5 mm
Quantidade por caixa: 6 un / 2,085 m2
Quantidade por palete: 44 cx / 91,740 m2

Ref: 7652.00
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PAVIMENTOS
Best Floor SCP
BestFloor SPC – pavimento compósito de pedra e plástico ideal
para interiores

O pavimento Best Floor SPC (Stone Plastic Composite) é altamente
resistente à humidade sobre o pavimento. Ideal para instalação em
interiores, pode ser combinado com sistema de piso radiante de baixa
temperatura.
Com o sistema de encaixe click, garantimos a facilidade da instalação e a sua perfeita estanquidade. Quando a superfície de instalação
é levemente irregular, pouco ou nenhum nivelamento é necessário,
graças à sua base rígida.
É muito resistente ao desgaste com 0,50 mm de Wear Layer.É muito
resistente ao desgaste com 0,55 mm de Wear Layer.
Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

W 102 White Dove
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 220 x 180 x 6,5 mm
Quantidade por caixa: 8 un / 1,757 m2
Quantidade por palete: 55 cx / 96,635 m2

W 104 Ranch Oak
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 220 x 180 x 6,5 mm
Quantidade por caixa: 8 un / 1,757 m2
Quantidade por palete: 55 cx / 96,635 m2

W 111 Nice Oak
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 220 x 180 x 6,5 mm
Quantidade por caixa: 8 un / 1,757 m2
Quantidade por palete: 55 cx / 96,635 m2

W 103 Owl Gray
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 220 x 180 x 6,5 mm
Quantidade por caixa: 8 un / 1,757 m2
Quantidade por palete: 55 cx / 96,635 m2

W 110 Classic Oak
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 220 x 180 x 6,5 mm
Quantidade por caixa: 8 un / 1,757 m2
Quantidade por palete: 55 cx / 96,635 m2

W 112 Grey Pine
Régua única
Dimensão efectiva da régua: 1 220 x 180 x 6,5 mm
Quantidade por caixa: 8 un / 1,757 m2
Quantidade por palete: 55 cx / 96,635 m2
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX MAMMUT PLUS
Com os seus painéis particularmente amplos, o MAMMUT PLUS cria
uma atmosfera extremamente elegante. E, portanto, este piso é particularmente adequado para salas maiores, destacando efetivamente
a sua arquitetura espaçosa. No entanto, o MAMMUT PLUS revela a
sua grandeza real não apenas na sua largura, mas também no seu
comprimento. E isto não é tudo: uma aparência imaculada de madeira
natural, realizada com o mais alto grau de autenticidade - dificilmente
poderá haver uma melhor combinação de robustez e naturalidade. O
MAMMUT PLUS é, portanto, a escolha certa para quem define os mais
altos padrões de ambiente.

Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

D 3669 - Makro Oak beige

D 3670 - Makro Oak light grey

D 4668 - Magnum Oak Sand

D 4671 - Magnum Oak Grey

D 4672 - Magnum Oak Light

D 4725 - Mountain oak nature

D 4626 - Mountain oak brown

D 4727 - Mountain oak grey

D 4728 - Mountain oak beige

D 4738 - Northland Oak

D 4752 - Macro Oak light

D 4791 - Macro Oak brown
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D 4792 - Macro Oak grey

D 4793 - Macro Oak white

D 4794 - Macro Oak nature

D 4795 - Highland Oak bronze

D 4796 - Highland Oak titan

D 4797 - Highland Oak silver

D 4798 - Highland Oak black
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Irmãos Ferreira, LDA
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX MAMMUT
A estética e a funcionalidade clássicas são aqui combinadas com
sucesso. Qualquer pessoa que aprecie a aparência inconfundível e
natural das tábuas de carvalho e que, ao mesmo tempo, deseje uma
capacidade máxima de suportar carga, descobrirá que a MAMMUT
cumpre ambos os requisitos. A perfeição alcançada desta maneira é
justamente considerada como o principal produto entre os pavimentos
laminados. Especialmente porque aqui - como em todas as coleções
da Kronotex - é dada grande importância à sustentabilidade. Se optar
por nuances de cores mais tradicionais ou uma coloração moderna
em branco ou cinza - com os seus painéis particularmente longos e
resistentes, a MAMMUT é a glória da aparência atemporal de casa de
campo. Porque este clássico da arte laminada sobrevive facilmente a
todas as mudanças estilísticas de diferentes épocas..
Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

D 2800 - Capital Oak Light

D 2999 - Capital Oak Nature

D 3076 - Everest Oak

D 3077 - Everest Oak Bronze

D 3081 - Everest Oak Beige

D 3178 - Everest Oak Grey

D 3179 - Everest Oak White

D 3669 - Makro Oak beige

D 3670 - Makro Oak light grey

D 4152 - Everest Oak Nature

D 4673 - Matterhorn Oak Silver

D 4675 - Matterhorn Oak Ruby
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D 4676 - Matterhorn Oak Bronze

D 4725 - Mountain oak nature

D 4726 - Mountain oak brown

D 4727 - Mountain oak grey

D 4728 - Mountain oak beige

D 4752 - Macro Oak light

D 4791 - Macro Oak brown

D 4792 - Macro Oak grey

D 4793 - Macro Oak white

D 4794 - Macro Oak nature

D 4795 - Highland Oak bronze

D 4796 - Highland Oak titan
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D 4797 - Highland Oak silver

D 4798 - Highland Oak black

Irmãos Ferreira, LDA
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX AQUA ROBUSTO
Quando se trata da relação entre pavimento laminado e água, ouvirá
que são necessários muitos cuidados - mas não com a nossa coleção
AQUA ROBUSTO. Não importa se é um vaso de flores caído, um aquecedor a pingar ou se é água derramada da tigela do seu animal de estimação - tudo isto deixa apenas um vestígio no AQUA ROBUSTO. Graças
a uma placa portadora com redução de dilatação e a um sistema de
travamento forçado, esta linha de produtos é extremamente resistente à água, sendo assim resistente a todos os tipos de líquidos e
altamente resiliente. Precisa de provas? Com certeza: Em combinação com o rodapé AQUA, o AQUA ROBUSTO pode resistir a líquidos
permanentes por 24 horas sem nenhum sinal de fadiga (de acordo
com o teste NALFA – North American Laminate Floor Association).
Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

P 1201 - Camelot Oak

P 1202 - Adak

P 1203 - Smart Chestnut

P 1204 - Viking Pine

P 1205 - Ageless Teak

P 1206 - Nature Chestnut

P 1207 - Logan Oak

P 1208 - Tyler Oak

P 1209 - Nebraska Oaklight grey

P 1210 - Pure Oak

P 1211 - Catania Oak

P 1212 - Classic Hickory
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX ROBUSTO
Se a capacidade de suporte de carga for uma prioridade na escolha
do piso, é claro o que deve escolher: nomeadamente - nomen est
omen - ROBUSTO. Com uma placa portadora de alta densidade de
12 milímetros de espessura e com o sistema Click, desenvolvido para
picos de carga, a ROBUSTO representa a máxima resistência. Para não
mencionar a sua superfície, que pode suportar bastante. Um piso no
qual pode fazer muitas exigências sem quaisquer problemas e o qual
que mantém a sua beleza original por muitos anos, mesmo quando
usado comercialmente.

Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

D 2800 - Capital Oak Light

D 3073 - Phalsbourg Oak

D 3074 - Saverne Oak

D 3075 - Rip Oak

D 3180 - Rip Oak Nature

D 3181 - Rip Oak White

D 3570 - Harbour Oak

D 3571 - Timeless Oak grey

D 3572 - Harbour Oak grey

D 3573 - Harbor Oak dark

D 3590 - Timeless Oak

D 3591 - Atlas Oak Coffee
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D 3592 - Atlas Oak Anthracite

D 4610 - Port Oak Titan

D 4611 - Port Oak Medium

D 4684 - Ebro Oak

D 4685 - Jalon Oak

D 4686 - Adaja Oak

D 4731 - Rustic Oak

D 4763 - Pettersson Oak beige

D 4779 - Fantasy Wood

D 4954 - Premium Oak

D 4955 - Premium Oak Nature

D 4956 - Premium Oak Grey
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D 4957 - Premium Oak Brown

D 4989 - Right Oak Light

Irmãos Ferreira, LDA
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX AMAZONE
A graça da linha fina - é assim que a coleção AMAZONE pode ser
adequadamente caracterizada. Os painéis extremamente estreitos
acentuam as linhas que parecem separar-se e unir-se ao mesmo
tempo. Um pavimento para os amantes de elegância delicada e que é
particularmente adequado para salas menores, uma vez que as suas
linhas graciosas dão a aparência de uma extensão ótica. A coleção
cativa com uma variedade de decorações diferentes, de quase monocromática a claramente padronizada, o que abre muito espaço para
diferentes preferências de design individual.

Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

D 2967 - Sibirian Spruce

D 3239 - Prestige Oak white

D 3572 - Harbour Oak grey

D 3597 - Timeless Oak beige

D 3662 - Montmelo Oak silver

D 3668 - Oak dezent

D 4166 - Prestige Oak Nature

D 4167 - Prestige Oak Grey

D 4169 - Prestige Oak Light

D 4686 - Tajo Oak

D 4754 - Oak Hella

D 4766 - Pettersson Oak dark
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX HERRINGBONE
Com o que é que você associa a um soalho com tábuas em espinha?
Provavelmente com a elegância graciosa das propriedades rurais
sofisticadas, veneráveis muralhas de castelos, cafés vienenses ou
os vestíbulos de casas de ópera e teatros. E é exatamente essa a
elegância que pode trazer para a sua casa - com a nossa coleção
HERRINGBONE. Melhora os seus quartos com um ambiente Art Deco
e Art Nouveau. Assim, em combinação com um design de interiores moderno, pode criar contrastes extraordinariamente atraentes
entre tradição e modernidade, entre moda e história no seu próprio
espaço. HERRINGBONE - esta é uma técnica de assentamento completamente nova no mundo do pavimento laminado, por meio da qual
pode criar facilmente um revestimento no chão com uma aparência
muito complexa.
Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

D 3516 - Bordeaux Oak

D 3678 - Toulouse Oak

D 3766 - Metz Oak

D 3860 - Ferrara Oak

D 3861 - Pisa Oak

D 4739 - Pesaro Cement

D 4764 - Treviso Oak

D 4766 - Calais Oak

Irmãos Ferreira, LDA
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX MEGA PLUS
A coleção para as pessoas que amam o extraordinário - isso é o MEGA
PLUS. Esta linha de produtos não oferece apenas uma ampla gama de
opções de design com decorações em pedra natural numa aparência
de azulejo, mas também decorações de madeira extravagantes em
painéis particularmente amplos com os quais pode criar padrões de
pavimento particularmente vibrantes. Com esta ampla gama de formas
e decorações diferentes, praticamente todos os seus desejos especiais
podem ser atendidos. Isto significa que praticamente qualquer pessoa
que queira projetar a sua casa de maneira particularmente individual,
com um ambiente de vida um pouco mais incomum, pode realizar as
suas ideias. Dê liberdade à sua criatividade!

Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

D 2869 - Senia

D 3000 - Naxos

D 3079 - Himalaya

D 3668 - Oak dezent

D 4614 - Textstone

D 4679 - Loft Dark

D 4680 - Loft Grey

D 4681 - Loft Beige

D 4682 - Loft Light

D 4699 - Sonam

D 4739 - Concrete

D 4754 - Oak Hella
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D 4763 - Pettersson Oak beige

52

D 4766 - Pettersson Oak dark

Irmãos Ferreira, LDA

D 4998 - Beach Oak
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX EXQUISIT PLUS
A perfeição em forma de painel: Com a coleção EXQUISIT PLUS, você
pode criar facilmente uma atmosfera agradável. Os painéis extralargos em vários aspetos de madeira natural convidam-no a criar um
ambiente de elegância e generosidade. Sinta a combinação de calor
e natureza - nobre e de alta qualidade, mobiliada com grãos em alto
relevo e um brilho mate. A ranhura em V precisamente polida completa
a aparência convincente, como seria de esperar de um piso de tábuas.
Essa é a perfeição com que você sonha.

Classe
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Resistente à humidade

Espessura

Brilho

D 3044 - Rift Oak

D 3570 - Harbour Oak

D 3572 - Harbour Oak grey

D 3660 - Montmelo Oak creme

D 3661 - Montmelo Oak nature

D 3662 - Montmelo Oak silver

D 3663 - Montmelo Oak lava

D 3664 - Montmelo Oak toffee

D 3673 - Bergamo Oak

D 4164 - Village Oak

D 4684 - Aragon Oak

D 4691 - Sevilla Oak
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D 4692 - Barcelona Oak

D 4694 - Madrid Oak

D 4698 - Chevron Oak

D 4708 - Visby

D 4710 - Walnut Mataro

D 4716 - Chestnut Pinot

D 4764 - Pettersson Oak nature

D 4766 - Pettersson Oak dark

D 4783 - Gala Oak nature

D 4784 - Gala Oak brown

D 4785 - Gala Oak titan

D 4787 - Gala Oak white
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D 4981 - Trail Oak

D 4983 - Oriental Oak Nature

D 4984 - Oriental Oak White

D 4997 - Fine Oak

Irmãos Ferreira, LDA
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX EXQUISIT
O pavimento de tábuas - um verdadeiro clássico que simplesmente
nunca perde o seu encanto. Com a nossa coleção EXQUISIT, pode
trazer este charme para a sua casa - juntamente com as inúmeras
vantagens de um pavimento laminado moderno e de alta qualidade.
EXQUISIT irradia conforto todos os dias com a naturalidade e aparência
da madeira maciça. Graças ao grão em relevo, o chão é uma experiência elegante e autêntica, tanto visual quanto tátil. Por último, mas não
menos importante, a ranhura em V polida sublinha a impressão natural
e cria uma aparência semelhante à de um bom e velho chão de tábuas.

Classe
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Resistente à humidade
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Espessura

Brilho

D 2774 - Natural Pine

D 2804 - Stirling Oak

D 2805 - Stirling Oak Medium

D 2873 - Waveless Oak White

D 2905 - Route des Vins Foncé

D 2949 - Route des Vins Clair

D 2987 - Whitewashed Oak

D 3004 - Waveless Oak Nature

D 3070 - Tuscany Walnut

D 3223 - Atlas Oak white

D 3224 - Atlas Oak nature

D 3241 - Nostalgie Teak beige
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D 3242 - Nostalgie Teak silver

D 3665 - Rosemont Oak

D 3672 - Turin Oak

D 4166 - Prestige Oak Nature

D 4168 - Prestige Oak Dark

D 4169 - Prestige Oak Light

D 4170 - Nostalgie Teak

D 4171 - Nostalgie Teak Graphit

D 4609 - Port Oak

D 4112 - Port Oak Grey

D 4613 - Ash Cupper

D 4688 - Sierra Oak Titan
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D 4689 - Sierra Oak Gold

D 4697 - Vallis Walnut

D 4754 - Oak Hella

D 4763 - Pettersson Oak beige

D 4765 - Pettersson Oak grey

D 4782 - Brave

D 4786 - Gala Oak grey

D 4801 - Used Metal

D 4805 - Ahota

D 4982 - Oriental Oak beige

D 4985 - Oriental Oak Grey

D 4990 - Lorine
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PAVIMENTOS
KRONOTEX
KRONOTEX DYNAMIC PLUS
A grande vantagem da alegria de viver - essa é a coleção DYNAMIC
PLUS. Revele a sua individualidade e encontre a sua decoração numa
seleção da mais alta variedade. O DYNAMIC PLUS é, portanto, o pavimento ideal para suas as suas ideias - e por muito tempo! Porque é
universalmente utilizável e muito resistente. O DYNAMIC PLUS pode
até ser leve e facilmente integrado a qualquer extensão ou a uma nova
instalação num local diferente. Isto aplica-se mesmo ao uso comercial médio. Inspire-se com a vivacidade e desfrute do conforto desta
nova coleção por muitos anos!

Classe
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Resistente à humidade
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Espessura

Brilho

D 1407 - Beech Royal

D 2304 - Achat Oak

D 2450 - Cutter Oak

D 2929 - Bourbon Oak

D 2955 - Black And White

D 2957 - Hacienda Oak Beige

D 2986 - Borneo Teak

D 3007 - Stockholm Ash

D 3066 - Cloud Oak

D 3585 - Block Wood

D 3676 - Kunsterspringer Pine

D 3901 - vvElbe Oak
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D 4127 - Nevada Pine

D 4155 - Luxury Oak silver

D 4163 - Bough Pine

D 4636 - Maple

D 4702 - Arles Oak

D 4751 - Block wood nature

D 4757 - Walnut Palazzo

D 4771 - Callisto

D 4773 - Walnut Historia

D 4781 - Barrow Oak

D 4953 - Plauer Oak

D 4991 - Lorine Light
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CAIXAS À
MEDIDA
Fabricamos caixas de madeira para transporte
e proteção de mercadoria à sua medida!

Na Irmãos Ferreira, Lda. dedicamos grandes esforços na construção de caixas com medidas personalizadas de maneira a que se adapte às suas necessidades. São consideradas ideais para o transporte
de peças industriais com grandes dimensões, tais
como moldes e maquinaria que requerem diversos cuidados no manuseamento durante a sua
deslocação.
Em primeiro, recolhemos as informações sobre o
tamanho e o peso dos artigos que pretende proteger. De seguida, as nossa madeiras recebem um
tratamento de calor efetuado na nossa própria
estufa. Com este procedimento as nossas caixas
cumprem todos os requisitos da Norma IPPC. Por
último, consoante as medidas obtidas, são fabricadas em madeira as dimensões adaptadas à mercadoria na qual encaixará perfeitamente e estará
devidamente protegida. Após este processo, os
seus produtos estarão inteiramente adequados
para serem transportados para qualquer parte
do mundo.
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CONTACTE-NOS:

CONTACTE-NOS
geral@irmaosferreira.pt
244 048 416

www.irmaosferreira.pt

