
RIPADOS:
Aposta certa!

Ripas
Poliestireno

Reserva

Ripa 466

cód. 29873

Os painéis ripados conquista-
ram um espaço especial em 
cada ambiente, onde se desta-
cam aplicações criativas em 
móveis, divisórias e paredes. 

Usá-los na decoração é um in-
teressante recurso  para levar 
aconchego e so�sticação aos 
ambientes. Além disso, são 
versáteis ao permitir compo-
sições em diferentes estilos.

A Coleção Multilinha da San-
ta Luzia une a beleza dos ripa-
dos com a expertise da em-
presa em fabricar per�s deco-
rativos sustentáveis que reci-
clam resíduos de EPS, plásti-
co popularmente conhecido 
pela marca Isopor®, ou que 
somente usam madeiras de 
re�orestamento. 

As Ripas de Poliestireno Santa Luzia são produtos versáteis que permitem composi-
ções criativas de painéis ripados em diferentes superfícies como paredes e móveis. Eco-
lógicos e de fácil instalação, são oferecidos em 12 opções de cores dos amadeirados 
aos metalizados, além dos tradicionais branco e preto. São resistentes a água, não em-
penam nem apodrecem e são imunes a cupins e mofo.

Os Filetes de Poliestireno Santa Luzia são produtos indicados para complementar as 
composições de painéis confeccionados com as Ripas de Poliestireno Santa Luzia. O 
uso composto e intercalado dos produtos (01 Ripa + 01 Filete), aliado a iluminação, 
proporciona um lindo efeito de profundidade e sobreposição.

Sugestões
de aplicação

Aplicação horizontal ou 
vertical;

Aplicação em móveis;

Meia Parede ou Parede
inteira;

Perfeito para aplicação
com LED;

Cabeceira de cama;

Bancadas;

Divisórias;

Tetos.

Cumaru
Ripa 466

cód. 29874
Ipê Escuro

Ripa 466

cód. 29875
Curupixa

Ripa 466

cód. 29876
Ébano

Ripa 466

cód. 29879
Oxi Prata

Ripa 466

cód. 29878
Oxi Ouro

Ripa 466

cód. 29877
Oxi Ouro Rosê

Ripa 466

cód. 29360
Prata

Ripa 466

cód. 29883
Cobre

Ripa 3466

cód. 29881
Preto

Ripa 466

cód. 29880
Branco

Ripa 466

cód. 29882
Ouro

Oxi Aluminium

Preto e Branco

Coleção

Obs.: O poliestireno não é recomendado para áreas externas.

466 Ripa Cumaru
com FIlete Cumaru

*barra com 2,80m
**medidas dadas em mm

Filetes
Poliestireno

Reserva

Filete

cód. 29855
Cumaru

Filete

cód. 29856
Ipê Escuro

Filete

cód. 29857
Curupixa

Filete

cód. 29858
Ébano

Filete

cód. 29861
Oxi Prata

Filete

cód. 29860
Oxi Ouro

Filete

cód. 29859
Oxi Ouro Rosê

Filete

cód. 29866
Prata

Filete

cód. 29865
Cobre

Filete

cód. 29863
Preto

Filete

cód. 29862
Branco

Filete

cód. 29864
Ouro

Oxi Aluminium

Preto e Branco

*barra com 2,80m
**medidas dadas em mm



Ripas
Pinus

Montagens
Ripas + Filetes

Coleção

Ripa

cód. 29804
Pinus 28x28

Ripa

cód. 29803
Pinus 50x28

Ripa

cód. 29802
Pinus 14x28

Detalhes Técnicos

O que é a Coleção Multilinha?

São ripas em formato de pe-
ças estreitas e alongadas, que 
podem ser aplicadas tanto na 
vertical como na horizontal.

Sustentável por princípio, a 
Santa Luzia fabrica os produ-
tos da coleção com duas ma-
térias-primas:

A primeira opção é a de po-
liestireno reciclado, onde re-
plicamos a receita dos nossos 
famosos rodapés e guarni-
ções.

A segunda é em pinus de re-
�orestamento, que traz o 
aconchego da madeira para o 
decor em sua cor natural.

A instalação das ripas é práti-
ca, rápida e limpa: basta utili-
zar a Dupla Face e o Super 
Adesivo Santa Luzia para ins-
talá-las sobre qualquer super-
fície.

+55 (48) 3651-1300
santaluzia@industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto E�ting, 555 - Bairro Santa Luzia
88750-000 - Braço do Norte - SC

A madeira natural garante um ótimo resultado para um painel ripado, onde normal-
mente se utiliza ripas em tons mais claros para não ‘carregar’ os ambientes. Com a 
Coleção Multilinha, a Santa Luzia oferece ripas produzidas com pinus de re�oresta-
mento tratadas. 
Para garantir um aspecto ainda mais natural, a empresa preserva os nós da madeira.

Profundidade
Sobreposição

Ripa Pinus 50x28

*barra com 2,80m
**medidas dadas em mm

Ripas

Filetes

Para obter melhores efeitos de 
profundidade e sobreposição, in-
dicamos a montagem do painel 
ripado intercalando uma Ripa 
mais um Filete Multilinha Santa 
Luzia. 


