A J. Pinto leitão, S.A. desde 1945 que se dedica à importação
e comércio de madeiras exóticas, continentais e seus
derivados. Desde então que o nosso maior objectivo é prestar
um serviço de qualidade e alcançar a satisfação dos nossos
clientes.
Os nossos produtos são utilizados pelos mais diversos tipos de
industrias e serviços: construção civil, fabrico de mobiliário,
construção naval, passando pela arquitectura, engenharia e
decoração.
Com parcerias estratégicas procuramos inovar e disponibilizar
ao mercado novos produtos para melhores soluções.
A nossa equipa comercial está preparada para levar até si e ao
seu trabalho, soluções técnicas inovadoras proporcionadas
pelas nossas representadas.
-------------------------------------------------------------------------------------J. Pinto Leitão, SA since 1945 is engaged in the import and
trade of exotic woods, continental and its derivatives. Since
then, our biggest goal is to provide quality service and achieve
customer satisfaction.
Our products are used by many different types of industries and
services: construction, furniture manufacturing, shipbuilding,
through architecture, engineering and decoration.
With strategic partnerships seek to innovate and provide the
best products to market new solutions.

Our sales team is ready to bring you and your work, innovative
technical solutions offered by our represented.

ABET LAMINATI PRINT HPL são laminados de alta pressão,
tendo como características excepcionais, a dureza e a
resistência a todo tipo de abuso, garantia a nível europeu. Os
Laminados PRINT incluem materiais como DIAFOS, o
primeiro laminado translúcido, METALLI, prata e outros
produtos.
----------------------------------------------------------------------------------ABET LAMINATI PRINT HPL are high pressure laminates,
whose exceptional characteristics hardness and resistance to
every kind of abuse are guaranteed at European level. PRINT
laminates include material like DIAFOS, the first translucent
laminate, METALLI, SILVER and other products.

MEG é um laminado de alta pressão autoportante (HPL) com uma
superfície decorativa adequada para exteriores. É à prova de
intempéries, raios violeta, resistente a degradação estando em
conformidade com a norma EN 438: 2005 Parte 6.
É constituído internamente por camadas de fibras de celulose (papel
kraft) impregnadas de resina fenólica termoendurecível e na
superfície com uma ou mais camadas de fibras de celulose
decorativas (papel decorativo) impregnadas com resinas
termoendurecíveis.
O processo de fabrico envolve a aplicação combinada de calor
(150ºC) e alta pressão (9 MPa) com uma prensa multi-pratos onde
a resina de policondensação ocorre. Um ou ambos os lados podem
ser decorativos. Podendo ser fornecido como standard (MEG) ou
com características ignífugas, aditivos retardadores de chama (MEG
F1) misturados com as resinas fenólicas.
----------------------------------------------------------------------------------MEG is a self-supporting high pressure laminate (HPL) with a
decorative surface that is suitable for exteriors. It is fade resistant
and weather-proof and complies with standard EN 438:2005 Part 6.
It is entirely made up of layers of phenolic resin impregnated
cellulose fibres with one or more decorative surface layers of
cellulose fibres impregnated with thermosetting resins.
The manufacturing process involves the combined application of
heat (150ºC) and high pressure (9 MPa) in multi-daylight presse in
which resin polycondensation takes place. One or both sides can be
decorative. It can be supplied as standard (MEG) or flame retardant
additives mixed with the phenolic resins.

Dos painéis de aglomerado de partículas de madeira ou
MDF revestidos a melamina aos laminados, sem esquecer
produtos complementares como as orlas, encontrará uma
ampla gama de produtos decorativos adequados para as
mais diversas aplicações
---------------------------------------------------------------------------------From surfaced panels such as melamine-faced particleboard
or MDF to laminates, without forgetting complementary
products like edge bands, you’ll find a complete range of
décor products suitable for various applications

SuperPan é um painel composto por faces em fibra de
madeira e interior de partículas de madeira.
Painel fabricado exclusivamente pela Finsa e patenteado,
que combina algumas das principais vantagens dos painéis
de MDF e de aglomerado. As suas destacadas propiedades
físico-mecanicas fazem do SuperPan um painel altamente
versátil e adequado multiplas aplicações.
Quando revestido a melamina, oferece aos seus utilizadores
a possibilidade de obterem um corte perfeito, reduzindo
notavelmente o esmilhamento superficial e aumentando a
vida útil das ferramentas. Devido à sua superfície lisa e
compacta em fibra de madeira, o superPan é um producto
adequado a uma grande variedade de revestimentos
decorativos: lacagem, pintura, impressão, termolaminado,
finish-foil, impressão digital, …
----------------------------------------------------------------------------------SuperPan consists of two external faces of wood fiber and a
core of chipboard
Exclusively manufactured and patented by Finsa, it combines
the main advantages of both MDF and chipboard panels. Its
outstanding mechanical and physical properties make
Superpan a highly versatile panel, highly appropriate for
multiple applications. When coated with melamine, it provides
perfect cutting, significantly reducing surface chipping and
increasing tool service life.
Its smooth surface and compact wood fibre make Superpan
an appropriate product for a wide variety of decorative
coatings: lacquering, painting, printing, thermo-laminate,
finish-foil, digital printing...

Valchromat é um produto inovador que associa as
caracteristicas naturais da madeira à cor.
Trata-se de um painel de fibras de madeira, com cor em toda
a espessura, em que as fibras são coloridas individualmente,
impregnadas de corantes orgânicos e ligadas entre si por uma
resina especial que confere ao Valchromat características
físico-mecânicas ùnicas.
-----------------------------------------------------------------------------------Valchromat ia an innovative product thatcombines the natural
features of wood to the brightness of colours.
It is a wood fibre panel coloured throughout, where fibres are
coloured individually, impregnated with organic dyes and
bonded together by a special resin which gives Valchromat
unique physic and mechanical features.

O painel Viroc contém uma mistura de partículas de
madeira e de cimento Portland, o que confere ao produto a
flexibilidade da madeira e durabilidade resistência do
cimento. As certificações que acompanham o fabrico deste
produto garantem uma total satisfação quanto ao seu
desempenho em caso de incêndio, absorção sonora,
durabilidade, resistência mecânica, condutibilidade térmica,
entre outros.
---------------------------------------------------------------------------------Viroc panel contains a mixture of wood particles with
Portland cement, this confers the flexibility from wood and
resistence and durability drom cement. The certifications,
that accompany the manufacture of this product, guarantees
a total satisfation concerning its perfomance in the fire
situation, sound absorption, mechancal resistence, durability,
thermal conductivity, amoung others.

Aglomerado revestido a melamina (MF PB), de acordo
com a norma EN 14322, formado por laminação de um
tipo de aglomerado de partículas P2 de acordo com a EN
312 com um papel impregnado com resina decorativa. MF
PB é para uso em condições secas. Kronospan MF PB é
oferecido em uma ampla gama de modelos e
acabamentos, categorizados em quatro coleções; Cor,
Padrão, Contempo e Tendências. Kronospan MF PB está
disponível numa variedade de espessuras e texturas de
superfície.
------------------------------------------------------------------------------

Melamine Faced Particleboard (MF PB) according to EN
14322 is formed by laminating a particleboard type P2
according to EN 312 with a decorative, resin-impregnated
paper. MF PB is for use in dry conditions. Kronospan MF
PB is offered in an extensive range of designs and
finishes, categorized in four collections; Color, Standard,
Contempo and Trends. Kronospan MF PB is available in a
variety of thicknesses and surface textures.

Pavimento laminado há muito tempo que se libertou do seu
antecessor natural. Uma engenharia de madeira - não menos
importante por causa de sua alta resistência e fácil manutenção,
o que também o torna adequado para espaços utilizados
intensivamente. Nos dias de hoje, estes pavimentos laminados
alcançaram um maior nível de valorização do que nunca e é
visto como uma alternativa digna aos pisos de madeira maciços.
O Piso laminado da Parador é atribuído um papel especial
nesse desenvolvimento. Devido à nossa vasta experiência com
madeira e conhecimentos técnicos mais recentes, estamos em
condições de produzir interpretações autênticas de madeiras de
alta qualidade e transformar igualmente outros materiais
clássicos como pedra e cimento em piso laminado de forma
realista. O que é mais, motivos gráficos imaginativas e
decorações de designers internacionais respeitáveis nos
permitem abrir fascinantes novas opções de design.
--------------------------------------------------------------------------------------Laminate flooring has long since freed itself from its natural
predecessor, engineered wood – not least because of its high
resilience and easy maintenance, which also makes it suitable
for heavy duty demands in intensively used rooms. These days
laminate flooring is experiencing a higher level of appreciation
than ever and is seen as a worthy alternative to real wood floors.
Laminate flooring from Parador is accorded a special role in this
development. Due to our wealth of experience with wood and the
latest technical expertise, we are in a position to produce
authentic interpretations of high quality timbers and also
transform other classic materials like stone and concrete into
laminate flooring realistically. What is more, imaginative graphic
motifs and decors from reputable international designers allow us
to open up fascinating new design options.

DECKS COMPÓSITOS da Fiberon a melhor opção.
Um produto de qualidade, excelente comportamento,
durabilidade, seguro para a sua casa e para o meio ambiente.
Utilização inovadora da tecnologia dos materiais compósitos
sem usar produtos tóxicos.
Sustentabilidade, incorporando boas práticas energéticas,
inteligentes e eficientes na produção e transporte dos
materiais.

-----------------------------------------------------------------------------------Fiberon DECK the best choice.
A quality product, excellent performance, durability, safe for
your home and the environment.
Innovative use of technology of composite materials without
using toxic products.
Sustainability, incorporating good energy, intelligent and
efficient practices in the production and transport of materials.

Imagem da obra lagos

Poliface oferece um amplo leque de soluções estéticas
com excelentes reproduções de madeira, dos tons mais
claros aos mais escuros, como o wenge, passando pelos
carvalhos, nogueiras e espécies exóticas.
A estética e elegância de cada pavimento são reforçadas
pela sua textura e, em alguns casos, pela disponibilidade
de biselado a dois ou quatro lados.
Quatro gamas diferentes compõem a nova coleção,
desenhada para responder às necessidades funcionais e
decivas de distintos projetos: Project | Lignum | Home |
Deco Premium
-------------------------------------------------------------------------------Poliface offers a wide range of aesthetic solutions with
excellent wood reproductions, the lighter shades to darker,
like wenge, through the oaks, walnut trees and exotic
species.
The aesthetics and elegance of each deck are reinforced by
its texture and in some cases, the availability of two or four
beveled sides.
Four different ranges make up the new collection, designed
to meet the functional and decivas needs of different
projects: Project | Lignum | Home | Deco Premium

Placa de aglomerado, MDF, contraplacado ou fibras duras,
revestido (mediante pressão e temperatura) com papel
impreganado de resinas melaminicas, obtendo uma
superficie de elevada consistência, resistente ao risco, ao
calor e descoloração. Pelas suas excelentes propriedades, a
placa de melamina esta preparada para sua direta utlização
na elaboração de qulaquer móvel, o que permite simplificar
e reduzir custos no processo produtivo.
---------------------------------------------------------------------------------Particle board, MDF, plywood or harboard, covered by
means of pressure and temperature with paper impregnated
with melamine glues, resulting in a highly consistent surface
which is resistant to scratch, heat and discoloration.
Due to its excellent properties, the melamined boards are
ready to be used in the making of any furniture, allowing to
simplify and reduce costs in the production processes.
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Os Painéis Tricapa são compostos por camadas de madeira
coladas em sentidos opostos. Este material oferece as
melhores condições para um manuseamento fácil e eficaz,
cumprindo todas as exigências técnicas e realçando o
carácter estético da madeira.
A cuidadosa selecção óptico-mecânica das placas assegura
que as folhas apresentem uma quantidade mínima de fendas e
um desenho agradável e equilibrado, resultando numa vasta
utilização com excelentes comportamentos quer no fabrico de
Mobiliário quer em Obras Interiores ou Exteriores. Entre estas,
realçamos o fabrico de pavimentos, tectos, paredes e
carroçarias, para além de mobiliário. A concepção dos Painéis
confere-lhes boa estabilidade, resistência à flexão e reduzido
peso.
-------------------------------------------------------------------------------------Tricapa panels are composed of layers of wood
glued in opposite directions. This material offers the
best conditions for an easy and effective handling,
fulfilling all the technical requirements and highlighting the
aesthetic character of the timber.
Careful selection of the opto-mechanical plate ensures that the
sheets having a minimum number of slits and a pleasant and
balanced design, resulting in wide use with excellent behavior
both in manufacture of furniture or in interior or exterior works.
Among these we highlight the manufacture of floors, ceilings,
walls and body, as well as furniture. The design of the panels
gives them good stability, flexural strength and reduced
weight.

GARNICA Plywood Group é lider indescutivel de mercado na
qualidade e volume produtivo de contraplacado de choupo.
A madeira de choupo, derivada de culturas, 100% orgânicas e
produzido por processos de extração de desenvolvimento
sustentavel, com garantia de origem e sustentabilidade.
Os produtos Garnica têm certificados de qualidade e ambiente
mais exigente do mercado PEFC e CE. O seu reduzido teor de
formaldeído e com uma completa rastreabilidade de cada placa,
é possível oferecer garantias inigualaveis.
-------------------------------------------------------------------------------------GARNICA Plywood Group is the undisputed market leader
poplar plywood in quality and volume manufacturing.
Poplar wood, derived from crops, 100% organic and is produced
by extraction processes for sustainable development, with
guarantees of origin and sustainability.
GARNICA products have quality certificates and more
demanding environment of the PEFC market, CE, low
formaldehyde, which together with a complete traceability of
each board, offers unparalleled guarantees.
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“ A melhor forma de honrar 70 anos de
passado é continuar de forma dinâmica a
inovar, preparando o futuro.”

Delegações: Amarante | Maia | Mirandela | Palmela |
Pombal
Telef.: 226 152 600 | Fax: 226 152 699
Site: www.jpleitao.pt | info@jpleitao.pt

