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As pedras Fabistone exibem fielmente todos os aspctos da pedra natural: 
granulometria, tonalidade  e  forma,  até às suas mais subtis irregularidades.
As técnicas modernas de fabricação garantem produtos de alta qualidade, 
duráveis e não gretados, em lajetas ou módulos, de medidas padronizadas, 
prontos a serem colocados. 
Antiderrapantes, os pavimentos Fabistone irão configurar o seu espaço de 
uma beleza incomparável. A diversidade da gama e a facilidade de uso dão 
asas à sua imaginação.

Pavimentos

Bordaduras

Muros
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UMA ÁGUA SAUDÁVEL 
PARA SI E PARA A SUA FAMÍLIA

EVITE OS INCOVENIENTES DO CLORO 
E ECONOMIZE NA MANUTENÇÃO 
DA SUA PISCINA

SAIBA MAIS EM WWW.AQUASHOP.PT

ELETROLISADOR DE SAL

shopAqua





Refúgio 
de Verão

É entre os aromas de alecrim, lavanda e 
jasmim que nos deixamos encantar pela 

Casa Soenga.
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Casa
Soenga

6|Ambiente Piscinas |Julho 2019

Entre linhas rústicas 
e contemporâneas, 

descobrimos esta 
combinação quase 
humilde e discreta, 

resultante de mais um 
projeto do portuense Chef 

Frederico Horta.

Entre a simplicidade e a elegância, 
entre a natureza e o conforto de uma 

casa que a sentimos como nossa.

A vista para as montanhas é 
deslumbrante, e é ao som das mais 

diversas aves que nos deixamos elevar 
pela pureza do ar que se respira por lá.

E eis que surge uma piscina Soleo, de 
água calma e translucida, capaz de 

refrescar o corpo e a alma.
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Na sua suave 
entrada, permite 

banhos delicados e 
relaxantes braçadas.

Uma piscina que se integra na 
natureza circundante como uma 

pequena lagoa, resultante do mais 
puro riacho.

Deixamo-nos encantar e conectar 
com a mãe natureza, como um 

processo de purificação dos 
sentidos.

Aqui, respirar é meditar, no 
inevitável prazer de viver.

Seja no alpendre, ou no rústico 
terraço, na espreguiçadeira junto 

à piscina ou mesmo dentro da 
mesma, o verão nunca foi tão 

refrescante e revitalizante.
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Mas também é junto à lareira, na observação do movimento da água e 
das árvores, ou nos diferences percursos pedestres circundantes, que 

desfrutamos verdadeiramente das estações mais frias.

Uma casa com piscina, como um doce abraço da natureza, uma experiência 
inesquecível.

Na Casa Soenga, somos naturalmente felizes, nem que seja pelos instantes em que nos 
deixamos acolher dentro dela

Agradecimentos: Casa Soenga
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O passo japonês… 
à ocidental !

Faça Você 
Mesmo

Jardinal 2022 11



O passo japonês… 
à ocidental ! 

É um caminho discreto, suave, que se apaga pouco a pouco na 
vegetação. A colocação numa camada de areia é o mais cor-
rente e é importante que os diferentes elementos estejam bem 
estabilizados no solo para facilitar a marcha e evitar os percalços 
perigosos. Nada pior que lajes que oscilam ao mais leve toque! O 
passo japonês pode revestir diversos aspectos: lajes quadradas, 
passo japonês em pedra reconstituída, pedras naturais de formas 
irregulares, ripas em madeira, etc.

Um passo fácil de fazer 
1. Para que seja fácil de seguir, conte um espaço médio de 60 cm entre cada laje que compõe um passo japonês. 
Mais vale um espaçamento mais curto entre os “passos”, que demasiado longo e acrobático.
Para conceber um passo japonês harmonioso, avalie bem a estética do atalho materializando cada passo com 
uma linha desenhada a areia, incidindo nos pontos onde deverá ser colocado cada passo. Obtém assim uma 
visão nítida do caminho, das suas imperfeições ou das suas faltas. Isso também permite conceber mais facilmente 
as intersecções com os outros atalhos ou caminhos e, por conseguinte, verificar se o jardim tem boa ligação em 
cada um dos lados.

 
2. Antes da colocação, instale as lajes no seu lugar definitivo para observar em concreto o caminho traçado.

3. Com uma fita métrica meça 60 cm do meio de uma lage até à lage seguinte. Se preferir, simule um passo para 
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cada lage e perceba se o espaçamento realizado é o correcto para uma boa passagem pelo caminho traçado.

4. De seguida, imprima na terra ou no relvado os contornos do passo japonês com uma espátula. 

5. Desloque depois a laje e retire a terra ou relva na espessura pretendida, adicionando à espessura da laje a espessura 
da camada de areia.

6. Por fim coloque os passos nos seus devidos locais (tenha em atenção o local que definiu para cada um, pois o recorte 
na relva foi feito à medida). Espalhe a linha de areia e contemple a obra executada no seu jardim. 

Ferramentas necessárias
Fita métrica
espátula

Tempo Necessário 
(aproximado)
Para 5 passos , 1 hora

Onde Comprar
Fabistone e Revendedores
autorizados em todo país

Materiais Necessários 
Passo Japonês e saco de Areia
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ARGAMASSA DE JUNTAS 
para calçadas 

      e pavimentos

®

A felicidade em família

Aspeto da madeira 
sem os seus inconvenientes.
Só vantagens:
• Estrutura e bordadura de betão armado 
  aspeto madeira (tingido na própria massa)
• Resistente ao gelo e ao degelo
• Sem necessidade de manutenção
• Não apodrece
• Económica
• Fácil de instalar

Fácil de instalar, a sua piscina NATURALIS estará pronta em dois dias. Graças 
ao seu manual de instalação, tudo não passa de uma brincadeira em Familia. 

SISTEMA PATENTEADO

PISCINA EM BETÃO, ASPETO MADEIRA

Imputrescible
Fácil de Instalar

FAÇA
VOCÊ MESMO

Uma Piscina Económica

Imputrescível
Fácil de Instalar

info@naturalisrp.com
www.naturalisrp.com

RP INDUSTRIES, SA
Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta  - 4715-553 - Braga - Portugal
Tel.: +351 253 689 508  -  Fax: +351 253 689 509 

RP INDUSTRIES

PUB

http://www.naturalisrp.com


ARGAMASSA DE JUNTAS 
para calçadas 

      e pavimentos

Nunca foi tão fácil fazer as juntas dos pavimentos e calçadas.
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7 CORES.

JUNTA HIDRÓFUGA DE LARGURAS FORTES 
OU IRREGULARES.

RESISTÊNCIA A ABRASÃO AUMENTADA.

ACABAMENTO LISO OU RÚSTICO.

PARTICULARMENTE DESENVOLVIDO PARA PEDRA NATURAL 
OU RECONSTITUÍDA, LAJES E PAVIMENTOS, BETÃO, OPUS 
INCERTUM…

MONTAGEM DE MURO QUE NÃO TENHA PEQUENOS 
ELEMENTOS COM FINS DECORATIVOS EM ALVENARIA.

ARGAMASSA DE JUNTAS PARA JUNTAS MUITO LARGAS 
DE 6 A 50 MM ESPECIAL PARA PAVIMENTO

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

A aplicação será feita após assegurar-se do seguinte:
- assentamento ou secagem da cola para azulejos.
- Que as juntas estejam livres de qualquer corpo estranho e apresentem uma 
profundidade regular sem refluxo de cola significativo.
- Duma humidificação previa dos azulejos não esmaltados ou porosos ou por a 
aplicação de um protetor de azulejos.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Misturar PRB.JOINT OPUS com 3,75 a 4,5L de agua limpa por saco de 25 kg com uma misturadora eletrifica a velocidade 
baixa ou uma betoneira até obter uma pasta homogénea sem grumos e com a consistência desejada.
Consistência solida: uso em muros ou para juntas de grande largura.
Consistência plástica: uso em solo para juntas <10 mm.
- A quantidade preparada deverá ter em conta o TPU (Tempo Pratico de Utilização)
- Não voltar a misturar ou acrescentar agua quando a argamassa começar a endurecer, respeitar o TPU (Tempo Pratico de 
Utilização).
- A dosagem em agua e o tempo de mistura serão o mais constante possível a fim de garantir:
- a regularidade do tinjimento todo ao longo da aplicação
- uma dureza final ótima.
- utilizar um só lote de fabricação para uma mesma obra.
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APLICAÇÃO

COLHER DE PEDREIRO OU ESPÁTULA

- Aplicar o PRB.JOINT OPUS com a ajuda duma colher de pedreiro ou espátula apoiando fortemente de modo a preencher sem folgas 
toda a espessura da junta.
NR: A consistência plástica está reservada a juntas que não excedam os 10 mm de largura, para uma aplicação com talocha para juntas.
Stencil (de 6 a 15 mm)
- Encher o stencil, e passar sobre a junta a ponta de modo a depositar um cordão contínuo e regular em sobre-espessura de argamassa.
- Pressionar e alisar com ferro de junta a argamassa para assegurar um preenchimento perfeito.
- Retirar o excedente de argamassa com a ajuda de uma colher de pedreiro desde que se encontre em sobre-espessura.
Aspeto rústico: Para obter um aspeto rústico, escovar a junta com uma escova flexível e maleável num intervalo de 30 a 60 min.

ACABAMENTO – LIMPEZA

- Após fortalecimento, limpar as tejoleiras com uma esponja ou talocha esponja, em diagonais relativamente as juntas, enxaguando 
frequentemente, tendo o cuidado de não afundar a junta.
- Não deixar endurecer sobre o revestimento.
- Acabar a limpeza quando a junta estiver seca e solida com a passagem de um pano seco.

Utilizar de preferência esponjas com grandes alvéolos para retirar o excesso de argamassa e efetuar o acabamento com uma esponja 
fina.

Sobre pedra natural, escovar com a ajuda de uma escova de pêlo pouco flexível, logo que a argamassa começa a apresentar pó na 
superfície do revestimento.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Contém cimento e/ou cal.
- Regular-se pela etiquetagem regulamentar da embalagem.
- Regular-se pela ficha de dados de segurança antes de usar.

ACONDICIONAMENTO

- Sacos de papel de 25 kg em 3 camadas  
  (2 camadas kraft + 1 camada filme PE)
- Palete de 1,225 T ou seja 49 sacos de 25 kg  
  sob cobertura termoencolhível.
- Marcação: date e hora de fabricação, número de lote.
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Ambientes
Com a valorização imobiliária, nunca fez tanto sentido investir 
na sua casa, na renovação e valorização dos espaços. Aliar 
a estética ao  conforto, valorizar cada espaço pela qualidade 
dos materiais e pelas sensações que estes transmitem.
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Ambientes
Revestimento Mondri 

Pavimento Teca Deck

Muro Mountainblock

Pavimento River
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