
Specialist in vloeren en kozijnenSpecialist in vloeren en kozijnen

Riga 
Specials



Riga vloeren biedt een drietal verschillende oppervlakte
texturen in haar programma Verouderde Hardhouten 
Vloeren. Elke collectie heeft een uniek en krachtig eigen 
karakter, gekenmerkt door een individuele, warme en 
natuurlijke sfeer. De vele kleuropties geven een goede 
impressie van het nagenoeg onbegrensde programma.

Ons ‘Bespoke Colouring and  
Size Services’ (BCSS), biedt u  
de mogelijkheid om vloeren in 
de gewenste kleur en afmeting  
te bestellen. Dat kan niet  
onbeperkt. Informeert u gerust 
naar de voorwaarden en  
eventuele beperkingen.

Textuur

    

De Antique Ardèche is een 
prachtige en klassieke vloer. 
Deze met de hand verouderde 
‘soft touch’ is verkrijgbaar in 
planken, visgraat of Hongaarse 
Punt. De vloeren zijn voorzien van 
natuurlijke open scheuren en 
karakteristieke noesten met hand
gemaakte vierzijdige velling.

De planken zijn onbehandeld en 
verkrijgbaar in gebrand, geborsteld, 
visgraat of Hongaarse punt. Daarna 
kan deze behandeld worden in 
ruim 40 verschillende kleuren. 

  

PLANK 20/5,5 x 180 / 220 / 240 / 280 / 320 mm x WL

PLANK  15/3,5 x 180* / 220* / 240 / 260 x WL

WL = Wisselende Lengtes 600 – 2500mm, soms tot 3000mm (80% boven 
1800mm). Afmetingen gemerkt met * zijn ook verkrijgbaar in Gebrand en  
Geborsteld, maar zijn verder onbehandeld. Vetgedrukte artikelen houden 
wij onbehandeld op voorraad.

Voor breedten 320mm WL, is hoofdzakelijk tussen 2500 – 4000mm

VISGRAAT    15/3,5 x 150 x 750mm

    15/3,5 x 120 x 600mm

VISGRAAT GEBRAND & GEBORSTELD 15/3,5 x 150 x 750mm 

HONGAARSE PUNT (45°)  15/3,5 x 120 x 600mm

Antique Ardèche



De Antique Provence is een mooie 
en eigentijdse vloer. Deze vloer 
heeft een robuuste uitstraling 
met karakteristieke noesten en 
zaagstrepen. Daarnaast heeft hij 
een met de handgemaakte vier
zijdige velling. 

De planken zijn onbehandeld en 
verkrijgbaar in visgraat, hongaarse 
punt en versailles paneel. Daarna 
kan deze behandeld worden in 
ruim 40 verschillende kleuren. 

Plank 20/5,5 x 180 / 220 / 240 / 260 / 280 / 320mm x WL

Plank 15/4,0 x 180 / 220 / 240 / 260mm x WL

WL = Wisselende Lengtes 600 – 3050mm (80% boven 1800mm) 
Vetgedrukte artikelen houden wij onbehandeld op voorraad.

Voor breedten 320mm and 400mm WL is hoofdzakelijk tussen 2500
4000mm

VISGRAAT   15/4 x 150 x 750mm 

HONGAARSE PUNT (45°) 15/4 x 120 x 600mm

VERSAILLES PANEEL  20/5,5 x 1000 x 1000mm 

Antique Provence

 

 

 

Binnen de Riga specials hebben we 
nu ook de Antique Luberon. Deze 
Verouderde planken zijn geborsteld 
en hebben een mooie robuuste 
uitstraling met karakteristieke 
noesten. 

De planken zijn onbehandeld en 
verkrijgbaar in visgraat, Hongaarse 
punt en versailles paneel. Daarna 
kunnen deze behandeld worden in 
ruim 40 verschillende kleuren. 

Europees Eiken op een ondergrond van WBP multiplex, met hand
gemaakte vierzijdige velling. 

Plank in vaste lengtes van 2200mm (max 25% nested pieces,  
min 600mm long). Andere afmetingen op aanvraag.
Neem voor meer informatie contact op met Riga vloeren.

Antique Luberon Plank 15/4,0 x 180 x 2200mm

   15/4,0 x 220 x 2200mm

   15/4,0 x 260 x 2200mm

   20/5,5 x 220 x 2200mm

Antique Luberon

 

 

 



Kleine beurt
Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet  
mogelijk. Wij adviseren om maximaal 1 x per twee á vier 
weken met water en RMC Soap schoon te makenen op 
de overige dagen droge reiniging (stofzuigen, Swiffer, 
microvezeldoek, e.d.).

Gebruik, om het oppervlak te reinigen, maximaal 50 
ml RMC Soap op 10 liter water (let op: dit is een volle 
emmer!) of de kantenklare RMC Surface Care. Wordt 
er te veel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag 
aangebracht op het oppervlak, waar steeds weer vuil kan 
worden ingelopen. Gebruik niet meer dan de voorge
schreven dosering/frequentie. Minder of geen zeep kan 
altijd, aangezien de RMC Soap louter en alleen om te 
reinigen is. De RMC Soap biedt geen enkele bescherming 
of voeding aan de olielaag.

Gebruik bij het dweilen van een vloer bij voorkeur twee 
emmers. Eén emmer met lauw water en de RMC Soap en 
één emmer met koud water (waar al het vuil in achter 
blijft). Gebruik een dweilpers, dit ter voorkoming van 
overmatig water gebruik.

  Gebruik zo weinig mogelijk water. Laat zeker geen 
water stilstaan op het oppervlak.

   Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.

Het is niet mogelijk om machinaal met water schoon te ma
ken. Dan gaat er teveel water over het oppervlakte heen.

 Rubio® Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer 
geen glans te creëren door middel van zeep.

Wij adviseren geen agressieve schoonmaakmiddelen te 
gebruiken. Vermijd ook het gebruik van andere chemi
caliën, zoals chloor, terpentine e.d.! Als dit soort stoffen 
in aanraking komt met het behandelde oppervlak, dan 
zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.

Vlekken
   RMC Tannin Remover: Zwarte/looizuur vlekken (een 

chemische reactie in het hout, die vaak ontstaat bij 
een combinatie van vocht en metaal) en hardnekkige 
vlekken.

  RMC Grease Remover  Vetvlekken

  RMC Limespot Remover  Kalkvlekken

Gebruik: Spray de vlek in en laat het even inwerken. 

De behandeling kan worden herhaald totdat het gewens
te resultaat is bereikt. Daarna met een licht vochtige 
doek afnemen, laten drogen en RMC Refresh Spray 
(kleurloos of RMC Oil Plus 2C (in de oorspronkelijke kleur) 
aanbrengen. Goed uitwrijven en droog poetsen met een 
nietpluizige doek.

Grote beurt
Een onderhoudsbeurt met RMC Refresh Spray (kleurloos, 
kan gebruikt worden bij iedere kleur; geeft de juiste be
scherming, maar brengt geen kleur terug) wordt telkens 
toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van 
het oppervlak grondig dient te worden opgefrist. Dit 
kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever 
worden gebruikt.

1.  Maak het oppervlak vuil en stofvrij door met alleen 
een licht vochtige doek te dweilen/af te nemen. 
Laat het oppervlakte drogen. Verstuif RMC Refresh 
Spray op het oppervlak. Breng het product aan met 
een boenmachine met een witte pad of handmatig 
doormiddel van een doek.

2.  Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat 
het oppervlak kleverig wordt. Met de RMC Refresh 
Spray kan ongeveer 40 m² worden behandeld. Laat 
het product gedurende enkele minuten inwerken. 
Wrijf de behandelde zone droog met een nietplui
zige doek of boenmachine voorzien van witte pad.

3.  Wij adviseren om niet al te grote zones te behande
len, zodat deze binnen 15  20 minuten handdroog 
kunnen worden gepoetst.

4.  Beloopbaar in 4 tot 6 uur bij goed geventileerde 
ruimtes.

Professionele beurt 

1.  Behandel het oppervlak met een schuurnetje korrel 
100 of met een GS320 (paarse) pad.

2.  Stofzuig het oppervlak zeer goed zodat deze geheel 
stofvrij is.

3.  Maak het oppervlak schoon met de RMC WoodPrep 
en laat de oppervlakte goed drogen totdat deze er 
egaal droog uitziet en aanvoelt.

4.  Breng de RMC Oil Plus 2C (2Componenten, in de 
originele kleur) aan door middel van een boenma
chine of Rotex met witte pad.

5.  Verbruik bij onderhoud: 350ml = 40  50 m² en 1,3 
liter = 130  150 m².

6.  Behandel maximaal 30 m² per keer en laat de olie 
niet langer dan 15  20 minuten inwerken.

7.  Wrijf alle overtollige olie weg met een witte pad 
en/of doek. Het is belangrijk dat de behandelde 
delen goed droog worden gepoetst.

8.  Na 8  12 uur is het oppervlak beloopbaar en kan 
het in gebruik worden genomen (bij goed geventi
leerde ruimtes).

9.  Na 48 uur mag er weer worden schoongemaakt 
met een licht bevochtigde doek. Na 1 week kunnen 
water en RMC Soap of RMC Surface Care worden 
gebruikt. 

Onderhoud bij een Rubio Monocoat behandeling

Paneelvloeren zijn vloerdelen doorgaans uitgevoerd  
als vierkante tegels met de meest aparte, fabuleuze 
patronen. Versailles parket vloeren geven je vanaf de 
eerste stap een koninklijk gevoel. 

Deze luxueus uitziende houten vloer dankt zijn naam aan Palace de  
Versailles, het prachtige paleis van Lodewijk XIV. Dit bijzondere vloer
patroon bestaat uit vierkante frames met daarbinnen met elkaar  
verweven houten stroken. 

Over het algemeen worden deze vloeren geplaatst in statige grote  
woningen. Maar uiteraard kan iedereen die verliefd word op een bepaalde 
vloer deze vloer aanschaffen. Uiteraard liggen de prijzen van deze vloeren 
hoger dan een reguliere vloer. Mede vanwege de productiekosten  
(omdat het ambachtelijk handwerk betreft) en de exclusieve hout  
sorteringen ligt de aanschafprijs van deze vloer hoger.

-  gecombineerde houtsoorten  
Veel van de paneelvloeren zijn 
samengesteld uit meerdere 
houtsoorten. Zodoende is er 
naast de unieke patronen ook 
variatie in de kleuren in de vloer. 
Veel gebruikte houtsoorten zijn: 
eiken, noten hout, canadees 
maple, wengé en teak.

-  Unieke patronen 
In een persoonlijk gesprek tonen 
wij u graag de verschillende be
schikbare patronen, zodat u een 
indruk krijgt van wat deze markt 
te bieden heeft. Laat u inspireren.

-  Upgrade uw woning 
U kunt er zeker van zijn dat een 
paneelvloer de status van uw 
huis aanzienlijk verhoogt. Niet te 
vergeten dat de algehele waarde 
van uw huis zal toenemen.

Paneel op maat

Alle maatwerkpaneelvloeren worden door ons als speciale order behandeld. Informatie m.b.t. afmetingen en uitvoerings
details zijn verkrijgbaar op aanvraag.



RIGA Vloeren en Kozijnen 
Gyroscoopweg 6
(navigatie > overkant van 3A)
1042 AB Amsterdam
020 486 6095
riga@rigavloeren.nl

Kijk voor meer informatie op
rigavloerenenkozijnen.nl


