technické listy
www.feelwood.cz

DUB SELECT
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.
Možnosti pokládky:
15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz
Tloušťka

Šířka

113 mm

128 mm

137 mm

148 mm

168 mm

198 mm

218 mm

Ks/svazek

15 mm

8

21 mm

6
= Standardní program

Standardní délky:
Krátké délky:
Speciální profily:

1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm
rovnoměrné délkové zastoupení
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.

Trhliny

Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené).
Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené).

Zárosty kůry

Nepřípustné.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

Dřeň

Nepřípustná.

Běl

Nepřípustná.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB NATURal
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.
Možnosti pokládky:
15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz
Tloušťka

Šířka

113 mm

128 mm

137 mm

148 mm

168 mm

198 mm

218 mm

Ks/svazek

15 mm

8

21 mm

6
= Standardní program

Standardní délky:
Krátké délky:
Speciální profily:

1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm
rovnoměrné délkové zastoupení
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru
o velikosti max. 1/6 šířky prkna. Přípustné tmavé bodové
suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové
trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené).
Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné
zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB RUSTIKAL
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.
Možnosti pokládky:
15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz
Tloušťka

Šířka

113 mm

128 mm

137 mm

148 mm

168 mm

198 mm

218 mm

Ks/svazek

15 mm

8

21 mm

6
= Standardní program

Standardní délky:
Krátké délky:
Speciální profily:

1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm
rovnoměrné délkové zastoupení
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do
velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm.
Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené
hrany. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm.
Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené).
Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné
zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a barevná struktura.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB SELECT/NATURal
SILNÁ PODLAHA
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.
Možnosti pokládky:
šroubováním
Další info na www.feelwood.cz
Tloušťka

Šířka

113 mm

148 mm

188 mm

218 mm

27 mm

Ks/svazek

4
= Standardní program

Standardní délky:
Krátké délky:
Speciální profily:

2.053 | 2.353 | 2.653 mm
15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend
rovnoměrné délkové zastoupení
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru
o velikosti max. 1/6 šířky prkna u max. 50 %, vztaženo
na celkový počet kusů. Přípustné tmavé bodové suky do
velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny
a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní
trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna u max. 15 %
vztaženo na celkový počet kusů.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB RUSTIKAL
SILNÁ PODLAHA
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.
Možnosti pokládky:
šroubováním
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

113 mm

148 mm

188 mm

218 mm

27 mm

Ks/svazek

4
= Standardní program

Standardní délky:
Krátké délky:
Speciální profily:

2.053 | 2.353 | 2.653 mm
15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend
rovnoměrné délkové zastoupení
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do
velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 35 mm.
Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany.
Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené).
Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné
zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a barevná struktura.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

DUB PROJEKT
NATURal/RUSTIKAL
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.
Možnosti pokládky:
15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz
Tloušťka

Šířka

113 mm

128 mm

137 mm

148 mm

168 mm

198 mm

218 mm

Ks/svazek

15 mm

8

21 mm

6
= Standardní program

Kombinované délky:
Průměrná délka:
Speciální profily:

853–2.306 mm
u 15 mm min. 1.229 mm, max. 1 rozdělené prkno v řadě
u 21 mm min. 1.257 mm, max. 1 rozdělené prkno v řadě
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru do
velikosti poloviny šířky prkna. Přípustné zatmelené sukové
trhliny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 15 mm.
Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany.
Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní
trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a barevná struktura.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

JASAN
SELECT/NATUR
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.
Možnosti pokládky:
21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

113 mm

128 mm

137 mm

148 mm

168 mm

21 mm

198 mm

Ks/svazek

6
= Standardní program

Fixní délky:
Speciální profily:

1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm
rovnoměrné délkové zastoupení
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné pevně srostlé suky do průměru 10 mm.

Trhliny

Přípustné ojedinělé povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní
trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Nepřípustné.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

Hnědá dřeň

Přípustná světle hnědá dřeň do ¼ čtvrtiny povrchu prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

JASAN RUSTIKAL
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.
Možnosti pokládky:
21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm
Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

113 mm

128 mm

137 mm

148 mm

168 mm

21 mm

198 mm

Ks/svazek

6
= Standardní program

Fixní délky:
Speciální profily:

1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm
rovnoměrné délkové zastoupení
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do
velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm.
Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany.
Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené).
Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné
zatmelené čelní trhliny ojediněle.

Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

SMRK SEVERSKÝ
A/B
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
15 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz
Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

Ks/svazek

15 mm

8

19 mm

6

25 mm

5

Fixní délky:
1.453 mm na zakázku,
	1.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

= Standardní program

Tloušťka

Certifikace:	FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva:
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti
odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 %
vztaženo na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé
vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné
černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max.
15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně
palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových
zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen
celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny
do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové
trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm²
a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

SMRK SEVERSKÝ
A/B DLOUHÁ podlaha
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

Ks/svazek

19 mm

4

25 mm

3
= Standardní program

Fixní délky:
2.953 mm na zakázku,
	3.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:	FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva:
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti
odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny
musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do
velikosti 12 mm. Malé vypadané suky a hranové suky do
1 cm2 jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do
průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství,
pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní
hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen
celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny
do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové
trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 10 zásmolků na kus do velikosti
2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm² u 25 % z celkového
počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

SMRK SEVERSKÝ
INDUSTRIE
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

107 mm

Šířka

135 mm

183 mm

19 mm

Ks/svazek

6
= na zakázku

Fixní délky:
Speciální profily:

1.453 mm na zakázku,
1.973 mm
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:	FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
Vlhkost dřeva:
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv
velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do
velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky
do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový
vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max.
délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky
resp. vlnkování na povrchu.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BOROVICE SEVERSKÁ
A/B
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
15 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz
Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

Ks/svazek

15 mm

8

19 mm

6

25 mm

5

Fixní délky:
1.453 mm na zakázku,
	1.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

= Standardní program

Tloušťka

FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 % vztaženo
na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny.
Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé
vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné
černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max.
15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně
palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových
zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen
celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny
do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové
trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm²
a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BOROVICE SEVERSKÁ
INDUSTRIE
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

107 mm

Šířka

135 mm

183 mm

Ks/svazek

19 mm

6
= Standardní program

Fixní délky:
Speciální profily:

1.453 mm na zakázku,
1.973 mm
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® nebo PEFC
možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv
velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do
velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky
do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový
vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max.
délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky
resp. vlnkování na povrchu.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BOROVICE LIMBA
A/B
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

19 mm

Ks/svazek

6
= Standardní program

Fixní délky:
1.453 mm na zakázku,
	1.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

PEFC možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí
být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti
12 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max.
25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou
na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou.
Výskyt sukových zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen
celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny
do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové
trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm²
a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

BOROVICE LIMBA
INDUSTRIE
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

107 mm

Šířka

135 mm

183 mm

19 mm

Ks/svazek

6
= Standardní program

Fixní délky:
Speciální profily:

1.453 mm na zakázku,
1.973 mm
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

PEFC možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv
velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do
velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky
do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový
vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max.
délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky
resp. vlnkování na povrchu.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ
A-KVALITA
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

Ks/svazek

19 mm

6

25 mm

5
= Standardní program

Fixní délky:
1.453 mm na zakázku,
	1.973 mm  v 1 řadě v balíku může být 1
prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky
prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé
bodové suky do velikosti 8 mm. Povolena max. 1 suková
zátka na běžný metr vztaženo na celkový počet kusů.

Trhliny

Na pohledové straně by se obecně neměly vyskytovat.
Přípustné zatmelené procházející koncové trhliny do max.
délky 3 cm u max. 15 % celkového počtu kusů.

Zásmolky

Přípustné max. 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm²
a u 20 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 1 cm², 10 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet max. do 1/3 délky kusu.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ
A/B
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm
19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm
Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz
Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

Ks/svazek

15 mm

8

19 mm

6

25 mm

5

Fixní délky:
1.453 mm na zakázku,
	1.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

= Standardní program

Tloušťka

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prknau max. 50 %,
vztaženo na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny.
Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé
vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné
černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max.
15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně
palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových
zátek neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max.
délky odpovídající šířce palubky. Přípustné sukové trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm²
a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm² u 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet po celé délce kusu.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ
A/B DLOUHÁ Podlaha
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19, 25 mm šroubováním
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

Ks/svazek

19 mm

4

25 mm

3
= Standardní program

Fixní délky:
2.953 mm na zakázku,
	3.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti
odpovídající max. polovině šířky prkna. Větší sukové
trhliny musí být částečně zatmeleny. Přípustné černé
bodové suky do velikosti 12 mm. Vypadané suky a hranové suky do 10 mm2 jsou povoleny. Přípustné černě
ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 %
celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky
pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek
neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen
celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny
do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové
trhliny.

Zásmolky

Přípustných je max. 10 zásmolků na kus do velikosti
2 cm² a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm², 25 % z celkového počtu
kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN TUZEMSKÝ
A/B
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

19 mm

Ks/svazek

6
= Standardní program

Fixní délky:
1.453 mm na zakázku,
	1.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

PEFC možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny
šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné
černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané
suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě
ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 %
celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky
pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek
neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen
celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny
do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové
trhliny.

Zásmolky

Přípustných max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm²
a u 25 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm², 25 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN sibiřský
B-KVALITA
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

19 mm

Ks/svazek

6
= Standardní program

Fixní délky:
1.453 mm na zakázku,
	1.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny
šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné
černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané
suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě
ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 %
celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky
pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek
neomezeně.

Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen
celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny
do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové
trhliny.

Zásmolky

Přípustných max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm²
a u 35 % počtu kusů.

Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm², 30 % počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí
procházet po celé délce palubky.

Napadení škůdci

Nepřípustné.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ
INDUSTRIE
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm
Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz
107 mm

Šířka

135 mm

183 mm

Ks/svazek

15 mm

8

19 mm

6

25 mm

5

Fixní délky:
Speciální profily:

1.453 mm na zakázku,
1.973 mm
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

= Standardní program

Tloušťka

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv
velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do
velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky
do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový
vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max.
délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky
resp. vlnkování na povrchu.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN SIBIŘSKÝ
INDUSTRIE DLOUHÁ podlaha
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19,25 mm šroubováním
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

Šířka

107 mm

135 mm

183 mm

Ks/svazek

19 mm

4

25 mm

3
= Standardní program

Fixní délky:
2.953 mm na zakázku,
	3.973 mm  v 1 řadě v balíku může být
1 prkno rozděleno na dva kusy
Speciální profily:
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

FSC® možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv
velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do
velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky
do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový
vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max.
délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky
resp. vlnkování na povrchu.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

MODŘÍN TUZEMSkÝ
INDUSTRIE
VLASTNOSTI
Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.
Možnosti pokládky:
19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm
Další info na www.feelwood.cz

Tloušťka

107 mm

Šířka

135 mm

183 mm

19 mm

Ks/svazek

6
= Standardní program

Fixní délky:
Speciální profily:

1.453 mm na zakázku,
1.973 mm
jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:
Vlhkost dřeva:

PEFC možná na zakázku
9% +/- 2%

POPIS KVALITY
Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv
velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do
velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky
do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový
vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max.
délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky
resp. vlnkování na povrchu.

feelwood.cz
Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostností, přírodní, zdravé – přítel pro život!

Polsko

hradec králové
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Slovinsko

Váš Feel Wood dodavatel:

FEEL WOOD GmbH
A-8551 Wernersdorf 57
Rakousko

Serafin Campestrini s.r.o.
Husova 31, 517 24 Borohrádek
Česká Republika

www.feelwood.at

www.secacz.cz
www.feelwood.cz

Maďarsko

