
Jakostní třídění Evropský dub 
 

Select Natur Rustikal Wildlife 
 

Jakostní třídění 

Přípustné 
◆ Přírodní barevné rozdíly 

 
Částečně přípustné 
◆ Zdravé suky 

(Bodové suky do Ø 10 mm, max. 5 

suků/prkno) 
 
Vyskytující se 
◆ Trhliny na koncích 

◆ Vlasové trhliny na povrchu 

(Max. délka do 20 mm, max. šířka 
1mm) 
 
Povrchová úprava 
◆ Broušený 

 
Technické změny jsou vyhrazeny! 
 

 

Jakostní třídění 

Přípustné 
◆ Zdravé suky (do Ø 40 mm) 

◆ Zdravý běl dřeva (do  15%  viditelné 

plochy) 
◆ Přírodní barevné rozdíly 

◆ Otevřená místa (Znaky typické pro 

dřevo jsou převážně uzavřeny 
tmavohnědým tmelem) 
 
Částečně přípustné 
◆ Zarostlé suky 

(do Ø 40 mm, max. 2 Suky/prkno) 
◆ Jádrovnice 

(do max. délky 200 mm, max. 2x/Prkno) 
 
Vyskytující se 
◆ Nezarostlé suky (do Ø 15 mm) 

◆ Trhliny na koncích 

(do max. délky 50 mm, max. šířky 1 mm) 
◆ Vlasové trhliny na povrchu 

(do max. délky 100 mm, max. šířky 1 mm) 
 
Povrchová úprava 
◆ Broušený 

 
Technické změny jsou vyhrazeny! 
 

 

Jakostní třídění 

Přípustné 
◆ Zdravé suky (do Ø 65 mm) 

◆ Trhliny na koncích 

(max. do 100 mm délky a 2 mm šířky) 
◆ Vlasové trhliny na povrchu 

(max. do 400 mm délky a 2 mm šířky) 
◆ Zdravý běl dřeva (do 25% viditelné plochy) 

◆ Zarostlá kůra 

◆ Přírodní barevné rozdíly 

◆ Otevřená místa (Znaky typické pro dřevo jsou 

převážně uzavřeny tmavohnědým tmelem) 
◆ Jádrovnice 

 
Částečně přípustné 
◆ Zarostlé suky 

(do Ø 65 mm, max. 5 suků/prkno)) 
◆ Nezarostlé suky 

(do Ø 25 mm, max. 2 suky/prkno) 
◆ Tmavé nezdravé suky 

(do Ø 25 mm, max. 2 suky/prkno) 
◆ Vytlučená místa 

(do Ø 15 mm, max. 3 místa/prkno) 
 
Vyskytující se 
◆ Hluboké trhliny na povrchu 

(do max. 400 mm délky, max. 3 mm šířky) 
 
Povrchová úprava 
◆ Broušený 

 
Technické změny jsou vyhrazeny! 
 

 

Jakostní třídění 

Přípustné 
◆ Zdravé suky (do Ø 85 mm) 

◆ Zdravě zarostlé suky(do Ø 80 mm) 

◆ Trhliny na koncích 

(do max. 250 mm délky, max. 3 mm šířky) 
◆ Vlasové trhliny na povrchu 

◆ Hluboké trhliny na povrchu 

(do max. 400 mm délky, max. 3 mm šířky) 
◆ Zdravý běl dřeva 

◆ Zarostlá kůra 

◆ Přírodní barevné rozdíly 

◆ Otevřená místa (Znaky typické pro dřevo jsou 

převážně uzavřeny tmavohnědým tmelem) 
◆ Jádrovnice 

◆ Stopy po červotoči 

 
Částečně přípustné 
◆ Nezarostlé suky 

(do Ø 45 mm, max. 2 suky/prkno) 
◆ Tmavé nezdravé suky 

(do Ø 40 mm, max. 2 suky/prkno) 
◆ Vytlučená místa 

(do Ø 45 mm, max. 4 místa/prkno 
 
Vyskytující se 
◆ Znaky prokladů 

◆ Závady hoblování (max. 2 kusy/prkno) 

 
Povrchová úprava 
◆ Broušený 

 
Zvláštnost 
◆Lehké nárazy hoblíku, ojediněle drsná místa a 

zbroušení po stranách jsou charakteristické pro tento 
sortiment. 
 
Technické změny jsou vyhrazeny! 
 

 


