4. Palubky, hoblované zboží, prahy

4.3.

Materiály pro výrobu saun

4.3.1.

PALUBKY - SMRK
Provedení

Kvalita

soft. profil

4.3.2.

sauna-AA

Kvalita

Hemlock
Hemlock

2

Počet ks/bal Cena Kč/m

3,9 + 4,2

8

436,-

Délka v m

Počet ks/bal Cena Kč/m2

14 x 96 - soft. profil 1,5 až 4,0
16 x 96 - soft. profil
4,0

8
8

1436,1685,-

ABACHI
Dřevina

Kvalita

A

Rozměry v mm

Délka v m

22 x 80 - obdélný průřez napadající

Cena Kč/bm

113,-

CEDR

Dřevina

Cedr

Rozměry v mm

A
A

Abachi

4.3.4.

14 x 96

Délka v m

HEMLOCK

Dřevina

4.3.3.

Rozměry v mm

MC 1

Kvalita

Rozměry v mm

Délka v m

A

14 x 96 - soft. profil

napadající

2

Počet ks/bal Cena Kč/m

Ceny uvedeny vč. DPH. Platnost od 01.04.2009. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.
Rozměry palubek jsou uvedeny a účtovány včetně pera, v souladu s normou i se zvyklostmi.

8

1740,-

4. Palubky, hoblované zboží, prahy

4.3.

Materiály pro výrobu saun

MATERIÁLY PRO VÝROBU SAUN
• Základní charakteristika a tech. data – ABACHI / Ayous – kvalita A:
(vztaženo na 1 lištu o délce 3,05 m)
Původ: západní rovníková Afrika
Barva: nažloutle bílá, zlatožlutá až hnědožlutá
Případné hnědé fleky nejsou považované za vadu, vznikají přirozeným zárůstem minerálů během
vegetace
Suky: zarostlé, zdravé suky jsou přípustné bez omezení, vypadavé a vyhnilé suky jsou nepřípustné
Připouští se koncové trhliny popř. jiné chyby na koncích v délce do 10 cm
Středové trhliny jsou nepřípustné
Zamodrání je přípustné v omezeném rozsahu – tj. do 10-ti %
Ojedinělé vady v opracování na spodní ploše jsou přípustné,
Lišty musí být na 3 stranách z 90-ti procent bez vad
• Základní charakteristika a tech. data – HEMLOCK – kvalita A:
Hemlock je dodáván podle těchto směrnic třídění:
(vztaženo na 1 prkno o délce 3,05 m)
Původ: Britská Kolumbie
Barva: světle béžová, růžová až červenohnědá
V jedné partii smí ca 20% množství vykazovat uvedené znaky.
Kůrové kapsy a zárůsty minerálií v pruzích jsou pro Hemlock typické a připouští se.
Není dovoleno, aby jedno prkno vykazovalo současně všechny nebo téměř všechny uvedené znaky
Nepřipouští se závrty od hmyzu, díry po sucích.
Připouští se koncové trhliny popř. jiné chyby na koncích v délce do 10 cm
Trhliny v ploše nejsou povoleny
Suky (vrostlé) o průměru větším než 1,5 cm se připouští v počtu 1-2
Smolníky nejsou povoleny
Připouští se lehké zabarvení (zamodrání v pruzích není povoleno)
Posuzuje se viditelná plocha hotového obložení
• Základní charakteristika a tech. data – CEDR – kvalita A:
(vztaženo na 1 prkno o délce 3,05 m)
Původ: Britská Kolumbie
Barva: od světle žluté až po tmavě hnědou,
V jedné partii smí ca 20% množství vykazovat uvedené znaky
Suky (vrostlé) o průměru větším než 1,5 cm se připouští v počtu 1-2
Nepřipouští se závrty po hmyzu, díry po sucích
Smolníky se nepřípouští
Zamodrání se nepřipouští
Připouští se koncové trhliny popř. jiné chyby na koncích v délce do 10 cm
Trhliny v ploše nejsou povoleny
Posuzuje se viditelná plocha hotového obložení

