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Rozmer

                   Asymetrická konštrukciaAsymetrická konštrukcia                  Symetrická konštrukcia                 Symetrická konštrukcia                 Symetrická konštrukciaSymetrická konštrukcia
Hrúbka: 15 mm Šírky: 160, 200, 250 ±0,1 mm Šírky: 200, 250, 300 ±0,1 mm

Dĺžky: 1800, 2000, 2200, 2400 ±3 mm Dĺžky: 2200, 2400, 2600 ±3 mm

Rovinnosť: max. 0,2 mm / 100 mm
Pravouhlosť: max. 0,1 mm / 100 mm 
Priehyb parkety: max. 2 mm / m 

Parketový sendvič

Vrstvy: Vrchná vrstva    4,0±0,4 mm dubová lamela 

 Asymetrická konštrukcia Symetrická konštrukcia
Stredná vrstva    9,0 mm, smrek 7,0 mm, smrek   (priečne preložené masívne lamely)   
Spodná vrstva    2,0 mm, smreková dyha 4,0 mm, dubová lamela   

Vlhkosť: 7% ± 1% - parketa vo výrobnom priestore Profil: pero a drážka so 4-str. zrazenou hranou

Povrchová úprava

Úprava: tmel vo farbe dreva, tmavohnedý, povrch kefovaný, možnosť: ručne hobľovaný

Chemická úprava: údenie, termo úprava, reaktívne moridlá
Olejová úprava: oxidačne vytvrdzovaný prírodný olej, 2x 12-15 g/m²

Špeciálne oleje: farebné oleje, diamantový olej, tvrdý voskový olej, UV-olej

Sortiment podľa znakov a farby dreva

povolené zdravé hrče vo farbe dreva do 5 mm,
zdravé hrče bez prasklín vo farbe dreva do 5 mm, max. 1 ks na lamele do 10 mm ,
tmavé hrče do 3 mm, max. 1 ks na lamele do 5 mm,

nepovelené beľ, praskliny a hniloba.

SELECT

TECHNICKÝ POPIS PRODUKTU

 DUB 1-lamelová 3-vrstvová parketa 

ntb1
Stamp



povolené zdravé a zrastené hrče vo farbe dreva do 30 mm s pretmelenými prasklinami, max. 1 ks do 35 mm
tmavé hrče do 15 mm, 1 ks do 20 mm, zatmelené diery po hrčiach do 10 mm, max. 1 ks do 15 mm

nepovelené beľ, pozdĺžne praskliny a hniloba.

NATURE

povolené
tmavé hrče do 30 mm, 1 ks do 35 mm, zatmelené diery po hrčiach do 20 mm, max. 1 ks do 25 mm 
pozdĺžne praskliny v dĺžke do 300 mm, slabé až stredné silné jadrové zábehy

nepovelené

COUNTRY

povolené
tmavé hrče do 40 mm, 1 ks do 50 mm, zatmelené diery po hrčiach do 30 mm, max. 1 ks do 40 mm,

nepovelené

EXTREME

zdravé a zrastené hrče vo farbe dreva do 70 mm s pretmelenými prasklinami, max. 1 ks do 80 mm

beľ, hniloba.

hniloba.

zdravé a zrastené hrče vo farbe dreva neobmedzenej veľkosti s pretmelenými prasklinami,

zdravé hrče bez prasklín na hrane lamely,
pozdĺžne praskliny v dĺžke do 900 mm, okrajová beľ šírky do 30 mm, jadrové zábehy, 


