SPECIFIKACE DŘEVIN
TŘÍLAMELOVÉ PARKETY

Dub Select
Popis:

Suky:
Běl:

Dřevo s poměrně homogenní barvou. Mezi jednotlivými lamelami mohou
být patrné malé barevné odchylky. Materiál může obsahovat dřeňové
paprsky.
Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 1-2 mm, ovšem jen
v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Tmavé suky jsou nepřípustné.
Bez běli.

Dub Natur
Popis:

Suky:
Běl:

Hrubá textura a výrazná kresba s poměrně dynamickými barvami, bez
ostrých barevných odchylek, s dřeňovými paprsky. Může obsahovat
i nepatrný plaménkový vzor.
Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen
v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Dále jsou přípustné tmavé suky
o průměru až 1 mm.
Bez běli.

Dub Trend
Popis:
Suky:
Běl:

Dřevo je charakteristické svými barevnými odstíny, výraznou kresbou
a výskytem běli.
Každá lamela může obsahovat 1 zdravý suk o průměru až 3-4 mm. Dále
může lamela obsahovat jeden tmavý suk o průměru až 3 mm.
Může obsahovat zdravou běl zasahující až do poloviny šíře lamely,
hnědou běl až do 10 mm šíře lamely a našedlou běl. Běl je patrná téměř
na každé lamele.

Dub Rustic
Popis:
Suky:
Běl:

Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje běl, suky, suché pruhy
a plaménkový vzor.
Může obsahovat i skupiny suků.
Běl je přípustná až do 1/3 plochy lamely. Olejově hnědé vady a modré
vady způsobené působením kovu nejsou povoleny. Jiné přirozené
barevné vady jsou přípustné.

Dub Robust
Popis:
Suky:

Vyráběný přímo ze surového masivu. Materiál s vysoce variabilní kresbou
a barvou. Obsahuje běl, suky, suché pruhy a plaménkový vzor.
Může obsahovat zdravé a prasklé suky o velikosti až 20 mm. Vypadlé
suky jsou povolné až do velikosti 5 mm.
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Běl:

Běl je přípustná po celé ploše lamely. Olejově hnědé vady a modré vady
způsobené působením kovu nejsou povoleny. Jiné přirozené barevné
vady jsou přípustné.

Buk pařený Natur
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Tmavé tóny. Charakteristický barevný efekt materiálu je dán přirozeným
růstem buku. Jednotlivé lamely pak mohou být světlé nebo tmavé.
Případně se na jedné lamele může vyskytnout mix obou tónů. Zvlášť
výrazné a ostré variace barvy či kresby nejsou přípustné.
Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen
v případě, že tyto suky netvoří skupinu. Tmavé suky jsou povoleny až do
průměru 1 mm.
Bez červeného jádrového dřeva.

Buk pařený Standard
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Materiál je charakteristický suky, jejichž barva je viditelně odlišná od
zbytku dřeva, menšími či většími přirozenými vřetenovitými útvary
a výraznými barevnými rozdíly mezi jednotlivými lamelami nebo i v rámci
jedné lamely. Tyto barevné rozdíly vznikají v procesu paření a sušení.
Může obsahovat skupiny suků o průměru až 8 mm.
Prakticky bez červeného jádrového dřeva. Může obsahovat pouze jeho
stopy.

Buk pařený Rustic
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Materiál je charakteristický výraznými barvami, červeným jádrovým
dřevem, suky a živou kresbou. Zárosty a asfyxie jsou nepřípustné. Lehká
asfyxie v podobě nevýrazných barevných odchylek, které nijak nenarušují
vlastnosti materiálu, je přípustná.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 10 mm.
Červené jádrové dřevo je přípustné, a to i po celé šířce lamely.

Jasan Select
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Lamely ve světlých tónech bez výrazných barevných rozdílů. Vyniká
osobitým vzorem a zakřivenou kresbou. Neobsahuje však žádné zvlášť
výrazné variace kresby.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm a tmavé suky
o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu.
Bez červeného jádrového dřeva.
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Jasan Natur
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Charakteristická barva materiálu je dána přirozeným růstem jasanu, díky
kterému jsou některé lamely tmavší a jiné světlejší. Neobsahuje žádné
zvlášť výrazné variace kresby či barvy.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm a tmavé suky
o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu.
Bez červeného jádrového dřeva.

Jasan Standard
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Materiál je charakteristický suky, jejichž barva je viditelně odlišná od
zbytku dřeva, a výraznými barevnými rozdíly mezi jednotlivými lamelami
nebo i v rámci jedné lamely. Barevné rozdíly v rámci jedné lamely vznikají
v procesu sušení.
Může obsahovat skupiny suků o průměru až 8 mm.
Bez červeného jádrového dřeva. Může obsahovat pouze jeho stopy.

Jasan Rustic
Popis:
Suky:
Červené jádro:

Materiál je charakteristický výraznými barvami, červeným jádrovým
dřevem, suky a živou kresbou.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 10 mm.
Červené jádrové dřevo a tmavé tóny jsou přípustné, a to i po celé šíři
lamely.

Dub dunajský Natur
Popis:

Suky:
Běl:

Hrubá textura a výrazná kresba s poměrně dynamickými barvami. Díky
přirozenému růstu dubu jsou jednotlivé lamely v tmavších či světlejších
tónech, neosahují však ostré barevné odchylky. Materiál obsahuje také
velké množství nápadných dřeňových paprsků.
Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 4-5 mm. Tmavé suky
jsou přípustné až do průměru 1 mm.
Nesmí obsahovat nápadnou, výraznou běl. Barevné odlišnosti způsobené
mrazovými trhlinami jsou rovněž nepřípustné.

Dub dunajský Rustic
Popis:
Suky:
Běl:

Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje, suky, běl a nahnědlé
zabarvení podobné červenému jádrovému dřevu.
Může obsahovat skupiny suků a srostlé přeslenové suky o průměru až
10 mm.
Může obsahovat běl zasahující až do poloviny šíře lamely. Přirozené
namodralé barevné odlišnosti v okolí mrazových trhlin jsou přípustné.
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Dub kouřový Natur
Popis:
Suky:
Běl:

Hrubá textura a výrazná kresba s poměrně dynamickými barvami, bez
ostrých barevných odchylek, s dřeňovými paprsky.
Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm.
Bez běli.

Dub kouřový Rustic
Popis:
Suky:
Běl:

Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje běl a suky.
Může obsahovat suky o průměru až 5 mm.
Běl je přípustná až do 1/3 plochy lamely. Nesmí obsahovat modré
barevné vady. Jiné přirozené barevné vady jsou přípustné.

Javor kanadský Natur
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Díky přirozenému růstu javoru jsou jednotlivé lamely v tmavších či
světlejších tónech, neosahují však ostré barevné odchylky. Dřevo může
obsahovat až 10 mm dlouhé a 1,5 mm široké pryskyřičné kanálky
v podobě tmavých pruhů.
Může obsahovat suky o průměru až 3 mm, pokud se jejich barva
neodlišuje od zbytku dřeva.
Bez červeného jádrového dřeva.

Javor kanadský Rustic
Popis:
Suky:
Červené jádro:

Vysoce variabilní kresba a barva. Obsahuje suky, červené jádrové dřevo
a načernalé pruhy pryskyřičných kanálků.
Může obsahovat dobře srostlé přeslenové suky o průměru až 10 mm.
Tmavé suky jsou rovněž přípustné.
Může obsahovat červené jádrové dřevo.

Třešeň pařená Natur
Popis:
Suky:
Běl:

Rozmanitá barevnost vycházející z přirozeného růstu a paření.
Dynamická kresba.
Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 10 mm, vyjma černých
suků.
Může obsahovat běl, pokud její barva není viditelně odlišná od zbytku
dřeva.

Třešeň pařená Rustic
Popis:
Suky:
Běl:

Dřevo je typické zejména rozmanitou barevností a tmavými suky.
Může obsahovat suky všech velikostí a barev.
Může obsahovat libovolný rozsah běli různých odstínů a barev.
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Akát pařený Natur
Popis:
Běl:
Suky:

Tmavší nádech a rozmanité barevné efekty vycházející z přirozeného
růstu a procesu paření. Materiál obsahuje dynamickou kresbu se suky
a je bradavčitý.
Bez běli.
Bradavčitý materiál. Může obsahovat dobře srostlé suky.

Akát pařený Rustic
Popis:
Běl:
Suky:

Dřevo je typické zejména rozmanitou barevností a tmavými suky.
Může obsahovat libovolný rozsah běli různých odstínů a barev.
Může obsahovat suky všech velikostí a barev.

Jatoba
Popis:
Běl:
Suky:

Neurčitá kvalita. Dřevo je typické rozmanitou barevností a dynamickou
kresbou vycházející z přirozeného růstu stromu. Nesmí obsahovat světle
bělavé skvrny.
Bez běli.
Může obsahovat zdravé, dobře srostlé přeslenové suky o průměru až
okolo 5 mm.

Wenge
Popis:
Běl:
Suky:

Neurčitá kvalita. Barevnost a kresba materiálu vycházejí z jeho
přirozeného růstu. Dřevo obsahuje také nažloutlé skvrny a pruhy, které na
světle rychle tmavnou.
Bez běli.
Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až okolo 5 mm.

Merbau
Popis:
Běl:
Suky:

Neurčitá kvalita. Dřevo je typické rozmanitou barevností a dynamickou
kresbou, vycházející z přirozeného růstu stromu, a nažloutlými skvrnkami
v pórech.
Bez běli.
Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až okolo 5 mm.

Ořech americký Natur
Popis:
Suky:
Běl:

Neurčitá kvalita. Rozmanitá barevnost vycházející z přirozeného růstu
a paření. Dynamická kresba.
Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až okolo 5 mm.
Bez běli.
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Ořech americký Rustic
Popis:
Suky:
Běl:

Dřevo je typické zvlášť rozmanitou barevností protkanou bělí a suky.
Může obsahovat neomezené množství různě velkých a barevných suků.
I bělavá a našedlá běl, která se barevně výrazně odlišuje od zbytku dřeva,
je přípustná. Běl je patrná téměř na každé lamele.

DVOULAMELOVÉ PARKETY

Dub Select
Popis:

Suky:
Běl:

Přirozená barevnost bez výrazných odchylek. Dřevo je typické jemně
tvořenou kresbou a menšími suky. Může obsahovat náznaky
plaménkového vzoru. Jednotlivé lamely se lehce odlišují svým odstínem.
Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až 5 mm,
poškozené suky o průměru až 2 mm a skupiny suků.
V podstatě bez běli, ale zdravá tečná běl až do šířky 2–3 mm a délky 5–
10 cm je přípustná.

Dub Natur
Popis:

Suky:
Běl:

Pro materiál jsou typické větší suky, poměrně dynamická barevnost
a kresba. Neobsahuje však výrazné barevné odchylky a jednotlivé lamely
se svým odstínem příliš neliší. Může obsahovat náznaky plaménkového
vzoru.
Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až 15 mm, černé
suky o průměru až 5 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny.
V podstatě bez běli, ale zdravá tečná běl až do šířky 3–4 mm a délky 5–
10 cm je přípustná.

Dub Rustic
Popis:
Suky:
Běl:

Pro dřevo jsou typické suky, běl a nápadná barevnost a kresba. Může
obsahovat plaménkový vzor.
Může obsahovat zdravé, dobře srostlé suky o průměru až 15 mm, černé
suky o průměru až 5 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny.
Zdravá běl je přípustná až do 1/3 šíře lamely.

Jasan Natur
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Charakteristická barva materiálu je dána přirozeným růstem jasanu, díky
kterému jsou některé lamely tmavší a jiné světlejší. Neobsahuje žádné
zvlášť výrazné variace kresby či barvy.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm a tmavé suky
o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu.
Bez červeného jádrového dřeva.
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Jasan Rustic
Popis:
Suky:
Červené jádro:

Materiál je charakteristický výraznými barvami, zejména červeným
jádrovým dřevem, suky a živou kresbou.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 10 mm.
Červené jádrové dřevo a tmavé tóny jsou přípustné, a to po celé šíři
lamely.

Ořech americký Natur
Popis:

Suky:
Běl:

Neurčitá kvalita. Pestrý materiál typický menšími suky a zřetelnou
kresbou. Kresba na jednotlivých lamelách se výrazně liší. Odstín lamel je
však téměř stejný.
Může obsahovat suky o průměru až okolo 5 mm.
Může obsahovat nevýrazně zbarvenou běl.

JEDNOLAMELOVÉ PARKETY

Dub Select
Popis:

Suky:
Běl:

Přirozená barevnost a nápadná kresba bez výrazných barevných
odchylek. Dřevo je typické menšími suky. Může obsahovat náznaky
plaménkového vzoru. Jednotlivé parkety se mohou lehce odlišovat svým
odstínem.
Může obsahovat suky o průměru až 3 mm, vyjma černých suků. Skupiny
suků jsou rovněž nepřípustné.
V podstatě bez běli, ale zdravá tečná běl až do šířky 3–4 mm a délky 20–
30 cm je přípustná.

Dub Natur
Popis:

Suky:

Běl:

Hrubá textura a nápadná kresba s poměrně dynamickými barvami, bez
ostrých barevných odchylek, s většími suky. Může obsahovat i nepatrný
plaménkový vzor. Jednotlivé parkety se mohou výrazně lišit svým
odstínem.
Každá lamela může obsahovat až 4–5 suků o průměru až 20–25 mm,
vyjma černých suků. Prasklé suky jsou přípustné pouze v případě, že byly
opraveny a vyplněny. Může obsahovat také vypadlé suky o průměru až
25 mm, pokud byly vyplněny.
V podstatě bez běli, ale zdravá tečná běl až do šířky 4–5 mm a délky
50 cm je přípustná.

Dub Nordic
Popis:

Hrubá textura a nápadná kresba s širokou variací barev a menšími suky.
Může obsahovat plaménkový vzor. Jednotlivé parkety se mohou lišit svým
odstínem.
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Suky:
Běl:

Každá lamela může obsahovat až 2–3 suky o průměru až 10–15 mm,
vyjma černých suků. Prasklé suky jsou přípustné pouze v případě, že byly
opraveny a vyplněny.
Může obsahovat zdravou běl až do třetiny šířky lamely, a to po obou
stranách.

Dub Rustic
Popis:
Suky:
Běl:

Pro dřevo jsou typické suky, běl a nápadná barevnost a kresba. Může
obsahovat plaménkový vzor.
Každá lamela může obsahovat až 5–6 zdravých či černých suků
o průměru až 25–30 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny. Vypadlé suky
o průměru až 30 mm jsou přípustné v případě, že byly vyplněny.
Může obsahovat zdravou běl až do třetiny šířky lamely, a to po obou
stranách.

Dub Country
Popis:
Suky:
Běl:

Pro materiál jsou typické suky a nápadná barevnost a kresba vycházející
z barevných odchylek v blízkosti jádra. Může obsahovat plaménkový vzor.
Každá lamela může obsahovat až 5–6 zdravých či černých suků
o průměru až 40–50 mm, a to i pokud suky tvoří skupiny. Vypadlé suky
o průměru až 40 mm jsou přípustné v případě, že byly vyplněny.
Bez běli.

Buk Natur
Popis:
Suky:
Červené jádro:

Díky tomu, že se ve dřevě nevyskytují prakticky žádné suky, je jeho barva
jednotná. Jednotlivé parkety se liší pouze svým odstínem.
Může obsahovat suky, jejichž barva je shodná s barvou zbytku dřeva, a to
až o průměru 3 mm. Černé suky a skupiny suků jsou nepřípustné.
Bez červeného jádrového dřeva. Nahnědlé barevné odchylky
vřetenovitého tvaru: přípustné v malém množství o délce až 20 mm
a šířce 2 mm.

Buk Standard
Popis:

Suky:

Sukovitý materiál s občasným výskytem červeného jádrového dřeva,
charakteristický rozmanitou barevností a kresbou. Může obsahovat
nahnědlé barevné odchylky vřetenovitého tvaru o délce až 50 mm a šířce
10 mm. V důsledku paření a sušení může dřevo obsahovat barevné
odchylky či pruhy.
Jednotlivé lamely mohou obsahovat až 2–3 zdravé a úplné suky
o průměru až 25 mm. Prasklé suky, které byly opraveny a vyplněny
v souladu s barvou zbytku dřeva, jsou také přípustné. Materiál může
obsahovat i tmavé suky.
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Jasan Natur
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Charakteristická barva materiálu je dána přirozeným růstem jasanu, díky
kterému jsou některé lamely tmavší a jiné světlejší. Neobsahuje žádné
zvlášť výrazné variace kresby či barvy.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm a tmavé suky
o průměru až 1 mm, ovšem jen v případě, že tyto suky netvoří skupinu.
Bez červeného jádrového dřeva.

Jasan Rustic
Popis:
Suky:
Červené jádro:

Materiál je charakteristický výraznými barvami, červeným jádrovým
dřevem, suky a živou kresbou.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 20 mm, nebo vypadlé suky
o průměru až 10 mm, a to v počtu 2 suků na jednu lamelu.
Červené jádrové dřevo je přípustné až do 2/3 plochy lamely.

Javor kanadský Natur
Popis:

Suky:
Červené jádro:

Materiál s přírodní kresbou a téměř jednotnou barvou. Jednotlivé parkety
se liší pouze svým odstínem. Může obsahovat nepatrné stopy pryskyřice,
barevné odchylky vřetenovitého tvaru, o délce až 20 mm a šířce 2 mm.
Může obsahovat zdravé suky o průměru až 3 mm, pokud se jejich barva
neodlišuje od zbytku dřeva a pokud netvoří skupinu.
Bez červeného jádrového dřeva.

Javor kanadský Standard
Popis:
Suky:
Červené jádro:

Nápadně tvořená kresba. Materiál je charakteristický směsí různých
barev, suky a barevnými odchylkami vycházejícími z výskytu pryskyřice.
Může obsahovat dobře srostlé suky či opravené a vyplněné suky
o průměru až 20 mm.
Ve dřevě se mohou vyskytovat stopy červeného jádrového dřeva.

Ořech americký
Popis:

Suky:
Běl:

Neurčitá kvalita. Dřevo je typické barevnou rozmanitostí, sukovitostí,
obsahem běli a výraznou kresbou. Jednotlivé lamely se výrazně liší svou
kresbou i odstínem.
Může obsahovat suky o průměru až 40 mm. Vyplněné suky jsou rovněž
přípustné.
Běl je přípustná až do 1/3 šířky lamely.

Dub kouřový
Popis:

Neurčitá kvalita. Jednotlivé lamely se mohou výrazně lišit svým
odstínem. Materiál obsahuje suky.
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SPECIFIKACE DŘEVIN
Suky:
Běl:

Může obsahovat suky o průměru až 15 mm. Vyplněné suky jsou rovněž
přípustné.
Bez běli.

Jatoba
Popis:

Suky:
Běl:

Neurčitá kvalita. Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného
růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a téměř žádnou běl.
Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem.
Může obsahovat suky o průměru až 10 mm.
Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů.

Doussie
Popis:

Suky:
Běl:

Neurčitá kvalita. Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného
růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a téměř žádnou běl.
Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem.
Může obsahovat suky o průměru až 10 mm.
Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů. Nesmí obsahovat
výrazně nahnědlé skvrny.

Merbau
Popis:

Suky:
Běl:

Neurčitá kvalita. Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného
růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a téměř žádnou běl.
Jednotlivé lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem. Dřevo je
charakteristické nažloutlými skvrnkami v pórech.
Může obsahovat suky o průměru až 10 mm.
Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů.

Wenge
Popis:

Suky:
Běl:

Neurčitá kvalita. Odstíny a kresba dřeva vycházejí z jeho přirozeného
růstu. Materiál obsahuje malé množství suků a žádnou běl. Jednotlivé
lamely se výrazně liší svou kresbou i odstínem. Dřevo obsahuje také
nažloutlé skvrny a pruhy, které rychle tmavnou.
Může obsahovat suky o průměru až 10 mm.
Tečná běl je přípustná až do šířky několika milimetrů.

Třešeň americká
Popis:

Neurčitá kvalita. Rozmanitá barevnost vycházející z přirozeného růstu
a dynamická kresba.
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Suky:
Běl:

Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 25 mm, a to v počtu
2 suků na lamelu. Vypadlé suky o průměru až 10 mm jsou rovněž
přípustné, a to v počtu 3 suků na lamelu.
Může obsahovat běl až do třetiny šířky lamely, pokud její barva není
bělavá a viditelně odlišná od zbytku dřeva.
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