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Štandardy dodávok exteriérových profilov zo sibírskeho smrekovca 

Štandardy kvality voľnej triedy materiálu AB – severský štandard triedenia 
 
 

Výrobca: Wellmax Baltic OÜ, Kartulihoidla, Kurtna küla, lluka vald, Ida-Virumaa 41202,  
Tel.: +372 5919 2469, E-mail:info@wellmax.ee, Prezentácia: www.wellmax.ee 

 
Oficiálny distribútor pre SR: PROKOM SR s.r.o., Galvaniho2/a, Bratislava 821 04 

 
 

Šírka profilov: 70/120 mm, Hrúbka profilov: 21/28/45 mm 
Vlhkosť: KD 18% +/- 2% - sušené v sušiarňach 

Merná hmotnosť: 620-720 kg/m3 
 
PROKOM SR s.r.o. týmto stanovuje technické štandardy platné pre dodávky paluboviek, terasových dosiek a 
ďalších výrobkov zo sibírskeho smrekovca, ktoré boli opracované hobľovaním. 
 
Tieto technické štandardy obsahujú požiadavky na hobľované profily, ktoré sú spracované na základe STN EN 
14519 „Vnútorné a vonkajšie obklady z rastlého ihličnatého dreva - Hobľované profily s perom a drážkou“. 
 
Triedy sú formulované ako voľné triedy podľa čl. 5.2.3 STN EN 14519, ich vlastnosti sú stanovené pre sibírsky 
smrekovec (Larix sibirica), a líšia sa od iných druhov dreva, napríklad od smreku alebo borovice, a tiež sa líšia od 
európskeho smrekovcu - smrekovec opadavý (Larix decidua).  
 
VŠEOBECNE: 

- Štandardy dodávok sa vzťahujú iba na lícnu stranu, pokiaľ nie je stanovené inak. Vady na opačnej strane nie 
sú obmedzené. 

 
- Lícna strana musí byť hladko vyhobľovaná. Pravidelné stopy po nástroji ("vlnky") nesmú dosahovať väčšieho 

rozostupu ako 2 mm. Spoje dosiek (paluboviek) musia v dobe dodávky (pri prevzatí tovaru) do seba ľahko 
zapadať. 
 

- Pri 5% výrobkov môže byť čiastočné nedohobľovanie (možné dobrúsiť, alebo diel otočiť). 
 

- Rozhodujúcim okamžikom pre posúdenie kvality a vlhkosti je moment odovzdania tovaru odberateľovi. 
Distribútor nemôže ručiť za vady (hlavne zmeny vlhkosti) vzniknuté behom ďalšieho skladovania a 
manipulácie s výrobkami. Prípadné vady je možné takto reklamovať iba u dielcov a profilov, ktoré neboli 
ďalej spracované (napr. rezaním, povrchovou úpravou apod.) a neboli inštalované. 
 

- V dôsledku zmien vlhkosti vzduchu sa môže meniť vlhkosť dreva a tým aj okamžité rozmery hotového 
výrobku v dobe odovzdania/prevzatia zo skladu spoločnosti PROKOM SR s.r.o.. Hrúbka a šírka spravidla 
vzrastie alebo klesne o 0,35 % pre každé 1 % zvýšenia alebo zníženia vlhkosti dreva. 
 

- Voľná trieda AB = najmenej 30 % paluboviek alebo terasových dosiek vyhovuje svojími vlastnosťami 
požiadavkám triedy „A“ a najviac 70 % kusov vyhovuje svojími vlastnosťami požiadavkam triedy „B“. Najviac 
5 % kusov dodávky môže nespĺňať požiadavky triedy „B“, musí však spĺňať požiadavky triedy „C“.  
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OBECNÝ VZHĽAD PRODUKTOV ZO SIBÍRSKEHO SMREKOVCA TRIEDY AB: 
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