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Standardy dodávek exteriérových profilů ze sibiřského modřínu 

Standardy kvality volné třídy materiálu AB – severský standard třídění 
 
 

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

 
Oficiální distributor pro ČR: PROKOM R&S s.r.o., Pekařská 1641/79b, CZ-74705 OPAVA 

 
 

Šířka profilů: 70/120 mm Tloušťka profilů: 21/28/45 mm 
Vlhkost: KD 18% +/- 2% - sušeno v sušárnách 

Měrná hmotnost: 620-720 kg/m3 
 
PROKOM R&S s.r.o. tímto stanovuje technické standardy platné pro dodávky palubek, terasovek a dalších výrobků 
ze sibiřského modřínu, které byly opracovány hoblováním. 
 
Tyto technické standardy obsahují požadavky na hoblované profily, které jsou zpracované na základě ČSN EN 
14519 „Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Hoblované profily s perem a drážkou“  
 
Třídy jsou formulovány jako volné třídy podle čl. 5.2.3 ČSN EN 14519, jejich vlastnosti jsou stanoveny pro sibiřský 
modřín (Larix sibirica), a liší se od jiných druhů dřeva, například od smrku nebo borovice, a také se liší od 
evropského modřínu - modřín opadavý (Larix decidua).  
 
VŠEOBECNĚ: 

- Standardy dodávek se vztahují pouze na lícní stranu, pokud není stanoveno jinak. Vady na opačné straně 
nejsou omezené. 

 
- Líc musí být hladce vyhoblován. Pravidelné stopy po nástroji ("vlnky") nesmí dosahovat většího rozestupu 

než 2 mm. Spoje desek (palubek) musí v době dodávky (při přivzetí zboží) do sebe snadno zapadat.  
 

- U 5% výrobků může být částečné nedohoblování (lze dobrousit, nebo dílec otočit). 
 

- Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Distributor 
nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. 
Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců a profilů, které nebyly dále zpracovány (např. 
krácením, povrchovou úpravou apod.) a nebyly instalovány. 
 

- V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžité rozměry hotového výrobku 
v době předání/převzetí. Tloušťka a šířka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,35 % pro každé 1 % zvýšení nebo 
snížení vlhkosti dřeva. 

 
- Volná třída AB = nejméně 30 % palubek nebo terasovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „A“ a 

nejvýše 70 % dílců vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „B“. Nejvýše 5 % dílců zásilky může 
nesplňovat požadavky třídy „B“, musí však splňovat požadavky třídy „C“.  
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OBECNÝ VZHLED PRODUKTŮ ZE SIBIŠKÉHO MODŘÍNU TŘÍDY AB: 
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