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WESTERN RED CEDR (Thuja plicata)  

Západní červený cedr je jedno z nejtrvanlivějších a nejlehčích jehličnatých dřev. Přirozenou vlastností západního 

červeného cedru je široké spektrum barev s odstíny od březových až po odstíny pařeného ořechu. Rozdílnost barev 

není vadou dřeva v žádném ohledu. Cedrové dřevo je velmi stabilní, nekroutí se a podléhá malým tvarovým 

změnám v důsledku změn vlhkosti jak v radiálním, tak i v tangenciálním směru. Dodávané kvalita palubek ze 

západního červéno cedru podléhá tomu nejvyššímu standardu třídění, které můžeme nabídnout ideální pro použití 

v saunách. Jedná se o kvalitu bez suků a ostatních pro dřevo běžných vad. Může obsahovat zcela výjimečně velmi 

malé množství odskoků při hoblování na zadní straně, zvednutí vláken, velmi malé prohnutí. Suky nejsou povolené. 

     

 

 

 

 

Technické informace: 

Třídění A (CLEAR – Sauna boards) 

Hustota, rozsah průměrných hodnot při W=12% 330 – 370 - 390 kg/m³ 

Sesychání v podélném směru 0,1 % 

Sesychání v radiálním směru 1,2 % 

Sesychání v tangenciálním směru 2,6 % 

Objemové sesychání 5 % 

Třída trvanlivosti dle ČSN EN 350-2 (stupnice 1 - 5) 2 

Barva 
Různobarevné dřevo s odstíny od narůžovělé, hnědé 

s nádechem do červena až červenohnědé 

 

Specifikace STP 15x90 mm: 
profil Softline (STP) 

tloušťka 15 mm 

šířka 90 mm (krycí šířka 82 mm) 

délky 2400 mm, 2700 mm 

balení jednotlivě 

 

 

detail profilu 15 x 90 mm: 
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Specifikace STP 17x92 mm: 
profil Softline (STP) 

tloušťka 17 mm 

šířka 92 mm (krycí šířka 84 mm) 

délky 2400 mm, 2700 mm, 3000 mm 

balení jednotlivě 

 

 

Detail profilu 17 x 92 mm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický list sestavila na základě dostupných podkladů a norem firma: 

Palubky – Koten s.r.o. | Pávovská 5679/25d | 586 01 Jihlava  

GSM: +420 605 007 959 

E-mail: obchod@palubky-koten.net 
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