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SAUNOVÉ PALUBKY 

Olše (Alder glutinosa) 
 

Olše lepkavá je komerčně nejvýznamnější listnatá dřevina z několika desítek druhů olší rostoucích v Evropě. 

Všechny druhy olše jsou si velmi podobné jak barevně, tak i svými vlastnostmi.  Olšové dřevo má svoji 

charakteristickou narůžovělou až světle červenohnědou barvu (vlivem oxidace tříslovin). Neexistuje žádné viditelné 

rozlišení proti jádrovému a bělovému dřevu. Charakteristickým znakem je častý výskyt dřeňových skvrn 

červenohnědé barvy viditelné v radiálním a tangenciálním řezu jako až několik centimetrů dlouhé svislé pásky. 

Dalším typickým vizuálním znakem jsou nepravé dřeňové paprsky (sdružené) viditelné v radiálním směru jako velká 

křivolaká zrcadla stejné barvy jako okolní dřevo a ve směru tangenciálním jako tmavší až několik cm svislé pásky. 

Tyto znaky nejsou vadou dřeva. Dřevo olše je lehké až středně těžké, dobře opracovatelné. 

Díky své stabilitě, přirozené vodě odpudivosti a nízkému zahřívání patří mezi druhy dřeva 

velmi vhodné pro použití v sauně.   Dostupné v provedení obkladové palubky STP a STS 

profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny 

v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové profily. 

 

Technické informace: 

Třídění A 

Hustota, rozsah průměrných hodnot při W=12% 500 – 530 – 550 kg/m³ 

Sesychání v podélném směru 0,5 % 

Sesychání v radiálním směru 4,4 % 

Sesychání v tangenciálním směru 9,3 % 

Objemové sesychání 14,2 % 

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

barva narůžovělá až světle červenohnědá  

 

Specifikace STP 15x90 mm: 
profil Softline (STP) 

tloušťka 15 mm 

šířka 90 mm (krycí šířka 82 mm) 

délky 1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 2700 mm, 3000 mm 

balení 6 ks v balení 

 

detail profilu 15 x 90 STP: 
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Specifikace STS 15 x 125 mm: 
profil Softline (STS) 

tloušťka 15 mm 

šířka 125 mm (krycí šířka 117 mm) 

délky 2100 mm, 2400 mm 

balení 5 ks v balení 

 

detail profilu 15 x 90 STP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace SHP 28 x 90 mm: 
profil Softline (SHP) 

tloušťka 28 mm 

šířka 90 mm 

délky 1800 mm, 2100 mm, 2400 mm, 2700 mm, 3000 mm 

balení 4 ks v balení 

 

Detail profilu 28 x 90 SHP: 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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