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SAUNOVÉ PALUBKY 

Osika (Populus tremula) 
 Topol osika neboli osika obecná, má ze všech domácích druhů topolů nejkvalitnější dřevo, které je velmi 

homogenní s absencí jádra, které se u ostatních druhů topolů vyskytuje. Díky tomu je textura osikového dřeva 

většinou stejnoměrná, v celém průřezu bílá až šedožlutá, čímž vytváří velmi atraktivní vzhled. Měkké a lehké dřevo 

s přirozenou vodoodpudivostí a sníženým zahříváním je svými vlastnostmi obzvlášť vhodné pro vnitřní obložení a 

konstrukční prvky saun. Nevylučuje obsažené látky, nevytváří třísky a nepřehřívá se.  

Dostupné v provedení obkladové palubky STP a STS profilů s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje 

dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a ve formě hoblovaných prken často využívaných jako 

lavicové profily. 

 

 

 

 

 

Technické informace: 

Třídění A 

Hustota, rozsah průměrných hodnot při W=12 % 420 – 440 – 480 kg/m³ 

Sesychání v podélném směru 0,3 % 

Sesychání v radiálním směru 5,2 % 

Sesychání v tangenciálním směru 8,3 % 

Objemové sesychání 13,8 % 

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

barva bílá až světle žlutá v celém průřezu  

 

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 140 mm: 
profil STS 

tloušťka 15 mm 

šířka 140 mm (krycí šířka 132 mm) 

délky 2700 mm, 3000 mm 

balení 5 ks v balení 

 

detail profilu 15 x 140 STS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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