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SAUNOVÉ PALUBKY 

Smrk norský (Picea abies) 

 
Dřevo smrku severského pochází ze severských oblastí Skandinávie, díky kratšímu vegetačnímu období 

v místě růstu a z toho plynoucího menšího ročního přírůstku, dosahuje vyšší hustoty a lepších mechanických 

vlastností v porovnání se smrky rostoucími ve středních polohách mírného pásma. Smrk je díky svým vlastnostem 

velmi často využíván na sauny, a to zejména pro obložení vnějších i vnitřních stěn.  Pro sauny nabízíme v provedení 

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

v důsledku sesychání a bobtnání dřeva.  

 

 

 

 

 

 

Technické informace: 

Třídění A 

Hustota, rozsah průměrných hodnot při W=12% 440 – 460 – 470 kg/m³ 

Sesychání v podélném směru 0,3 % 

Sesychání v radiálním směru 3,6 % 

Sesychání v tangenciálním směru 7,8 % 

Objemové sesychání 11,7 % 

Třída trvanlivosti dle ČSN EN 350-2 (stupnice 1 - 5) 4 

barva bělavá až nažloutlá  

Pryskyřičné kanálky ano 

 

Třídění (EN 14519): 

Suky Dovolují se: 

- černé tužkové suky do 5 mm, pokud nejsou ve skupinách  

- zdravé srostlé suky do 10% šířky + 30 mm 

- částečně srostlé, černě ohraničené suky, dlouhé hranové suky a nesrostlé suky (ne 

vypadavé), do 10 % šířky + 15 mm  

- nahodilé malé chybějící a poškozené hranové suky do 20% maximální přípustné plochy 

suku za podmínky, že není ovlivněno překrytí podkladu 

- sukové zátky ze stejné dřeviny, do velikosti největšího dovoleného suku 

Nedovolují se: 

- vypadavé suky, díry po sucích, shnilé suky 

Vytrhaná vlákna Dovolují se: 

- u suků: do 20 % plochy suku 

- na jiných místech: do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr) 

Talkové zakřivení 

(křemenitost) 

Dovoluje se: 

Deformace Dovoluje se: 

- za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj 

Smolníky Dovolují se: 

- ojedinělé do velikosti 2 mm x 25 mm, nebo stejné plochy v mm² s maximální šířkou 2 

mm 

- jeden smolník do velikosti 3 mm x 40 mm, nebo stejné plochy v mm2 na každý 1,5 metr 

délky  
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Třídění (EN 14519): dokončení 

Trhliny Dovolují se: 

- vlasové trhliny (stěží patrné) 

- čelní trhliny ne delší než šířka desky, u palubek s perem a drážkou na čelech ojedinělé, 

ne delší než ½ šířky desky 

Nedovolují se: 

- pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních trhlin 

- trhliny pronikající z líce na bok 

- odlupčivé trhliny 

- trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky 

Dřeň Dovoluje se na 1/5 délky, ne širší než 5 mm 

Barevné rozdíly 

(zamodrání) 

Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje) 

Poškození napadení 

houbou 

Nedovoluje se 

Poškození hmyzem Nedovoluje se 

Obliny Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka 

Zárost Dovolují se: ojedinělé do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm² 

 

Specifikace: 
profil Softline (STP) 

tloušťka 14 mm 

šířka 96 mm (krycí šířka 86 mm) 

délky 3000 mm, 3300, 3600 mm, 3900 mm, 4200 mm, 4500 mm 

balení 6 ks v balení, 264 ks/paleta 

 

Detail profilu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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