
Weiss NaturholzbödeN
Natural wood flooriNg | Přírodní dřevěné Podlahy

oberfläche Naturöl / Surface natural oil / Povrch přírodní olej 

eiche  |  oak  |  DUB

classic   |  claSSic  |  claSSico

Qualitätssortierung

Erlaubt
u gesunde Äste (bis Ø 40 mm)
u gesunder Splint (bis zu 15% der Sichtfläche)
u Natürliche farbunterschiede
u offene Stellen (holztypische Merkmale  
 überwiegend mit füllstoff geschlossen) 

Geringfügig erlaubt
u eingewachsene Äste  
 (bis Ø 40 mm, max. 2 Äste/brett)
u Kernröhre  
 (bis max. 200 mm länge, max. 2x/brett)

Vorkommend
u Nicht fest verwachsene Äste (bis Ø 15 mm)
u endrisse 
 (bis max. 50 mm länge, max. 1 mm breite)
u Seichte risse an oberfläche 
 (bis max. 100 mm länge, max. 1 mm breite) 
 
Oberflächenbeschaffenheit
u geschliffen

technische Änderungen vorbehalten! 

Quality grading

Permitted
u healthy knots (up to Ø 40 mm)
u healthy splint (up to 15% on the visible side)
u Natural colour differences
u open voids (typical wood characteristics are   
 usually closed by using an appropriate filler) 

Slightly permitted
u ingrown knots  
 (up to Ø 40 mm, max. 2 knots/board)
u core tube 
 (up to 200 mm length, max. 2 spots/board)

Occurrence
u Knots not tightly grown together 
 (up to Ø 15 mm)
u end cracks 
 (length max. 50 mm, width max. 1 mm)
u Shallow cracks on the surface 
 (up to 100 mm length, max. 1 mm width)  
 
Type of surface
u Sanded

Subject to change without prior notice!

Jakostní třídění

PříPustné
u Zdravé suky (do Ø 40 mm)
u Zdravý běl dřeva 
  (do  15%  viditelné plochy)
u Přírodní barevné rozdíly
u otevřená místa (Znaky typické pro dřevo jsou   
 převážně uzavřeny tmavohnědým tmelem) 

ČásteČně PříPustné
u Zarostlé suky
 (do Ø 40 mm, max. 2 Suky/prkno)
u Jádrovnice
 (do max. délky 200 mm, max. 2x/Prkno)

VyskytuJící se
u nezarostlé suky (do Ø 15 mm)
u Trhliny na koncích
 (do max. délky 50 mm, max. šířky 1 mm)
u vlasové trhliny na povrchu
 (do max. délky 100 mm, max. šířky 1 mm) 
 
PoVrchoVá úPraVa
u Broušený 

Technické změny jsou vyhrazeny!

Dimensionen / Dimensions / Rozměry                Montage / Installation / Montáž

15 x 139 x 1973/1473/1000 mm

20 x 137 x 1973/1473 mm

20 x 167 x 1973/1473 mm


