
Thermory oferuje 3 klasy sortowania materiału: Natur, Rustic and Country.

KLASA: RUSTIC

lepsza strona tylna strona lepsza strona tylna strona

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W 

STRUGANIU
niedozwolone max 50% szerokości

dozwolone do 300 mm       

z dwóch stron
nieograniczone

ODCISKI PO ROLKACH niedozwolone nieograniczone
dozwolone do 300 mm z 

dwóch stron
nieograniczone

UBYTKI/UKRUSZENIA niedozwolone
max. 1/3 szerokości i 20% 

grubości deski

dozwolone do 300 mm            

z dwóch stron
nieograniczone

USZKODZENIA MECHANICZNE niedozwolone nieograniczone
dozwolone do 300 mm        

z dwóch stron
nieograniczone

PĘKNIĘCIA POWIERZCHNI max 100 mm długie nieograniczone

dozwolone do 2mm 

szerokości i do 1m 

długości

nieograniczone

ROZWARSTWIENIA
dozwolone do 300 mm       

z dwóch stron
nieograniczone

PĘKNIĘCIA PRZENIKAJĄCE
maksymalna długość = 

szerokość deski
nieograniczone

dozwolone do 300 mm       

z dwóch stron
nieograniczone

PĘKNIĘCIA ODŁUPUJĄCE
dozwolone do 300 mm           

z dwóch stron
nieograniczone

ZDROWE SĘKI

ocena wizualna 

niemierzalna, muszą 

zachować integralność 

deski

nieograniczone dozwolone nieograniczone

DZIURY PO SĘKACH dozwolone do Ø 20 mm nieograniczone

ZAKORKI
dowolone gdy nie 

przeszkadzają wizualnie
nieograniczone

ZASADY KLASYFIKACJI THERMORY®  THERMO ŚWIERKU

85% KLASY NATUR I 15% 

KLASY COUNTRY

SORTOWANA LEPSZA STRONA
KLASA: COUNTRYKLASA: NATUR

niedozwolone

niedozwolone

nie na powierzchni, dozwolone na krawędzi w 

obszarze pióra / wpustu jeśli nie widać przez dziury 

na wylot po instalacji

dozwolone do 1/3 szerokości deski
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KLASA: RUSTIC

lepsza strona tylna strona lepsza strona tylna strona

MARTWE SĘKI niedozwolone nieograniczone dozwolone nieograniczone

USZKODZONE SĘKI dozwolone nieograniczone

LIŚCIOŚLADY dozwolone nieograniczone

SĘKI BRZEGOWE/    SĘKI 

KRAWĘDZIOWE
dozwolone nieograniczone

SKUPISKA SĘKÓW dozwolone nieograniczone

KIESZENIE ŻYWICZNE dozwolone nieograniczone

MIĘKISZ niedozwolone nieograniczone dozwolone nieograniczone

SKRĘCONY UKŁAD WŁÓKIEN dozwolone nieograniczone

KORA dozwolone nieograniczone

ZGNILIZNA

PLEŚŃ

SINIZNA

OTWORY PO OWADACH niedozwolone nieograniczone niedozwolone nieograniczone

WYGIĘCIA PŁASZCZYZNY 

PODŁUŻNEJ

SORTOWANA LEPSZA STRONA

do 2 mm/m

KLASA: NATUR

dozwolone

długość do szerokości deski

85% KLASY NATUR I 15%  

KLASY COUNTRY

KLASA: COUNTRY

niedozwolone

niedozwolone

niedozwolone

niedozwolone

niedozwolone

niedozwolone

niedozwolone

dozwolone

do 2 mm/m

dozwolone

do 5 mm szerokości i 50mm długości

dozwolone do połowy szerokości deski
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KLASA: RUSTIC

lepsza strona tylna strona lepsza strona tylna strona

WYGIĘCIA BOCZNE

SKRĘCENIA

WYŁÓDKOWANIA

Aktualizacja: Marzec 2020r.

do 1% szerokości deski

do 5% partii może być gorszej jakości

SORTOWANA LEPSZA STRONA

grubość +/-0,5 mm; szerokość +0,5/- 1 mm; długość 

+/-2mm/m

grubość +/-0,5 mm; szerokość +0,5/- 1 mm; długość 

+/-2mm/m
TOLERANCJA

* Defekty dopuszczalne na tylnej stronie nieokreślonej wielkości nie mogą przekraczać wielkości, która mogłaby stanowić zagrożenie dla spójności, użyteczności oraz integralności wizualnej 

produktu.

85% KLASY NATUR I 15% 

KLASY COUNTRY

KLASA: NATUR KLASA: COUNTRY

do 7,5 mm /m

dozwolone 5% szerokości deski na metr, imusi być 

możliwość dociągnięcia podczas instalacji

do 7,5 mm /m

dozwolone 5% szerokości deski na metr, imusi być 

możliwość dociągnięcia podczas instalacji

do 1% szerokości deski
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