
Zasady
klasyfikacji 

 Osika /  
Thermo osika

Osika idealnie sprawdza się do zastoso-
wania w saunach, ponieważ nie wydziela 
żywicy, nie tworzy drzazg i nie nagrzewa 
się. Drewno osikowe charakteryzuje się 
pięknym, jasnym odcieniem. Dzięki gładkiej 
strukturze można ją z powodzeniem wy-
barwiać na dowolny kolor. Oferujemy róż- 
norodne materiały do sauny wykonane 
z naturalnej i termicznie modyfikowanej 
osiki. 

Końcowa ocena produktów 
z drewna osikowego opiera 
się na kryteriach podanych 
w niniejszym dokumencie 
dotyczącym zasad klasyfi-
kacji. 

Wszystkie nasze deski są 
oceniane na podstawie lep-
szej strony (czyli widocznej 
strony). 

Drewno jako naturalny ma-
teriał potrzebuje regularnej 
pielęgnacji, która ochroni je 
przed zabrudzeniami i wil-
gocią. Właściwa pielęgnacja 
uprości czyszczenie i uwi-
doczni strukturę drewna. 
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niedozwolone max 1/2 szerokości deski 

niedozwolone
dozwolone, 
ale nie mogą wpływać na instalację 

niedozwolone
dozwolone, 
ale nie mogą wpływać na instalację 

niedozwolone
dozwolone, 
ale nie mogą wpływać na instalację 

niedozwolone dozwolone

niedozwolone

max. długość 10 mm 

max 3 mm, nieograniczona ilość niedozwolone

niedozwolone
dozwolone
jeśli nie przez całą deskę 

niedozwolone niedozwolone

niedozwolone niedozwolone

dozwolone

niedozwolone niedozwolone

DESKI SĄ OCENIANE 
NA PODSTAWIE LEPSZEJ STRONY 
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Panel ścienny lepsza strona 
(widoczna część) Listwy ławkowe lepsza 

strona 
(trzy widoczne strony) 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W STRUGANIU 

ODCISKI ROLKI 
WAŁKA 

USZKODZENIA
MECHNICZNE 

PĘKNIĘCIA 
POWIERZCHNI 

ROZWARSTWIENIA 

PĘKNIĘCIA 
ODŁUPUJĄCE 

SĘKI SZPILKOWE 

DZIURY 
PO SĘKACH 

MARTWE SĘKI 

USZKODZONE SĘKI 

NATURALNE 
STRUKTURY 
WOKÓŁ SĘKÓW 

BLIZNY 

UBYTKI/UKRUSZENIA 
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KORA/ ZGNILIZNA / PLEŚŃ 

PRZEBARWIENIA
/ RÓŻNICE W KOLORZE

dozwolone, ale w miarę jednolite 
dla danej deski dozwolone

dozwolone dozwolone

niedozwolone max. 5% powierzchni 

OTWORY PO OWADACH niedozwolone

SKRĘCENIA
listwy ławkowe max 6 mm na metr 
panele ścienne max 9 mm na metr 

WYGIĘCIA 
BOCZNE

listwy ławkowe max 15 mm na metr 
panele ścienne max 25 mm na metr 

WYGIĘCIA
listwy ławkowe max 6 mm na metr 
panele ścienne max 10 mm na metr 

WYŁÓDKOWANIA max. 2,5% szerokości deski 

TOLERANCJE ODCHYLEŃ 
grubość: +/- 0,5 mm 
szerokość: +/- 2,5% 
długość: +10 mm / -3 mm na metr 

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2022. 
Wszystkie poprzednie wersje są nieważne. 

Dopuszcza się błędy w sortowaniu, 
do 5% zakupionego towaru może być gorszej jakości. 
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