
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Dub Coriander Piccolo

Název dodavatele Barlinek S.A.

Indexové číslo výrobku BC8-DBE1-OLE-XXZ-D14130-F

Katalogové číslo výrobku 1WG000610

Kód EAN 5906737962732 

MATERIÁL/ STRUKTURA

Struktura desky
Podlahová deska třívrstvá: svrchní vrstva dubové dřevo, střední a spodní vrstva dřevo z 
jehličnanu, 

Vzhled povrchu Jednolamelová deska (jedna lamela na povrchu desky), třída Family

Povrchová úprava  3 vrstvy oleje vytvrzeného UV paprsky
Systém spojování desek
(ke každému balení je přiložen návod 
k montáži podlahy)

Příčný spoj 5Gc system
Vložka příčného spoje - HDF

CHARAKTERISTIKA SVRCHNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika svrchní vrstvy 

Dubové dřevo žlutohnědé barvy se suky charakteristickými 
pro dub. Podlaha se vyznačuje vysokou měnivostí odstínů 
a kresby. Působením UV paprsků tmavne. Barva - přírodní 
dub

Tvrdost dubového dřeva, z něhož je 
vyrobena svrchní vrstva deska. 
Metoda měření - podle normy EN 13489 
– zkouška Brinellovou metodou (EN 1534)

Střední tvrdost: 37 MPa

Dub Coriander Piccolo



Rozměry a tolerance v souladu s normou EN 13489. Rozměry a přípustné odchylky rozměrů prvků stanovené v okamžiku 
opuštění výrobního závodu výrobce jsou uváděny podle typu součástí vícevrstvých podlah. 

Tloušťky jednotlivých vrstev desky měřené podle normy EN 13647

* V souladu s normou EN 13489 je přípustný výskyt 3% desek jiných tříd ve výrobní sérii. Omezení charakteristických vlastností se týká 
lícové strany prvku. U výplní suků, zejména pak u vykartáčovaných ploch může docházet k úbytku, který je normálním jevem u těchto typů 
dekorativní povrchové úpravy. Měření vad dřeva podle EN 1310.

POZNÁMKA: Dřevo je přírodní materiál, každý kus je jedinečný.
Obrázky jednotlivých vzorků nevystihují přesný vzhled výrobku a jsou pouze ilustrační

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉ DESKY

Rozměry jednotlivé desky (mm) Tolerance

Tloušťka: 14 Štěrbina mezi dvěma instalovanými deskami ≤ 0,2mm

Délka: 2200

Vzhledem k typu výrobku není omezena, jelikož tento parametr neovlivňuje 
komplikace během montáže.
Tolerance jsou stanoveny následovně:
• jedna deska v balení může mít až -20mm na délku
• dvě desky v balené mohou mít -10mm na délku

Šířka: 130 +/- 0,2 mm

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA 

Svrchní vrstva 2,5 mm

Střední vrstva 9,5 mm

Spodní vrstva 2,0 mm

BALENÍ

Počet ks desek v balíku 7 nebo 6 kusů x 2200mm +2 kusy x1092mm

Balík 2,00 m2/balík, 49 balíků/paleta, 98 m2/paleta

POPIS SVRCHNÍ VRSTVY* 
Klasifikace svrchní vrstvy podle EN 13489 Volná třída
Klasifikace svrchní vrstvy Barlinek Třída Family
Zdravé suky Průměru do 35 mm
Nezdravé suky, začištěné, rozptýlené Průměru do 30 mm
Otvory po sucích, vyhlazené Průměru do 25 mm
Zárosty Přípustné 
Barevnost svrchní vrstvy Diferenciovaná v rámci druhu
Průběh a rozmístění vláken Libovolný
Lesk Přípustný
Bělost Připustna na hranach desky.
Praskliny začištěné Připustne v šiřce do 4mm a delce 200mm
Biodegradace (zamodralost/žluté skvrny) Nepřípustná

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD K MONTÁŽI /ZÁRUKA

Vlhkost desky 7% +/- 2%

Instalace na podlahovém 
vytápění:

Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v 
souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.

Záruka 20 let


