
TECHNOLOGICKÝ PROCES A KVALITATÍVNE TRIEDENIE DREVA 
Technologický proces 
Za prirodzený vzhľad starej drevenej podlahy vďačíme unikátnym technologickým procesom, 
ktoré vplývajú na štruktúru povrchu dreva a jeho farbu. Tátopodlaha bola ručne spracovaná. 
Nedostatky sú súčasťou unikátneho procesu výroby. Drevené podlahy majú neopakovateľnú 
štruktúru a žilky, ktoré ich odlišujú od výrobkov, ktoré imitujú prírodné drevo. 
Farba starého dreva, to je výsledok reakcie prírodných trieslovín, ktoré sú prítomné v 
dubovom dreve, na činnosť chemických činiteľov. Získanie vhodnej farby dreva je dlhodobý 
proces. Výsledná farba sa ustáli po 3. – 6. mesiacoch. 
Proces zabezpečenia povrchu dreva sa začína od hĺbky otvorenia pórov. Prvé aplikácie olejov 
majú za úlohu dostať sa najhlbšie do štruktúry dreva. Ďalšie olejovanie, kefovanie a leštenie 
dreva, zabezpečuje dokonalú penetráciu štruktúry dreva prirodzenými voskovými olejmi 
OSMO. 
Kvalitatívna špecifikácia výrobku 
Na výrobu sa používa dub v triedach Rustik Mix A/B, je to zmes dvoch kvalít materiálu: 50% 
rustik A a 50% rustik B. 
Špecifikácia materiálu rustik B: 

• uzavreté nevypadávajúce hrče s priemerom max.60mm bez žiadnych ďalších 
dodatočných úprav 

• otvorené hrče s priemerom do 40mm(následne vyplnené) 
• je prípustná drevna beľ do 1/3 šírky dosky 
• je prípustná dreň 
• praskliny na koncoch dosiek s dĺžkou do 200mm 
• praskliny na povrchu dosiek s dĺžkou do 300mm 
• farebné rozdiely vzniknuté sušením surového dreva alebo v dôsledku prítomnosti 

odlišnej koncentrácie drevných pigmentov a farbív 
• odlišnosti vo farebných odtieňoch surového dreva 

 
Špecifikácia materiálu rustik A: 

• uzavreté nevypadávajúce hrče s priemerom max.30mm bez žiadnych ďalších 
dodatočných úprav 

• otvorené hrče s priemerom do 20mm(následne vyplnené) 
• je prípustná drevna beľ do 1/3 šírky dosky 
• je prípustná dreň 
• praskliny na koncoch dosiek s dĺžkou do 100mm 
• praskliny na povrchu dosiek s dĺžkou do 150mm 



• farebné rozdiely vzniknuté sušením surového dreva alebo v dôsledku prítomnosti 
odlišnej koncentrácie drevných pigmentov a farbív 

• odlišnosti vo farebných odtieňoch surového dreva  

 
Špecifikácia materiálu SELEKT: 

• uzavreté nevypadávajúce hrče s priemerom max.10mm bez žiadnych ďalších 
dodatočných úprav 

• je prípustná drevna beľ do 1/3 šírky dosky 
• je prípustná dreň 
• praskliny na koncoch dosiek s dĺžkou do 50mm 
• praskliny na povrchu dosiek s dĺžkou do 75mm 
• farebné rozdiely vzniknuté sušením surového dreva alebo v dôsledku prítomnosti 

odlišnej koncentrácie drevných pigmentov a farbív 
• odlišnosti vo farebných odtieňoch surového dreva 
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