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KLASY SORTOWANIA 
DESEK PODŁOGOWYCH DĘBOWYCH 

 

Nazwa Ogólny opis 

Natural 

Naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoi, naturalne przebarwienia, 

dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 

10 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe, niedopuszczalny biel. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Niedopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 

10 mm, do jednego na metr deski 

Dopuszczalne czarne sęki szpilkowe 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe 

Niedopuszczalne przy deskach surowych 

Dopuszczalne występowanie drobnych pęknięć powierzchniowych o długości 

do 30 mm przy powierzchni szczotkowanej lub szlifowanej fabrycznie 

Zakorki Niedopuszczalne 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Dopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalne delikatne zmiany barwy 

Zaprawione sęki 

Niedopuszczalne przy litych deskach surowych, chyba że klient zaznaczył 

inaczej w zamówieniu 

Dopuszczalne w litych deskach wykończonych fabrycznie 

Dopuszczalne przy deska warstwowych, zarówno surowych jak i 

wykończonych fabrycznie 

Ślady po przekładkach Niedopuszczalne 

Promienie rdzeniowe Dopuszczalne 

Biodegradacja Niedopuszczalna 

Części niewidoczne 

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia 

wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki. 
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Nazwa Ogólny opis 

Rustikal 

Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, 

dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm, niedopuszczalny biel. 

W przypadku desek warstwowych dopuszczalne ubytki po sękach 

o średnicy do 10 mm. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Niedopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm z pęknięciami, które mogą być 

zaszpachlowane w normalnej pracy parkieciarskiej 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe 
Dopuszczalne występowanie drobnych pęknięć powierzchniowych o długości 

do 50 mm 

Zakorki Dopuszczalne małe do 35 mm 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Dopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalne mocne zmiany barwy 

Zaprawione sęki 

Niedopuszczalne przy litych deskach surowych, chyba że klient zaznaczył 

inaczej w zamówieniu 

Dopuszczalne w litych deskach wykończonych fabrycznie 

Dopuszczalne przy deska warstwowych, zarówno surowych jak i 

wykończonych fabrycznie 

Ślady po przekładkach Niedopuszczalne 

Promienie rdzeniowe Dopuszczalne 

Biodegradacja Niedopuszczalna 

Części niewidoczne 

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia 

wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki. 

 



 

ważne od 01.08.2019 

 

 

WALCZAK sp. j. 

Dworcowa 1, 63-130 Książ Wlkp. 

NIP 785-16-65-737, KRS 0000004931 

www.walczakparkiety.pl 

biuro@walczakparkiety.pl 

tel./fax +48 61 28 22 970 

Dział handlowy 

tel. +48 61 28 22 191 

tel. kom. +48 668 021 697 

Strona 

3 z 7 

 

 

 

 

Nazwa Ogólny opis 

Country 

Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, 

dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z 

ubytkami (ubytki i pęknięcia są fabrycznie szpachlowane), dopuszczalny 

rdzeń, niedopuszczalny biel. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Niedopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z 

ubytkami 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe Dopuszczalne o długości do 50 mm 

Zakorki Dopuszczalne do 65 mm 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Dopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalne mocne zmiany barwy 

Zaprawione sęki Dopuszczalne 

Ślady po przekładkach Dopuszczalne delikatne 

Promienie rdzeniowe Dopuszczalne 

Biodegradacja Niedopuszczalna 

Części niewidoczne 

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia 

wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki. 
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Nazwa Ogólny opis 

Antique 

Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, sęki 

dopuszczalne bez ograniczeń, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami 

(ubytki i pęknięcia są fabrycznie szpachlowane), dopuszczalny rdzeń, 

niedopuszczalny biel. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Niedopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 
Sęki dopuszczalne bez ograniczeń, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe Dopuszczalne 

Zakorki Dopuszczalne 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Dopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalne mocne zmiany barwy 

Zaprawione sęki Dopuszczalne 

Ślady po przekładkach Dopuszczalne delikatne 

Promienie rdzeniowe Dopuszczalne 

Biodegradacja Niedopuszczalna 

Części niewidoczne 

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia 

wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki. 
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Nazwa Ogólny opis 

Country Polar 
Elementy z bielem oraz jasnymi przebarwieniami (mix klas Natural, Rustikal 

i Country). 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Dopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, 

dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe Dopuszczalne o długości do 50 mm 

Zakorki Dopuszczalne do 65 mm 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Dopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalna 

Zaprawione sęki Dopuszczalne 

Ślady po przekładkach Niedopuszczalne 

Promienie rdzeniowe Dopuszczalne 

Biodegradacja Niedopuszczalna 

Części niewidoczne 

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia 

wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki. 
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Nazwa Ogólny opis 

Rustikal 

z chodnikami po owadach 
Rustikal z charakterystycznymi chodnikami po owadach. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Niedopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm z pęknięciami, które mogą być 

zaszpachlowane w normalnej pracy parkieciarskiej 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe 
Dopuszczalne występowanie drobnych pęknięć powierzchniowych o długości 

do 50 mm 

Zakorki Dopuszczalne małe do 35mm 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Dopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalne mocne zmiany barwy 

Zaprawione sęki 

Niedopuszczalne przy litych deskach surowych, chyba że klient zaznaczył 

inaczej w zamówieniu 

Dopuszczalne w litych deskach wykończonych fabrycznie 

Dopuszczalne przy deska warstwowych, zarówno surowych jak i 

wykończonych fabrycznie 

Ślady po przekładkach Niedopuszczalne 

Promienie rdzeniowe Dopuszczalne 

Biodegradacja 
Dopuszczalne otwory po owadach. 

Niedopuszczalne pozostałe rodzaje biodegradacji. 

Części niewidoczne 

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia 

wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki. 
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Nazwa Ogólny opis 

Country 

z chodnikami po owadach 
Country z charakterystycznymi chodnikami po owadach. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Niedopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z 

ubytkami 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe Dopuszczalne o długości do 50 mm 

Zakorki Dopuszczalne do 65 mm 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Dopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalne mocne zmiany barwy 

Zaprawione sęki Dopuszczalne 

Ślady po przekładkach Dopuszczalne delikatne 

Promienie rdzeniowe Dopuszczalne 

Biodegradacja 
Dopuszczalne otwory po owadach.  

Niedopuszczalna pozostałe rodzaje biodegradacji 

Części niewidoczne 

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia 

wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki. 

 

 

 

Wszystkie powyższe klasy stanowią klasy wolne □ opisane zgodnie normą PN-EN 13629 i PN-EN 13489. 
 


