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KLASY SORTOWANIA 
PARKIET DĘBOWY 

 
 

Nazwa Ogólny opis 

Natur 

Barwa i struktura ujednolicona, dowolny układ słoi, niedopuszczalny biel, 

dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 

8 mm, dopuszczalne czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm pod 

warunkiem, że nie występują parami. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Niedopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm, 

dopuszczalne czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm pod warunkiem, że nie 

występują parami 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe Niedopuszczalne 

Zakorki Niedopuszczalne 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Niedopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalne delikatne zmiany barwy 

Zaprawione sęki Niedopuszczalne 

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 

Standard 

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

niedopuszczalny biel, dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do 

maksymalnej średnicy 8 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe do 

średnicy 1 mm. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Niedopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm, 

dopuszcza się czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe Niedopuszczalne 

Zakorki Niedopuszczalne 

Pęknięcia piorunowe Niedopuszczalne 

Barankowatość Niedopuszczalna 

Ukośny przebieg włókien Niedopuszczalny 

Zdrowy twardziel Dopuszczalny 

Zmiana barwy (w tym ciemne 

zabarwienie twardzieli, 

twardziel fałszywa itd.) 

Dopuszczalne naturalne przebarwienia 

Zaprawione sęki Niedopuszczalne 

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 

Polar 

Wyraźne zabarwienia podłużne ze zdrowym bielem, zdrowe, jasne, mocno 

wrośnięte sęki do średnicy 10 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe do 

średnicy 1 mm. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Dopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 

Dopuszczalne mocno wrośnięte sęki do średnicy 10 mm, dopuszcza się 

czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe Niedopuszczalne 

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 naturalne przebarwienia 

Zaprawione sęki Niedopuszczalne 

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 struktura drewna, mocne zabarwienia, biel, mocno 

wrośnięte sęki, czarne sęki do średnicy 15 mm. 

Cecha Ograniczenie powierzchni licowej elementu 

Biel zdrowy Dopuszczalny 

Sęki (zdrowe, zrośnięte, 

zepsute) 
Dopuszczalne mocno wrośnięte sęki, czarne sęki do średnicy 15 mm 

Żółte zabarwienie Niedopuszczalne 

Pęknięcia powierzchniowe Dopuszczalne tylko w sękach 

Zakorki Dopuszczalne drobne do 15 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 

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. 

 

 

 

 

Wszystkie powyższe klasy stanowią klasy wolne □ opisane zgodnie normą PN-EN 13226 


