












•   Obkladové palubky Asko jsou vyráběny z kvalitního přírodního severského dřeva z oblastí pobaltských a skandinávských zemí. Představují působivý designový prvek v interiéru a exteriéru. 
•   Vlhkost palubek u profi lů 9 x 96 / 12 x 96 / 14 x 96 / 14 x 121 mm se pohybuje mezi 12 +/- 2 % a jejich použití je čistě do prostor vnitřních.
•   Pro venkovní použití se doporučují profi ly palubek 15 x 121 / 16 x 121 / 19 x 116 / 19 x 121 / 19 x 146 mm, kde se jejich vlhkost pohybuje mezi 16 +/- 2 % .
•   Dostupné profi ly u obkladových palubek jsou – klasická provedení, softline a tatranský profi l.
•   Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m² se řídí  normou ČSN 14519. Obkladové palubky se účtují v šířce s perem (tzn. krycí šířka je menší zpravidla o 7 - 8 mm). 

POUŽITÍ: Dřevostavby, vnitřní a vnější obklady stěn, obklady stropů, obklady podhledů, obklady štítů, zahradní domky, obložení vrat atd.



Znaky
Třída A Třída B

smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc pokud není stanoveno jinak smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc pokud není stanoveno jinak

Suky

 � černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu:
 � zdravé srostlé suky do 10% šířky + 30 mm:
 � částečně srostlé,černě ohraničené, dlouhé hranové suky a nesrostlé suky (ne vypadavé), smrk/jedle, 

modřín do 10% šířky +15 mm borovice, douglaska do 10% šířky +30 mm
 � nahodilé malé chybějící a poškozené hranové suky do 20% maximální přípustné plochy suku,              

není-li porušeno krytí podkladu
 � sukové zátky ze stejné dřeviny, do velikosti nejvějšího dovoleného suku

 � vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky

 � černé tužkové suky do 5 mm:
 � zdravé srostlé suky, částečně srostlé, černě ohraničené suky, dlouhé hranové suky a vypadavé suky          

do 10% šířky +50 mm:
 � ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm:
 � sukové zátky ze stejné dřeviny

Vytrhaná vlákna
(opracováním poškozeného místa)

 � u suků: do 20% plochy suku:
 � jinde: do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr)

 � u suků: do 40% plochy suků:
 � jinde: do 40% maximální
 � přípustné plochy suku (jedno místo na metr)

Tlakové zakřivení (křemenčitost)  � Dovoluje se  � Dovoluje se

Deformace  � Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj  � Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj

Smolníky
 � ojediněle do velikosti 2 mm x 25 mm nebo stejné plochy v mm2 s maximální šířkou 2 mm
 � jeden smolník do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm2 na každý 1,5 m délky

 � do velikosti 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy bez omezení
 � tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové
 � délky 150 mm nebo stejné plochy v mm2, na každý 1,5 m délky.

Trhliny

 � vlasové trhliny (stěží patrné):
 � čelní trhliny ne delší než šířka prkna čelní trhliny:
 � u palubek s perem a drážkou na čelech: 

ojedinělé, ne delší ne ½ šířky prkna

 � pronikající šikmé trhliny a trhliny boční,                   
s výjimkou čelních trhlin

 � trhliny pronikající z líce na bok:
 � odlupčivé trhliny:
 � trhliny, které na rubu probíhají po celé délce 

palubky.

 � pronikající trhliny na líci (max. 1 mm široké) do 300 mm délky:
 � čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojediněle přípustné u palubek
 � s profi lovanými čely

 � odlupčivé trhliny

Dřeň  � na 1/5 délky, ne širší než 5 mm  � Dovoluje se

Barevné rozdíly (zamodrání)  � Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)  � lehké změny barvy jako červené proužky a zamodrání (zbarvení na rubu se dovoluje)

Poškození napadením houbou  � Nedovoluje se  � Nedovoluje se, s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“

Poškození hmyzem  � Nedovoluje se  � Nedovoluje se

Obliny  � Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka  � Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka na ¾ délky

Zárost  � ojedinělé do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm2  � Dovoluje se



















•   Podlahové palubky Asko jsou vyráběny z kvalitního přírodního severského dřeva z pobaltských a skandinávských zemí. Varianta 24 x 146 mm je z tuzemského dřeva. 
•   Tloušťky podlahových palubek jsou větší než u obkladových palubek, protože jsou určeny k fi nální nášlapné vrstvě podlah.
•   Vlhkost podlahových palubek se pohybuje mezi 10 +/- 2 %. Nižší hodnota vlhkosti je zde důležitá. Při větších hodnotách vlhkosti by palubky mohly začít sesychat a mezi pery 
     a drážkami by se vyskytovaly mezery.
•   Jakostní požadavky, stanovení rozměrů jakož i účtování ceny za m² se řídí  normou ČSN 14519. Podlahovky se účtují v šířce s perem (tzn. krycí šířka je menší zpravidla o 7 - 8 mm). 



Znaky
Třída A Třída B Třída C - Technická palubka

smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc pokud není stanoveno jinak smrk, borovice: třídění se vztahuje pouze na líc pokud není stanoveno jinak smrky, jedle, borovice lesní

Suky

 � černé tužkové suky do 5 mm, pokud nejsou ve skupinách
 � zdravé srostlé suky do 10% šířky + 35 mm
 � částečně srostlé,černě ohraničené suky a nesrostlé suky (ne vypadavé)
 � smrk/jedle, modřín do 10% šířky +10 mm
 � borovice, douglaska do 10% šířky +20 mm
 � sukové zátky ze stejné dřeviny, maximální průměr 25 mm

 � částečně srostlé křídlové suky
 � vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky

 � černé tužkové suky do 5 mm:
 � zdravé srostlé suky do 10% šířky +50 mm:
 � pevně srostlé křídlové suky do 10% šířky +50 mm
 � částečně srostlé, černě ohraničné suky a nesrostlé suky do 10%               

šířky +50 mm
 � ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm
 � sukové zátky ze stejné dřeviny

 � velké a vypadnuté suky pouze do max. 
průměru 5 cm při dodržení max. průměru 
1,5 palubky z každého svazku (tedy 25 % 
množství).

Vytrhaná vlákna
(opracováním poškozeného místa)

 � u suků: do 20% plochy suku:
 � jinde: do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr)

 � u suků: do 40% plochy suků:
 � jinde: do 40% max. přípustné plochy suku (jedno místo na metr)

 � přípustné jsou kratší kusy, obliny, pokud 
není podstatně snížena stabilita a sesazení, 
ostatní vady opracování jsou přípustné bez 
omezení

Tlakové zakřivení (křemenčitost)
 � Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající 

spoj
 � Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře 

zapadající spoj
 � Dovoluje se, pokud nebrání pokládce

Smolníky
 � ojediněle do velikosti 2 mm x 25 mm
 � jeden smolník do velikosti 5 x 50 mm na každý 1,5 m délky

 � do velikosti 2 x 25 mm
 � tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové délky 150 mm, na každý 1 m délky  � Dovoluje se

Trhliny

 � vlasové trhliny (stěží patrné)
 � čelní trhliny ne delší než šířka prkna 

čelní trhliny
 � u palubek s perem a drážkou na čelech: 

ojedinělé, ne delší ne ½ šířky prkna

 � pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, 
s výjimkou čelních trhlin

 � trhliny pronikající z líce na bok:
 � odlupčivé trhliny
 � trhliny, které na rubu probíhají po celé 

délce palubky

 � boční trhliny (max. 1 mm široké) do 300 mm délky:
 � čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojediněle přípustné u palubek               

s profi lovanými čely

 � odlupčivé trhliny

 � do max. 20 cm délky

Dřeň  � na 1/3 délky, ne širší než 5 mm  � Dovoluje se  � Dovoluje se

Barevné rozdíly (zamodrání)  � Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)
 � lehké změny barvy jako červené proužky a zamodrání (zbarvení na rubu se 

dovoluje)
 � Dovolují se zmodralé části

Poškození napadením houbou  � Nedovoluje se, s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“  � Nedovoluje se, s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“  � Nedovoluje se

Poškození hmyzem  � Nedovoluje se  � Nedovoluje se  � Nedovoluje se

Obliny  � Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka  � Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka na ¾ délky

Zárost  � Dovolují se ojedinělé do velikosti  5 x 50 mm nebo stejné plochy v mm2  � Dovoluje se ojediněle  � Dovoluje se






















