
Popis kvality dýh používaných na dyhovaných materiáloch.
červeným  je  zvýraznený rozdiel oproti predchádzajúcej kvalite

1.     Názov Kvality Plocha A Plocha B Použitie

1.

A / B všetky ponúkané 

dreviny 

všetky listy sú z jedného zväzku, prípustné malé zdravé 

uzly, čierne uzlíky do 10 mm, rôzna kresba -radiál, 

poloradiál, fláder,  nemusí byť viac kusov zosadeniek s 

rovnakou kresbou  za sebou , nedovolená "divoká kresba"                                                                             

dovolené zrkadlá, farebné vady (fľaky, zábehy, beľ, 

rebrovanie, prípadne iné. Nedovolené otvorené 

vady)

Dobrá kvalita hlavne na nábytok, 

prípadne obklady pri morenom 

prevevedení 

 A / B KOR (Korpus), 

dreviny dub a buk

a, všetky listy sú z jedného zväzku, prípustná divoká 

kresba, prípustné malé zdravé uzly, čierne uzlíky do 10 

mm, rôzna kresba -radiál, poloradiál, fláder,  nemusí byť 

viac kusov zosadeniek s rovnakou kresbou  za sebou                                                       

b, môže byť z dvoch rôznych zväzkov podobnej štruktúry 

a farby, kvalita dýhy ako v bode a, nedovolená "divoká 

kresba"

dovolené zrkadlá, farebné vady (fľaky, zábehy, beľ, 

rebrovanie, prípadne iné. Nedovolené otvorené 

vady) 

Korpusy nábytku, alebo nábytok, aj 

na iné pri morenom prevedení 

3.

A / B Radiál dreviny dub a 

buk

kresba radiál, mierny odklon štruktúry dovolený, ostatné 

ako A/B

nedovolené tmavé zábehy, veľké zrkadlá a veľká beľ, 

ostatné ako B

Rôzne s požiadavkou na radiálnu 

štruktúru

A / B Radiál kmene, 

drevina dub

kresba radiál, viac ako 3 ks v podobnej kresbe (rovnaký 

kmeň) mierny odklon štruktúry dovolený, ostatné ako A/B

nedovolené tmavé zábehy, veľké zrkadlá a veľká beľ, 

ostatné ako B

Rôzne s požiadavkou na radiálnu 

štruktúru a rovnakú farbu

4.

A / B Fláder kmene, 

drevina dub

kresba fláder, viac ako 3 ks v podobnej kresbe (rovnaký 

kmeň), ostatné ako A/B

nedovolené tmavé zábehy, veľké zrkadlá a veľká beľ, 

ostatné ako B

Rôzne s požiadavkou na fádrovú 

štrukrúru a rovnakú farbu

5.

A / B natur rozhádzaná 

štruktúra, drevina DB

kombinácia listov z rôznych zväzkov vzľad ako škárovka, 

kresba radiál, poloradiál alebo fláder, farebne zladené bez 

extrémnych rozdielov vo farbe

dovolené zrkadlá, farebné vady (fľaky, zábehy, beľ, 

rebrovanie, prípadne iné, nedovolené otvorené 

vady, 

Rôzne, kde sa akceptuje 

rozdielnosť štruktúry medzi listami 

v jednej ploche, vzhľad masívneho 

nábytku

6.

A / B natur  rozhádzaná 

štruktúra radiál, drevina 

DB

kombinácia listov z rôznych zväzkov vzľad ako škárovka, 

kresba len radiál,mierny odklon štruktúry dovolený,  

farebne zladené bez extrémnych rozdielov vo farbe

nedovolené tmavé zábehy, veľké zrkadlá a veľká beľ, 

ostatné ako B

Vysoká kvalita na výrobu obkladov 

stien a nábytku s dôrazom na 

jednotnú farbu

7.

A / B natur rozhádzaná 

štruktúra, radiál kmene, 

drevina DB

kombinácia listov z rôznych zväzkov ale len z jedného 

kmeňa, vzľad ako škárovka, kresba len radiál,mierny 

odklon štruktúry dovolený,  farebne zladené lepšie ako 

radiál

nedovolené tmavé zábehy, veľké zrkadlá a veľká beľ, 

ostatné ako B

Vysoká kvalita na výrobu obkladov 

stien a nábytku s veľkým dôrazom 

na jednotnú farbu


