
 

STANDARD 
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA 

KLASY PODŁÓG WARSTWOWYCH INSPIRO 
 
 
BIEL: 
Niedopuszczalna 
 
SĘKI: 
Zdrowe, zrośnięte oraz pęknięte szpachlowane, dopuszczalne do 30 mm średnicy. 
 
SĘKI CZARNE ORAZ DZIURY PO SĘKACH: 
Sęki czarne sporadycznie dopuszczalne do maksymalnej średnicy 15 mm. Dziury po 
sękach wypełnione szpachlą dopuszczalne do średnicy 10 mm. 
 
PĘKNIĘCIA: 
Niedopuszczalne pęknięcia czołowe. Dopuszczalne pęknięcia powierzchniowe o 
maksymalnej szerokości 1 mm i maksymalnej długości 20 mm, wypełnione szpachlą, 
maksymalnie 2 sztuki na jednej desce. 
 
USŁOJENIE: 
Dowolne, o zróżnicowanej strukturze. 
 
KOLORYSTYKA: 
Deski o naturalnej i zróżnicowanej barwie. 
 
BŁYSZCZ: 
Dopuszczalny. 
 
RDZEŃ: 
Niedopuszczalny. 
 
ZABITKI, ZAKORKI I SKAZY: 
Dopuszczalne, o maksymalnej szerokości 4 mm i maksymalnej długości 30 mm, 
maksymalnie 1 sztuka na jednej desce. 
 
CHODNIKI OWADZIE: 
Niedopuszczalne. 
 
 
 
 



 

RUSTIC 
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA 

KLASY PODŁÓG WARSTWOWYCH INSPIRO 
 
 
BIEL: 
Dozwolona wewnętrzna i zewnętrzna, zdrowa. Dopuszczalna biel przebarwiona. 
 
SĘKI: 
Zdrowe, zrośnięte bez ograniczeń ze względu na ilość i wielkość. Dopuszczalne 
pęknięcia w sękach bez ograniczeń. Dopuszczalne ubytki w sękach do średnicy 25 mm, 
wypełnione szpachlą. 
 
SĘKI CZARNE ORAZ DZIURY PO SĘKACH: 
Sęki czarne i dziury po sękach wypełnione szpachlą. Dopuszczalne do średnicy 25 mm. 
 
PĘKNIĘCIA: 
Dopuszczalne pęknięcia czołowe o maksymalnej szerokości 8 mm i maksymalnej 
długości 150 mm, wypełnione szpachlą, maksymalnie 2 sztuki na jednej desce. 
Dopuszczalne pęknięcia powierzchniowe o maksymalnej szerokości 6 mm i maksymalnej 
długości 100 mm, wypełnione szpachlą, maksymalnie 4 sztuki na jednej desce. 
Niedopuszczalne pęknięcia promieniowe poprzeczne. 
 
USŁOJENIE: 
Dowolne. 
 
KOLORYSTYKA: 
Dopuszczalne deski o bardzo zróżnicowanej barwie. Dopuszczalne deski przebarwione, 
bezsęczne w maksymalnej ilości 20% z bardzo intensywnymi przebarwieniami. 
 
BŁYSZCZ: 
Dopuszczalny. 
 
RDZEŃ: 
Dopuszczalny bez pęknięć poprzecznych promieniowych. 
 
ZABITKI, ZAKORKI I SKAZY: 
Dopuszczalne, o maksymalnej szerokości 25 mm i maksymalnej długości 200 mm, 
maksymalnie 3 sztuki na jednej desce. 
 
CHODNIKI OWADZIE: 
Niedopuszczalne. 
 
 



 

STANDARD 
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA 

KLASY PODŁÓG WARSTWOWYCH INSPIRO 
DOTYCZY WZORU JODŁA KLASYCZNA I JODŁA FRANCUSKA 

 
BIEL: 
Niedopuszczalna 
 
SĘKI: 
Zdrowe, zrośnięte oraz pęknięte szpachlowane, dopuszczalne do 20 mm średnicy. 
 
SĘKI CZARNE ORAZ DZIURY PO SĘKACH: 
Sęki czarne sporadycznie dopuszczalne do maksymalnej średnicy 10 mm. Dziury po 
sękach wypełnione szpachlą dopuszczalne do średnicy 5 mm. 
 
PĘKNIĘCIA: 
Niedopuszczalne pęknięcia czołowe. Dopuszczalne pęknięcia powierzchniowe o 
maksymalnej szerokości 1 mm i maksymalnej długości 20 mm, wypełnione szpachlą, 
maksymalnie 1 sztuki na jednej desce. 
 
USŁOJENIE: 
Dowolne. 
 
KOLORYSTYKA: 
Deski o naturalnej i zróżnicowanej barwie. 
 
NIEDOPUSZCZALNE PRZEBARWIENIA: 
Po suszarni, przekładkach oraz powstałe wskutek niewłaściwego składowania czy 
obróbki drewna. 
 
BŁYSZCZ: 
Dopuszczalny. 
 
RDZEŃ: 
Niedopuszczalny. 
 
ZABITKI, ZAKORKI I SKAZY: 
Dopuszczalne, o maksymalnej szerokości 2 mm i maksymalnej długości 15 mm, 
maksymalnie 2 sztuka na jednej desce. 
 
CHODNIKI OWADZIE: 
Niedopuszczalne. 
 



 

RUSTIC 
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA 

KLASY PODŁÓG WARSTWOWYCH INSPIRO 
DOTYCZY WZORU JODŁA KLASYCZNA I JODŁA FRANCUSKA 

 
BIEL: 
Dozwolona wewnętrzna i zewnętrzna, zdrowa. 
 
SĘKI: 
Zdrowe, zrośnięte o maksymalnej średnicy 40 mm. Dopuszczalne pęknięcia w sękach 
bez ograniczeń. Dopuszczalne ubytki w sękach do średnicy 20 mm, wypełnione szpachlą. 
 
SĘKI CZARNE ORAZ DZIURY PO SĘKACH: 
Sęki czarne o maksymalnej średnicy 20 mm. Dopuszczalne dziury po sękach o 
maksymalnej średnicy 10 mm, wypełnione szpachlą. 
 
PĘKNIĘCIA: 
Dopuszczalne pęknięcia czołowe o maksymalnej szerokości 3 mm i maksymalnej 
długości 30 mm, wypełnione szpachlą, maksymalnie 2 sztuki na jednej desce. 
Dopuszczalne pęknięcia powierzchniowe o maksymalnej szerokości 2 mm i maksymalnej 
długości 20 mm, wypełnione szpachlą, maksymalnie 3 sztuki na jednej desce.  
 
USŁOJENIE: 
Dowolne. 
 
KOLORYSTYKA: 
Dopuszczalne deski o bardzo zróżnicowanej barwie. Dopuszczalne deski przebarwione, 
bezsęczne. 
 
BŁYSZCZ: 
Dopuszczalny. 
 
RDZEŃ: 
Niedopuszczalny. 
 
ZABITKI, ZAKORKI I SKAZY: 
Dopuszczalne, o maksymalnej szerokości 10 mm i maksymalnej długości 30 mm, 
maksymalnie 3 sztuki na jednej desce. 
 
CHODNIKI OWADZIE: 
Niedopuszczalne. 
 


