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Deski profilowane (tarasowe) i ich naturalne właściwości 
 
Drewno jest produktem naturalnym! 
  
Produkt deska profilowana jest produktem ogólnego 
przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach na  ławki, 
donice, ogrodzenia, podesty, balkony i tarasy nie 
związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deski nie są 
przeznaczone do zastosowań wewnętrznych - należy 
układać je wyłącznie na zewnątrz. Drewno profilowane z 
litego drewna jest produktem naturalnym o bardzo 
różnorodnej charakterystyce i właściwościach. 
  
Nie istnieje ustandaryzowany system gatunków lub klas 
jakości dla desek profilowanych z drewna iglastego lub 
liściastego. Klasy dla desek parkietowych lub 
profilowanych (klasa A/B) opisują typ i dopuszczalny 
zakres określonych właściwości drewna (sęczność, 
spękania, biel, słoje przyrostu, przebarwienia) 
decydujących o walorach estetycznych i jakości np. 
podłogi drewnianej. Powyższe właściwości drewna nie 
mają wpływu na jakość drewna, lecz stanowią jedynie 
charakterystykę poszczególnych klas drewna wg 
przyjętych kryteriów. Ewentualne defekty drewna można 
zneutralizować przed lub w trakcie układania desek, np. 
poprzez ułożenie z kilku desek w mniej widocznych 
miejscach. 
 
Naturalne właściwości drewna nie są wadami 
niezależnie od gatunku drewna: 
  

• spękania promieniowe na powierzchni lub spękania w poprzek włókien na końcu deski i wokół 
mocowania, spękania na i wokół sęków, 

• różnice koloru i struktury drewna typowe dla danego gatunku, 
• szorstkość / wstawanie włókien drzewnych wokół sęków lub drewno reakcyjne (jeżeli nie ma wad 

strugania). Przebarwienie (zmiana kolorów) pod wpływem światła oraz późniejsze szarzenie 
powierzchni, 

• miejscowo pod wpływem czynników pogodowych i wody mogą powstawać złuszczenia. 

Typowe właściwości, zależne od gatunku drewna:  

• wyciek żywicy, 
• kieszeń żywiczna, 
• wrośnięta kora, 
• otwory szpilkowe (spowodowane przez insekty borujące w drzewie), 
• wypłukiwanie składników drewna, 
• odbarwienie spowodowane reakcją drewna taninowego,  
• sinienie w przypadku pozostawienia desek tarasowych do naturalnego zszarzenia. 

Drewno rozszerza się i zmniejsza wraz ze zmianami wilgotności powietrza (pęcznienie i kurczenie). Z tego 
względu mogą występować różnice w stosunku do wymiarów nominalnych. Różnice te zazwyczaj mieszczą 
się w następujących przedziałach: przekrój drewna +2/-4 mm. Deski i legary zazwyczaj nie są przycinane 
precyzyjnie. Dlatego też obowiązują dla nich następujące tolerancje długości: +5/-2,5 cm. 
  

mailto:info@frischeis.at
http://www.jaf-polska.pl/


 

Dane firmy: Bank: 
NIP:  PL7773060321 Raiffeisen Bank Polska, BIC: RCBWPLPW 
REGON: 300874758 PLN – IBAN: PL 79 1750 1019 0000 0000 0518 2395 
KRS: 0000310728 EUR – IBAN: PL 11 1750 1019 0000 0000 0536 6658 
 
Kapitał zakładowy: PLN 6.366.500,00, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
  
JAF Polska Sp. z o.o. 
PL 62-023 Gądki, Magazynowa 19, Tel.: +48 (61) 8144 113, Fax: +48 (61) 8145 899, info@jaf-polska.pl, www.jaf-polska.pl 
 

W każdej partii desek ryflowanych wykonanych z 
określonych gatunków drewna tropikalnego występują 
regularne, niewielkie otwory szpilkowe (1 - 2 mm). 
Stanowią one normalny element powierzchni drewna, 
podobnie jak pęcherze żywiczne, występujące w postaci 
niewielkich przerw wypełnionych białymi kryształami 
żywicy. 
  
Drewno, przede wszystkim tropikalne, dostępne jest w 
kolorach od jasno- do ciemnobrązowego w zależności od 
gatunku. Dla drewna IPE dostępne są kolory od jasno- 
do ciemnobrązowego, a także czerwono-brązowy i 
oliwkowozielony. Powstająca na powierzchni drewna 
srebrno-szara patyna zapewnia unikatową kolorystykę. 
Powierzchnia drewna tropikalnego może być miejscami 
szorstka. Szorstkość drewna wynika z kierunku włókien 
drzewnych w stosunku do słojów przyrostu. 
Powierzchnia drewna ulega zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych. Czynniki pogodowe 
powodują szarzenie powierzchni, spękania i złuszczenia, 
które mogą przybierać różne formy w zależności od 
gatunku drewna. 
  
Należy pamiętać, że w trakcie magazynowania i 
eksploatacji drewno egzotyczne - podobnie jak inne 
rodzaje drewna - traci część swoich składników pod 
wpływem wody (np. deszczu). Wypłukiwane z drewna 
składniki zabarwiają wodę na brązowo lub czerwono-brązowo, a w drewnie dębowym na czarno (taniny). 
Przed magazynowaniem lub ułożeniem desek profilowanych należy upewnić się, że wypłukiwanie nie 
zaszkodzi płytkom podłogowym, fasadom ani innym elementom budynku. 
  
Gwarantujemy, że sprzedawane przez nas produkty są wolne od wad. Zjawiska takie jak paczenie, zmiany 
długości i szerokości oraz spękania mają charakter naturalny i nie wynikają z jakości drewna. 
  
Należy zawsze zwrócić szczególną uwagę na naturalne właściwości i charakterystykę danego gatunku 
drewna. Różnice w kolorystyce, strukturze i innych aspektach drewna w ramach jednego gatunku wynikają z 
charakterystyki produktu drewnianego i nie stanowią podstawy do reklamacji lub dochodzenia rekompensaty. 
  
W razie dalszych pytań prosimy o kontakt.  
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