АДРЕСИ

ВАЖЛИВО

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

Категорично забороняється

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

відвантаження пиломатеріалів без

Андрій Сеник - (050) 858 07 39 - менеджер

попередньої відправки на ел. пошту

по закупівлям

специфікації та її узгодження.

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -

Недотримання цієї умови надає право не

первинка лісова

розвантажувати автомобіль і повернути

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;

матеріал відправнику!

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам

34_ДОШКА ДУБОВА BERRY
на дошку дубову Berry - СПЕЦИФІКАЦІЯ 34, обов’язкові вимоги при пакуванні в окремій інструкції

ВОЛОГІСТЬ

Свіжий розпил

СТАН

Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання на
складі

РОЗПИЛОВКА

Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур.
Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим

ЗАХИСТ ТОРЦІВ

Обробка торців допускається лише парафіном

ПАКУВАННЯ

обов’язкові вимоги пакування в окремій інструкції отримати в розділі
«скачати документи»
упаковка на палети висотою 1.2 м на хвойних рівних цілих прокладках перетином
20x20мм, відстань між прокладками 30 см (5 прокладок на довжину 1240 мм, 7 прокладок
на довжину 2040 мм), палет повинен складатися з 3-х брусків (для довжини 1240 мм) і 5-ти
брусків (для довжини 2040 мм), перетин брусків не менше 70x70 згідно з вимогами
укладки та пакування.

ДОПУСК В ММ.

товщина -0/+3; ширина -0/+10; довжина -0/+30

УМОВИ ПОСТАВКИ

Склад ПОКУПЦЯ

ЦІНА

відповідно соту і розмірам від 270 до 1800 ЄВРО
По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт

Розпилочні розміри в мм.
Товщина

Ширина

Довжина

Ціна

Якісні параметри

Загальні вимоги:
сучки більші 30 мм, які знаходяться ближче, ніж
15 мм від краю кромок, не допускаються;
частково врослі сучки більше 15 мм, які
знаходяться ближче, ніж 13 мм від краю кромок
всі сорти

160/200/230

не допускаються;
табачні сучки більше 10 мм, які знаходяться
ближче, ніж 15 мм від краю кромок не
допускаються;
серцевина, тріщини, косослой, ядро, гниль,
червоточини, обзол, написи маркером по

поверхні, внутрішня заболонь, сліди від
прокладок, жовтизна не допускаються.
Допуски, мм

І

Допуски, мм

29

-0/+3

160

1240

900 ЄВРО

160

2040

980 ЄВРО

200

1240

1150 ЄВРО

200

2040

1700 ЄВРО

230

1240

900 ЄВРО

230

2040

1800 ЄВРО

-0/+10

-0/+30

Допускається : здорові сучки величиною до 10
mm, булавочні табачні сучки до 4 mm.
Заболонь, а також внутріння заболонь не
допускається.
Колір дерева повинен бути однорідним

Допускаються:
живі світлі сучки діаметром до 30 мм;

І*

29

табачні сучки діаметром до 12 мм;

160

1240

750 ЄВРО

200

1240

800 ЄВРО

200

2040

1300 ЄВРО

230

1240

750 ЄВРО

незначні зміни кольору допускаються;

230

2040

1350 ЄВРО

допускається вросла кора довжиною до 80 мм и

живі врослі сучки на кромках діаметром до 10
мм;
табачні сучки на кромках діаметром до 6 мм;

шириною до 2 мм;
Заболонь, а також внутрішня заболонь не
допускається

Допуски, мм

-0/+3

-0/+10

-0/+30
Допускаються:
живі світлі сучки діаметром до 50 мм;
табачні сучки і отвори від сучків діаметром до
25 мм;
живі сучки на кромках діаметром до 10 мм;
табачні сучки на кромках діаметром до 8 мм;

ІІ

29

160

1240

330 ЄВРО

вросла кора довжиною до 100 мм і шириною до

200

1240

580 ЄВРО

3 мм;

230

1240

600 ЄВРО

вертикальна заболонь, яка виходить на одну

230

2040

750 ЄВРО

200

2040

680 ЄВРО

або обидві кромки загальною шириною до
50 мм;
внутрішня заболонь, але не більше 5% таких
дошок в пачці;
обов’язкова наявність сучків більше 15 мм в
дошці цього сорту,
Дошка без сучків не допускається- мінімум 2
сучки на дошці.

Допуски, мм

-0/+3

-0/+10

-0/+30
Допускаються:
до двох світлих зрощених сучка діаметром до 75
мм;
живі темні плотні і частково зрощені сучки
діаметром до 50 мм;
табачні сучки і отвори від сучків діаметром до
35 мм;
зрощені і табачні сучки на кромках діаметром
до 10 мм;

ІІІ

29

160

1240

270 ЄВРО

200

1240

350 ЄВРО

230

1240

400 ЄВРО

вросла кора довжиною до 150 мм и шириною
до 5 мм;
косослой на широкій поверхні дошки, який не
виходить на ребра;
вертикальна заболонь, з однієї або з двох країв
дошки, загальною шириною до 70 мм;
допускається дотична серцевина, яка не

виходить на торці, але не більше 50 % таких
дошок у палеті;
внутрішня заболонь, проте не більш ніж у 5 %
дошок в палеті;
кольорові плями без обмежень;
ненаскрізьні сліди підпара, розміром 80*10 мм,
але не більше ніж у 10% дошок в палеті;
Допуски, мм

-0/+3

-0/+10

-0/+30

