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KoskiTimber birch

Přesnost rozměrů, rovné řezy, stupeň vlhkosti 
přizpůsobený konečnému využití, přesné 
roztřídění, to jsou základní charakteristiky 
březového řeziva KoskiTimber. Rozdělení 
na třídy podle jakosti zajistí správné a 
vhodné využití řeziva pro určité účely, a to 
nejúspornějším způsobem.

Pevné finské březové řezivo
Dobrá bříza je vysoká, rovná a pevná. Barva 
březového dřeva je nažloutle bílá nebo 
načervenalá s hnědým odstínem. Barva se 
liší v závislosti na místě, kde strom rostl, 
době kacení a stupni vyschnutí. Objemová 
hmotnost se pohybuje v rozmezí 590 – 740 
kg/m3.

Přesné měření
Pilová linka je vybavena skenerem, který 
změří profil prkna pomocí laseru a maticové 
kamery a délku odměří pomocí fotobuňky a 
kodéru.

Možností využití:
• nábytek a díly nábytku
• výroba krytů 
• špičkový truhlářský průmysl
• lišty
• podlahy
• hračky
• kontejnery na potraviny
• hmoždíky a díly nářadí
• stolní desky a pracovní povrchy

Nejkvalitnější březové řezivo
KOSKITIMBER BIRCH TECHNICKÉ ÚDAJE

OMÍTANÉ ŘEZIVO
AS - krajinová prkna 25 mm
Čtyřhranné omítané krajiny špičkové 
kvality, povoleny jsou jen menší vady 
dřeva 

Omítané řezivo třídy A 
– 25/32/38/50 mm 
Březové řezivo vysoké kvality, na líci je 
povoleno menší množství zdravých suků.

BS – krajinová prkna 25 mm
Kvalitní březové řezivo, ekonomické 
řešení pro dveře skříní.

Omítané řezivo třídy Bcf 
– 25/32/38/50 mm
Velice ekonomické čtyřhranné omítané 
březové řezivo, bez jádra, je povoleno 
určité množství suků.

Omítané řezivo třídy B 
– 25/32/38/50 mm
Hrubé řezivo s velkým množstvím suků a 
jádrového dřeva.

Standardní tloušťky
19, 25, 32, 38, 50, 63, 75 mm

Standardní šířky
75, 100, 125, 150 mm

Délka
1800 mm a delší

Stupeň vlhkosti
KD 8 +/-2 %, KD 10 +/-2 %, MC/KD 20 %

Balení
podle délky, podle rozměrů vozidla 

NEOMÍTANÉ ŘEZIVO
AS – krajinová prkna 19/25/32 mm
Neomítané březové krajinové desky 
špičkové kvality, povolené jsou jen menší 
vady dřeva

A – krajinová prkna 19/25/32 mm
Březová krajinová prkna nejvyšší kvality, 
s nejlepšími charakteristikami březového 
dřeva.  Líc je bez velkých suků a kazů, 
povoleno je jen nepatrné množství 
malých zdravých suků.

Neomítané řezivo třídy A 
–32/38/50/63/75 mm
Neomítané březové řezivo, vyrobené z 
čela kmene, 2/3 kusy z jednoho kmene. 
Na líci je povoleno menší množství suků, 
na opačné straně jsou povoleny zóny 
hnědého jádrového dřeva, jejichž šířka je 
však omezena na 1 cm. 

Neomítané řezivo třídy AB 
–32/38/50/63/75 mm
Ekonomické březové řezivo, střední 
kvality, vyráběné ze středu kmene, 2/3 
kusy z jednoho kmene.

Neomítané řezivo třídy B 
–32/38/50/63/75 mm
Hrubé řezivo s velkým množstvím suků.

Průměrné šířky
19 mm kolem 130 mm
25 mm kolem 150 mm
32 mm kolem 160 mm
38 mm kolem 190 mm
50 mm kolem 230 mm
63 mm kolem 260 mm
75 mm kolem 280 mm

Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i 
když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhrazujeme si 
proto právo změny specifikací bez předchozího upozornění.  
Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů než prokazatelně 
vinou dodavatele odpovídá zákazník. Výše nároku na 
odškodnění je vždy omezena hodnotou defektního zboží.
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