
www.jafholz.sk
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.    
ŠPAČINCE | ŽILINA | LIČARTOVCVE | SIELNICA

Stavebné rezivo

Art. číslo Označenie Hrúbka (mm) Dĺžka (m) Šírka (mm)

53035/ stavebné rezivo bočne netriedené dosky 25 3-6 60+

53006/ stavebné rezivo bočne triedené dosky 25 4-6 100, 120, 130, 
150, 170, 200

53235/ stavebné rezivo prizmované fošne, netriedené 50 4-6 100+

53300/ stavebné rezivo prizmované fošne, triedené, ebw 50 4-6 100, 150, 200, 250

53500/ stavebné rezivo hranené hranoly (-ky), ebw 80 4 80

53500/ stavebné rezivo hranené hranoly (-ky), ebw 100 4-6 100, 120

53500/ stavebné rezivo hranené hranoly (-ky), ebw 120 4-6 120

53500/ stavebné rezivo hranené hranoly (-ky), ebw 150 4-5 150

53335/ stavebné rezivo triedené fošne, imballo 50 4-6 150, 200, 250

53535/ stavebné rezivo hranené hranoly, imballo 80 4 100, 120

53535/ stavebné rezivo hranené hranoly, imballo 100 3-5 100

53535/ stavebné rezivo hranené hranoly, imballo 120 5-6 120

54323/0140 stavebné rezivo bočne triedené dosky, impregnované 25 4 100

54323/0340 stavebné rezivo bočne triedené dosky, impregnované 25 4 150

a) Dosky a fošne namáhané v ohybe prevažne v polohe na stojato sa triedia ako  
 hranoly a príslušne sa označujú.
b) Limitná hodnota neplatí pre dosky - lepené lamelové drevo.

Rozdelenie reziva

druh reziva hrúbka d, výška h, šírka b

laty d ≤ 40 mm

dosky a) d ≤ 40 b) mm

fošne a) d ≤ 40 mm

hranoly b ≤ h ≤ 3b

Stavebné rezivo
stavebné rezivo smrek - čerstvo rezané
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Krovové rezivo - na objednávku

Strešné laty

Art. číslo Označenie Hrúbka (mm) Dĺžka (m) Šírka (mm)

53401/ strešné laty impregnované, certifikované 30 4 50

53401/ strešné laty impregnované, certifikované 40 4 50

53401/ strešné laty impregnované, certifikované 40 4 60

53405/ laty impregnované 40 3 - 5 50

54088/ laty impregnované 40 3 - 5 60

Uvedený popis kvality sa vzťahuje na stav reziva pri jeho dodaní.

Popis kvality stavebného reziva

Znak výberu IMB I. - druhá trieda EBW - prvá trieda

1. Hrče zarastené, zdravé hrče sa dovoľujú do 3/4 šírky kusu; 
nezarastené do 1/2 šírky kusu

zarastené hrče sa dovoľujú, ak ich rozmer  
nepresahuje 1/2 šírky kusu; nezarastené  

do 1/4 šírky kusu

2. Zafarbenie beľou, 
    hubami, zamodralosť

dovoluje sa do 50 % plochy  
u max. 50 % kusov v dodávke

dovoluje sa do 25 % plochy  
u max. 25 % kusov v dodávke

3. Hniloba začervenalosť do 50 %,  
mäkká hniloba sa netoleruje netoleruje sa

4. Poškodenie hmyzom dovoľujú sa malé otvory v počte 10 ks  
na 1 bm plochy, maximálne u 30 % kusov 

dovoľujú sa malé otvory v počte 4 ks na 1 bm plochy, 
maximálne u 20 % kusov 

5. Trhliny čelné tolerujú sa, ak neohrozujú pevnosť kusu ak neprechádzajú skrz, tolerujú sa

6. Trhliny bočné tolerujú sa, ak neohrozujú pevnosť kusu sú povolené, ak nezasahujú do plochy hlbšie 
ako 1/2 hrúbky kusu

7. Trhliny plošné tolerujú sa, ak neohrozujú pevnosť kusu
do 1/2 dĺžky kusu ak neprechádzajú skrz,  

do 1/2 šírky kusu ak prechádzajú skrz, 
nesmie byť ohrozená pevnosť kusu

8. Odlupčivé jadro toleruje sa u max. 25 % kusov 
v kamiónovej dodávke netoleruje sa

9. Smolníky tolerujú sa tolerujú sa jednostranné do dĺžky 100 mm 
v počte 3 ks na každý meter dĺžky

10. Obliny dovoľujú sa po celej dĺžke kusu na oboch  
stranách jednej strany do 1/2 hrúbky 

dovoľujú sa na oboch stranách jednej plochy dosky 
do 1/3 hrúbky a 1/4 dĺžky kusu u max. 20 % kusov 

11. Zarastená kôra toleruje sa maximálne u 10 % počtu kusov 
v kamiónovej dodávke netoleruje sa

12. Dreň dovoľuje sa dovoľuje sa

13. Zakrivenie plošné, bočné, skrutkovito do 0,5 % dĺžky,  
priečne do 1 % dĺžky

plošné a bočné do 0,3 % dĺžky, 
priečne sa dovoľuje do 3 % šířky kusu


