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KOMERCINIS PASIŪLYMAS BKDKK001 
 

Mediena: beržas (betula spp.)  
Produktas: viengubo pjovimo lenta 
 

Kokybė: BC miks. rūšis – išrūšiuoti pagal rūšis nereikia – sveikos ir 
juodos neiškritę šakos (išskyrus plunksnines) leidžiamos be apribojimų, 
juodos krintačios ir supuvę šakos – iki 20mm, sveikas branduolys 
leidžiamas be apribojimų. Supuvęs, suskilęs branduolys taip pat ir 
šerdis išskaičiuojama iš lentos pločio ir atitinkamai pažymima 
markeriu ant lentos, kaip parodyta pav.1. Lentos turi būti pjaunamos 
tik nuo pirmo – antro pjūvio iš rąstų, kurių skersmuo didesnis nei 18 
cm. Lentų su branduoliu A pusėje negali būti daugiau 30% viso kiekio. 
Lentos turi būti nužievintos!   

                                                                                                                    pav. 1 
Neleidžiami defektai: įskilimai, puviniai, natūralios spalvos pasikeitimai (pelėsis, pamėlynavimai), kinivarpos ir 
mechaniniai pažeidimai. Būtina išlaikyti matmenis ir geometrines formas – lentos tolygiai išpjautos, be bangavimo ir 
išlinkimų storio plokštumoje. Trūkimai galuose, kurie įeina į apmokamą matmenį turi būti išskaičiuoti iš ilgio. Lentos turi 
būti nuvalytos nuo pjuvenų prieš pakraunant į džiovyklą. 
 
Lentos matavimas: lenta matuojama iš viršaus siaurojoje pusėje per vidurį, nuo žievės 
iki žievės. 

pav. 2 

Minimalus lentos plotis: 120mm (partijoje gali būti 15% siaurų šoninių lentų, kurių plotis 82-105mm, bet griežtai 
nedaugiau kaip 20%, tokios lentos turi būti be šerdies ir kitų defektų, kaip šakos ir pan.) 
 

Drėgnumas: natūralus (nedžiovinta) arba 10-12% drėgmės (džiovinta). 
 
Matmenys: 

Storis, mm Plotis, mm 
Ilgis, mm *** 

Proporcija 
pagal ilgius, % 

Kaina €/m3, 
FCA LT Pjaunamas Apmokamas Pjaunamas Apmokamas 

29 * 26 120 mm ir daugiau ** 
Sausos lentos 

pločio matmuo 
pagal pav. 2 * 

1100 maks. 20% 

210,00 
(nedžiovinta) 

260,00 
(džiovinta) 

2200 min. 60% 220,00 
(nedžiovinta) 

270,00 
(džiovinta) 

3000 maks. 20% 

  *      - bangavimas pjaunant juostinėmis staklėmis neleidžiamas, dėl to prašome pjauti min. 29,5mm storį.   
  **    - vidutinis lentų plotis (bendras pakuotės plotis / lentų kiekis) po džiovinimo turi būti min. 180mm  
  ***  - lentų ilgis turi būti su 20-50mm užlaida, kuri neįeina į apmokamą ilgį. Ilgiai taip pat gali būti nuo 2000 iki 3000mm žingsniu 
kas 200 mm, pakraunant į jūrinį konteinerį pas tiekėją. 
 

Tolerancijos:     storis    -0+3 mm 
ilgis     -0+50 mm 

 

Minimalus paruoštos produkcijos kiekis – min. 28m3 
 

Paketavimas: paketų matmenys turi būti 1100-1120mm pločio ir 1250-1270mm aukščio kartu padėklu, ilgis 
priklausomai nuo lentų ilgio. Paketai sutvirtinti plastikine juosta, min. 3-ose vietose, per lentos ilgį. Paketai turi būti pilni, 
vienodas ilgi viename pakete. Paketai turi būti uždengti polietileno plėvele, min. 3-imis sluoksniais. Paketai turi atitikti 
ISPM15 standartą ir būti atitinkamai paženklinti ant medinės taros. Krovinys turės būti pakrautas į 40-ies pėdų jūrinį 
konteinerį arba į krovininį automobilį pagal užsakovo nurodymą prieš atkrovimą. 
 

Lentų žymėjimas: kiekviena lenta turi turėti numeraciją ant lentos galo, taip pat ant lentos turi būti aiškiai užrašytas 
plotis. Kiekvienos lentos matmenys (plotis, ilgis ir storis) turi būti pateikti specifikacijoje (excel formatu), kuri turi būti 
pateikta užsakovui atkrovus krovinį. 


