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Posebni pogoji družbe Papierholz Austria GmbH 
za 

odkup in dobavo industrijskega lesa 

(različica 07/2017) 

Poleg Splošnih pogojev kupca za odkup in dobavo lesa, dogovorjenih med družbo Papierholz Austria GmbH (v nadaljevanju „kupec“) in njenim/njenimi 
pogodbenim partnerjem/pogodbenimi partnerji, se dogovori naslednje: 

 
 

 KROJENJE IN KAKOVOST 
 

 Vlakninski les iglavcev in listavcev 
 
 Dolg les:  predvsem dolžine 4 m, (2) 3 - 6 m, pri iglavcih premer pri vrhu 5 cm brez lubja oziroma 6 cm z lubjem, pri listavcih 

od 8 cm navzgor z lubjem ali brez. 
 Kratek les:  dolžine 1 m ali 2 m, najmanjša debelina vrha enaka kot pri dolgem lesu. 
 Kakovost: 

Prima: zdrav, skoraj brez rdečine, na obeh straneh odžagan, deblo gladko obvejano, brez rogovil, smole ali poškodb zaradi 
lupljenja, pri smreki in boru dovoljena modrina. 

Sekunda:  rdečina, močno rjava, vendar trda mesta, smola in poškodbe zaradi lupljenja, zlomljen les, mehka mesta (mehka gniloba) 
do 10 % površine reza, belina majhnega obsega (do 10 % površine reza) in slabo obvejanje. 

Les za manipulacijo:  na debelejšem delu preko 60 cm, rogovile (pri listavcih so balast) in delci. 
 

1.2.  Okroglice iglavcev 
 

 Dolg les:  predvsem dolžine 4 m, (2) 3 - 6 m, od 7 cm naprej vrh brez lubja oz. 8 cm z lubjem, največ 35 cm na debelejšem koncu, 
največ 55 % suhe vsebnosti – pri lesu z gostimi letnicami največ 60 %, najmanj 760 kg/FMO. 

 Kratek les:  dolžine 1 m (največ 1,04 m) ali 2 m (največ 2,04 m), debelina kot pri dolgem lesu, najmanj 480 kg/RMM (ROO). 
 Kakovost:  samo drva smreke/jelke (brez klad), po vrstah in sortah, sveža, zdrava, iz tekoče proizvodnje, brez 

obarvanj na površini reza. 
Les mora biti na obeh straneh odžagan, narezan na cele metre in na meter ravno in gladko obvejan. Brez grobih kosov, 
sušic, zlomljenega lesa, lesa z močnimi koreninami in rogovil. 

 
 OPREDELITEV POJMA „INDUSTRIJSKI LES“ 
 

Količinska enota:  Merska enota F = kubični meter R = prostorninski meter A = atro teža 
  Stanje  O = brez lubja M = z lubjem 
  Obračunska mera O = brez lubja M = z lubjem 
  (npr.:  FMO = kubični meter, dobavljen z lubjem, izmerjen in obračunan brez lubja), 
   RMM = prostorninski meter, dobavljen z lubjem, izmerjen in obračunan z lubjem), 
Opredelitve kakovosti:  I = industrijski les, IS = okroglice, IF = vlakninski les, I2 sekundarni les, IM = les za manipulacijo 

 
 DIMENZIJE 
 

Količina industrijskega lesa iglavcev in listavcev se določa izključno po teži in samo v obratih kupca. Če v ostalem ne velja 1. točka 
Splošnih pogojev kupca za odkup in dobavo lesa, veljajo avstrijske prakse na področju trgovine z lesom oziroma smernice FHP za tehtanje 
industrijskega lesa. 
Faktor preračunanja atro teže na kubični meter: 

 
 kg/FOO kg/FMO   kg/FOO kg/FMO 
Smreka/jelka 427 475  Breza 515 585 
Bor 510 570  Bukev 650 707 
Macesen 545 625  Trepetlika 422 479 
Javor 570 633  Topol 350 402 
Jelša 460 541  Hrast/robinija 630 741 
Jesen 650 755     

 
 Pri določanju količine po obsegu v prostornini mora biti les pravilno obrezan in gosto skladan. 

Pri nepravilnem skladanju si pridržujemo pravico, da les prevzamemo po teži. 
 

 

 


