
 

 

   Tiset Savværk A/S 

Kvalitet beskrivelse Robinie rund træ  
       Stolper og palisader. 

Beskrivelse: Runddrejet stolper og palisader, produceret i Robinie med eller uden FSC.  

Trækvalitet: 

- Basis sund og frisk kerne træ, produceret i et stykke med fas i begge ender. 
- Der vil være splint på overfladen, som under fugtige forhold, kan ændres udseende til sorte 

pletter eller streger. 
- Løse og faste knaster er tilladt optil 25 mm i diamater, knaster kan være bløde og hårde, 

ligeledes kan knaster indeholde råd, hvilket er helt naturligt. 
- Revner i overfladen er tilladt indtil 3 mm bredde, mens revner i ender er tilladt indtil 5 mm 

i bredde, dog kan revner bliver større i produktets levetid. 
- Træfejl, der ikke påvirker produktets styrke, er tilladt uden nogen begrænsning. 
- Misfarvning forårsaget af opbevaring eller sol, betragtes ikke som træfejl. 
- Pilhøjde eller krumninger er tilladt optil 25 mm pr. løbende meter. 
- Tolerancer: Diameter + - 2 mm længde + 5 mm – 2 mm. 
- Anvendes eksempelvis til hegn, eller palisader. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  Tiset Savværk A/S 

   Kvalitet beskrivelse Robinie træ  
Afbarket og pudset stolper. 

Beskrivelse: Afbarket og pudset stolper, produceret i Robinie med eller uden FSC. 

Trækvalitet: 

- Basis sund og frisk kerne træ, produceret i et stykke med kant afrundet ender. 
- Overflade er fri for bark og splint, og efterfølgende pudset. 
- Løse og faste knaster er tilladt optil 35 mm i diameter, knaster kan være bløde og hårde, 

ligeledes kan knaster indeholde råd, hvilket er helt naturligt. 
- Ud faldne knaster er tilladt op til 35 mm, ellers skal det være repareret. 
- Splint på overfladen er accepteret optil 5 % af overfladen, splinten kan ændre udseende til 

sorte pletter, plamager eller streger. 
- Insekt skader eller andre former for mekanisk beskadigelser er ikke tilladt. 
- Der kan ved afkortning fremkomme skjulte råd lommer inde i træet, dette betragtes ikke 

som fejl eller mangler. 
- Revner i overfladen er tilladt indtil 3 mm bredde, mens revner i ender er tilladt indtil 5 mm 

i bredde, dog kan revner bliver væsentlig større i produktets levetid. 
- Dimension på stolperne måles på det bredde stykke i toppen af træet, der kan i enkelte 

tilfælde være mindre dimensioner, målt andet steds på stolpen, dette er accepteret. 
- Pilhøjde er uden tolerance angivelse, stolperne leveres som de er vokset i naturen 
- Længde tolerancer + - 20 mm.  
- Misfarvning forårsaget af opbevaring eller sol, betragtes ikke som træfejl. 
- Anvendes eksempelvis til legepladser. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Tiset Savværk A/S 

   Kvalitet beskrivelse Robinie træ  
     Afbarket hegns stolper. 

Beskrivelse: Afbarket hegn stolper, produceret i Robinie med eller uden FSC. 

Trækvalitet: 

- Basis sund og frisk kerne træ med splint, uden bark produceret i et stykke, med spids eller 
afrundet ender. 

- Træfejl der ikke påvirker produktets styrke er tilladt uden begrænsning. 
- Knuder og knaster er tilladt uden begrænsning, knaster dog max. 35 mm i diameter. 
- Revner og misfarvning forårsaget af solen, betragtes ikke som reklamations berettiget. 
- Angivelse af størrelser, måles omkring midten af stolperne i længde retning. 
- Tolerancer længde – 10 + 50 mm. 
- Spids på stolperne er altid i den tykke ende, og udført som 2 eller 4 siddet spids. 
- Under opbevaring kan stolperne ændre form og farve, det er helt naturligt for organisk 

materialer, ligeledes kan der fremkomme mug og skimmel ved lagering, det fjernes nemt 
med vand, og betragtes ikke som fejl. 

- Pilhøjden er uden tolerancer, stolperne leveres som de er vokset i naturen. 
- Anvendes eksempelvis til trådhegn. 

            Vinstokke. 

Beskrivelse: Afbarket og kantskåret stolper, produceret i Robinie med eller uden FSC. 

Trækvalitet: 

- Basis sund og frisk kerne træ med delvis splint, uden bark produceret i et stykke, med 
spids.  

- Træfejl der ikke påvirker produktets styrke er tilladt uden begrænsning. 
- Knaster er tilladt uden begrænsning, knaster dog max. 25 mm i diameter. 
- Revner og misfarvning forårsaget af solen, betragtes ikke som reklamations berettiget. 
- Angivelse af størrelser, måles i toppen og angives som cm2, samt længde på stolperne. 
- Tolerancer længde – 10 + 50 mm. 
- Spids på stolperne 2 siddet spids. 
- Under opbevaring kan stolperne ændre form og farve, det er helt naturligt for organisk 

materialer, ligeledes kan der fremkomme mug og skimmel ved lagering, det fjernes nemt 
med vand, og betragtes ikke som fejl. 

- Pilhøjden er max. 35 mm pr. løbende meter. 
- Anvendes eksempelvis til opbinding af vinstokke. 

 



 

 Tiset Savværk A/S 

   Kvalitet beskrivelse Robinie træ  
    Savskåret stolper. 

Beskrivelse: Savskåret stolper, produceret i Robinie med eller uden FSC. 

Trækvalitet: 

- Basis sund og frisk kerne træ, produceret i et stykke savskåret på 4 sider. 
- Der vil være splint på overfladen, som under fugtige forhold, kan ændres udseende til sorte 

pletter eller streger. 
- Løse og faste knaster er tilladt optil 25 mm i diamater, knaster kan være bløde og hårde, 

ligeledes kan knaster indeholde råd, hvilket er helt naturligt. 
- Der kan ved afkortning af stolperne, fremkomme skjulte råd lommer inde i træet, det 

betragtes ikke som fejl eller mangler.  
- Revner i overfladen er tilladt indtil 3 mm bredde, mens revner i ender er tilladt indtil 5 mm 

i bredde, dog kan revner bliver større i produktets levetid. 
- Træfejl, der ikke påvirker produktets styrke, er tilladt uden nogen begrænsning. 
- Misfarvning forårsaget af opbevaring eller sol, betragtes ikke som træfejl. 
- Pilhøjde eller krumninger er tilladt optil 25 mm pr. løbende meter. 
- Tolerancer: tværsnit i ender + - 2 mm længde + 5 mm – 2 mm. 
- Anvendes eksempelvis til hegn, terrasse brædder etc.  

Høvlet stolper. 
Ud over de ovennævnte savskåret kvalitet, er der følgende tolerancer for høvling.  

- Ved høvling af Robinie træ angives overfladen i 3 standard kategorier A, B, og C. 
o A overflade, er glat og ensartet forarbejdet, dog kan der forekomme områder 

omkring knaster, hvor træet rejser sig, det kan ikke undgås, men fjernes let med en 
pudseklods. 

o B overflade, skal være forholdsvis glat og ensartet forarbejdet, dog kan der være 
svage spor efter savklinger, og der tillades udfald af kant knaster.  

o C overflade, betegnes som ikke synlig side, derfor kan der forekomme knast udfald, 
fremtræk spor fra høvling, misfarvninger, savskåret overflade, splint og bomkant. 
 

Tolerancer: Længde + 100 mm. 
 Høvling bredde og tykkelse: + 0 mm. – 2 mm. 
 Vrid/Pilhøjde <20 mm. Pr. meter.                     Ver 1.1 


