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Zasady klasyfikacji:
Nordmann Classic żółty

Piękne, naturalne drzewka marki Nordmann Classic 

to gwarancja najwyższej jakości. Stosowane przez 

nas metody selekcji drzewek zapewniają zgodność 

z międzynarodowymi wymogami klasyfikacji 

jakościowej. 

n  KOLOR: 

Naturalny pokrój i świeży, zielony kolor to charak-

terystyczne cechy drzewek Nordmann.

n  KSZTAŁT: 

Szerokość i wysokość drzewek może się różnić, ale 

proporcje są następujące: maksymalna szerokość 

równa się 1,33 wysokości lub szerokość jest 

mniejsza niż połowa wysokości drzewka, stanowiąc 

jednak minimum 0,33 jego wysokości.

n  GĘSTOŚĆ: 

Korona drzewek może być luźniejsza, ale zawsze 

mają one wystarczającą liczbę międzywęźli. W 

zależności od wielkości drzewka, liczba okółków 

wynosi minimum 4 przy wysokości od 100 do 150 

cm, od 4 do 5 przy wysokości od 150 do 200 cm lub 

5-6 przy wysokości od 200 do 250 cm.

n  PIEŃ: 

Kształt pnia drzewka podkreśla jego symetryczny 

pokrój.

n  WIERZCHOŁEK: 

Drzewko ma jeden wierzchołek.

n  SYMETRIA: 

Pokrój drzewka jest symetryczny, a jego 

gałęzie są równomiernie rozłożone wokół pnia. 

Ewentualną niedostateczną liczbę okółków 

równoważą międzywęźla nadające drzewku ładny 

wygląd. Dla uzyskania właściwej symetrii drzew-

ka mogą zostać poddane cięciu formującemu.

n  WYSOKOŚĆ: 

Wysokość drzewka liczy się od miejsca ścięcia 

lub od szyjki korzeniowej na poziomie gruntu 

aż do jego najwyższego punktu, w którym gałąź 

okółkowa po podgięciu dotyka pędu głównego – 

maksymalnie do wierzchołka drzewka. Wysokość 

drzewka określana jest w następujących 

przedziałach: 

 

100 - 150 cm 125 - 175 cm 

150 - 200 cm 175 - 225 cm 

200 - 250 cm

n  KONIEC PNIA: 

Dolny koniec pnia jest oczyszczony z gałęzi i 

stanowi 5%-10% wysokości drzewka w przypadku 

drzewek do 200 cm oraz 5%-15% w przypadku 

drzewek o wysokości przekraczającej 200 cm.

n  USZKODZENIA:  

Drzewka nie wykazują większych uszkodzeń, 

nie posiadają martwych lub uszkodzonych 

gałązek i nie występują na nich porosty, glony ani 

mech. Nie są uszkodzone przez owady ani inne 

zwierzęta. Igły są rozłożone równomiernie i dobrze 

wykształcone.
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Piękne, naturalne drzewka marki Nordmann Classic 

to gwarancja najwyższej jakości. Stosowane przez 

nas metody selekcji drzewek zapewniają zgodność 

z międzynarodowymi wymogami klasyfikacji 

jakościowej: drzewka są dobrze wyrośnięte, mają 

zdrowy, zielony kolor i odpowiednie proporcje 

szerokości do wysokości oraz symetryczny pokrój. 

W asortymencie znajdują się zarówno bardzo 

gęste drzewka, jak również te o nieco luźniejszej 

koronie. Równomiernie wykształcone okółki i 

międzywęźla uzupełniają i uatrakcyjniają wygląd 

bożonarodzeniowego drzewka. Poniżej przedstawia-

my paletę drzewek marki Nordmann Classic.

Markowa jakość
Certyfikowane i oznaczone etykietą

Sortowanie



 ETYKIETA MÓWI WSZYSTKO:
JAKOŚĆ, WIELKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO

 SĄ JEDNAK DRZEWKA, KTÓRYCH 
 NIE DOSTANIESZ W NORDMANN CLASSIC:
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1,00 – 1,50 m

1,50 – 2,00 m
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2,00 – 2,50 m
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1,25 – 1,75 m

1,75 – 2,25 m
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EAN 5708145000 507

EAN 5708145000 521

EAN 5708145000 545

EAN 5708145000 514

EAN 5708145000 538

 Wyraźne oznaczenie drzewek Nordmann Classic pozwala zarówno klientom, jak i sprzedawcom na szybkie zori-

entowanie się, z jakim drzewkiem mają do czynienia. Dzięki temu sprzedaż odbywa się dużo płynniej i wydajniej.

Takich drzewek, jak te przedstawione poniżej nigdy nie znajdziesz w Nordmann Classic. Eliminujemy je już na 

początkowym etapie, aby oszczędzić Ci kosztów, czasu i przede wszystkim nerwów.

Sortowanie

Henningsen A/S · Bavnevej 50 · DK-6580 Vamdrup
Phone + 45 70 20 13 20 · Fax + 45 74 50 50 00

E-Mail: post@henningsenas.dk · www.henningsenas.dk


