
 
 

DŁUTA NAREX WOOD LINE I PREMIUM – porównanie 

Jedną z najczęściej poruszanych przez naszych klientów kwestii jest pytanie, które dłuto 

marki Narex mają wybrać, serii Premium czy Wood Line i czym one się różnią. Podstawową, 

widoczną na pierwszy rzut oka różnicą jest kształt i wykonanie rękojeści, ale różnic jest dużo 

więcej.  Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę obu serii dłut, która pomoże wybrać 

najbardziej optymalne dla Państwa potrzeb dłuto firmy Narex.  

 Wood Line Premium 

Stal chromowo-manganowa 59 HRc 59 HRc 

Fazowanie boczne ostrza NIE TAK 

Faza ostrza 25 ° 25 ° 

Rękojeść Bukowa Grabowa 

Osadzenie ostrza Pierścień stalowy Pierścień mosiężny 

Wzmocnienie rękojeści pierścieniem TAK NIE 

Kształt rękojeści Owalny, 
spłaszczony 

Okrągły 

 

Dłuto WOOD LINIE 

 

Dłuto PREMIUM 

 

1. Stal 

Zarówno dłuta serii Wood Line jak i Premium wykonane są z tego samego rodzaju 

stali chromowo-manganowej hartowanej do twardości 59 HRc. Ostrza obu serii  więc 

mają takie same właściwości materiałowe. Należy pamiętać, że stal wykorzystywana 

przez Narex jest bardziej miękka i sprężysta niż stal w dłutach MHG lub Kirschen. 



 
 

Dzięki temu szybciej można dłuto naostrzyć, lecz będzie ono wymagało częstszego 

ostrzenia niż dłuta z twardszej stali. 

2. Ostrze 

Dużą zaletą dłut Premium jest boczne fazowanie ostrza. Dodatkowe fazowanie 

docenią osoby wykonujące chociażby połączenia na wczepy np. typu jaskółczy ogon. 

Dłuto zwęża się wzdłuż bocznej krawędzi ułatwiając obróbkę miejsc 

trudnodostępnych np. pracę w narożnikach.  

Dłuta Wood Line są nie mają fazowania bocznego. Dłuto jest nieco masywniejsze od 

dłuta Premium i przeznaczone jest do standardowych prac stolarskich. 

Faza przednia ostrza w obu seriach ma dokładnie 25 °, jest szlifowana pod kątem 

prostym. 
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3. Rękojeść 

Rękojeść dłuta Wood Line wykonana jest z drewna bukowego. Ze względu na to, że 

drewno bukowe jest bardziej miękkie niż grabowe, dłuta te są wzmocnione 

dodatkowym pierścieniem. Kształt rękojeści jest owalny, spłaszczony dla lepszej 

ergonomii.  

Rękojeść dłuta Premium wykonana jest z drewna grabowego. Nie potrzebuje 

dodatkowego wzmocnienia. Kształt zaokrąglony, masywny. Połączenie ciemnego 

koloru drewna, mosiądzu i stali ostrza nadaje tym dłutom niepowtarzalny charakter. 

Dłuta obu serii można pobijać tylko pobijakiem drewnianym. Pobijanie ich młotkiem 

ze stalowym obuchem spowoduje szybki zniszczenie ich rękojeści. Do pracy z 

młotkami ze stalowym obuchem przeznaczone są dłuta serii Super Line, posiadające 

ostrza identyczne z serią WOOD LINE oraz rękojeść z tworzywa sztucznego 

wzmocnioną na końcu metalowym trzpieniem. 

4. Przeznaczenie 

Dłuta Wood Line są przeznaczone do każdego rodzaju prac stolarskich za wyjątkiem 

prac ciężkich, w których powinny być użyte masywne dłuta ciesielskie lub  dłuta 

gniazdowe. 

Dłuta Premium przeznaczone są również do każdego rodzaju średnio ciężkich prac 

stolarskich, a szczególnie dobrze sprawdzają się w przypadku prac wymagających 

precyzji i dokładności jak np. wykonywanie połączeń na jaskółczy ogon, na wczepy 

itp. . 

5. Cena 

Dłuta Wood Line mają zdecydowanie najlepszy stosunek jakości do ceny. Dłuta 

Premium są droższe ze względu na droższe materiały użyte do ich produkcji: mosiądz 

w miejsce stali, drewno grabowe w miejsce bukowego  oraz większy nakład pracy 

przy obróbce ostrza związany z wykonaniem fazowania. 

PODSUMOWANIE 



 
 

Dłuta Narex są dość niedrogimi narzędziami zachowującymi jednak wysoką jakość. Wszystkie 

krawędzie wykonane są starannie, a ręczne szlifowanie w ostatnim stadium produkcji 

pozwala na dokładną i precyzyjną obróbkę ostrza. Obie serie Narex Wood Line i Premium 

możemy polecić zarówno amatorom jak i profesjonalistom. Dłuta Premium wybierane są 

częściej ze względu na większą uniwersalność zastosowania (fazowanie boczne). Dłuta Wood 

Line cieszą się zaś popularnością ze względu na świetny stosunek jakości do ceny. 

Opracowanie własne Adriatech Sp z o.o. 

 

 


