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KoskiKant
Kanditud mööblitoorik

Koskisen Oy plaaditehas valmistab
puitlaastplaati ehtsast puidust. Puidu
osakaal plaadis on umbes 90%. Puhas
tooraine tagab puitlaastplaadi kõrge
kvaliteedi ja lihtsa töödeldavuse.
KoskiKant on melamiinpaberiga
pealistatud mööbliplaat, mida
valmistakse P2 ja P5 tugevusklassides.
Pealistatud puitlaastplaat täidab
M 1 klassifikatsiooni nõuded
pealistusmaterjalide emissioonidele.
KoskiKant on 2750 mm pikk, mõlemalt
pikalt küljelt kanditud mööblitoorik.
Plaati on võimalik saada ka ümberringi
kandituna. Plaadi standardvärv on
valge ja pinnastruktuur sile (karkassija riiulitoorik) või kristall (uksetoorik).
Eritellimusena on võimalik valmistada
erimõõte ja kantida erinevaid
melamiinvärve.
KoskiKant sobib eriti hästi:
mööblikarkassid, riiulid, uksed.

ECO-FRIENDLY

Kasu
Viimistletud pinna ja servaga
mööblitoorik

EASY TO CLEAN

Lihtsalt ja kiirelt paigaldatav
Lihtne puhastada

INDOOR USE

Tugevusnäitajad võrdsed kõigis
suundades
Keskkonnasõbralik
EASY TO USE

EASY MACHINING

Tehnilised andmed − KoskiKant
Puittooraine

Puidutööstuse kõrvaltootena sündiv saepuru ja minihakkepuit

Põhiplaat

Standardi EN 312 nõuetele vastav puitlaastplaat

Formaldehüüdiklass

Klass E1, EN312

Pealistus

Melamiinvaikudega immutatud valge paber. Muud värvid
eritellimusel

Pikkus

Standardpikkus 2750 mm

Tihedus

Sõltuvalt plaadi paksusest ja tüübist vahemikus 620 kg/m3 770 kg/m3 (P5), 550 kg/m3 - 740 kg/m3 (P2)

Pealistusmaterjali klass

Ehitusmaterjali emissiooniklass M1

Servakant

Standardtoodetel 0,4 mm paksusega melamiinservakant,
eritellimusena 0,45 mm ABS kant. Võimalik pealistada
erivärviliste ja kuni 3 mm paksude ABS kantidega.

Pinnastruktuurid

Sile (SM), kristall (CR)

Puhastamine

Pehme paberi või lapiga ja nõrgalt leeliselise puhastusainega;
raskemad plekid võib puhastada alkoholi või alkoholi sisaldava
puhastusainega

Karkassi- ja riiulitoorik (kaks pikka serva kanditud)

Uksetoorik (kaks pikka serva kanditud)
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Lisainformatsioon
Keskkond
Meie tooraine, puit, on ökoloogiline ja taastuv materjal, mis salvestab süsinikku kogu toote eluaja jooksul. Koskiseni puitlaastplaat-tooted
valmistatakse Soomes kõige rangemate jätkusuutlikkuse põhimõtete kohaselt. Koskisen on Soome metsatööstuse teerajaja, pöörates
igapäevaselt tähelepanu keskkonnale ja puidu tarneahel on meile alati üksikasjalikult teada. Soome mets on enamuses eraomandis ja
metsaomanikud on tugevalt panustanud pikaajalisse ja püsivasse metsahooldusesse. Soome metsade aastane juurdekasv ületab raie
mahu. See tagab jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku tooraine.
Lisainformatsioon
Koskisen puitlaastplaat on valmistatud meie enda saeveski saepurust ja sisaldab 85% puhast puitu. Meie professionaalne kvaliteedikontroll
tagab, et Koskiseni puitlaastplaat on alati puhas ja ei sisalda liiva ega muid lisandeid. Puhtaid ja kvaliteetseid puitlaastplaate on lihtne
töödelda ja see ei kahjusta saeterasid.
Kuigi kogu teave põhineb põhjalikul ja ulatuslikul testimisel, on see mõeldud vaid juhendiks ja ei anna garantiid. Me jätame endale õiguse muuta toodete spetsifikatsioone
igal ajal ilma ette teatamata. Tarbija vastutusel on kõik defektid, välja arvatud need, mis on põhjustatud tarnija poolt selgelt tõendatud tootmis- või tarnevigadest. Kõik
kahju hüvitamise nõuded piirduvad defektsete toodete väärtusega. Müüja ei garanteeri, et kaup sobib konkreetseks otstarbeks, välja arvatud juhul, kui ta esitab kirjaliku
deklaratsiooni selle sobivuse kohta.
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