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KLIKS Design

KoskiPly economy
Useiden käyttökohteiden ohutvaneri
KoskiPly economy on sorvatuista
koivuviiluista ristiin liimattu vanerilevy,
erityisesti käyttökohteisiin, joissa
vaaditaan vahva mutta ohut
levyrakenne. Kaikki levyn viilut ovat
saumattomia; pintaviilut ovat 0,5 mm
ja väliviilut 1,0 mm. Levyn pinta voidaan
käsitellä kuten mikä tahansa puupinta
tai se voidaan jättää käsittelemättä.
KoskiPly economy -ohutvanerit
sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Levyn paksuus alkaa 3,0 mm:stä
ylöspäin. Levyä on helppo työstää
puusepänteollisuuden konein sekä
laser- ja vesileikkaamalla.
KoskiPly economy käyttökohteita
ovat: lelut, lahja- ja koriste-esineet,
luksuslahjatavara- ym.rasiat,
sisustuselementit, pienoismallit,
lautapelit, soittimet, tilanjakajat,
näkösuojat, huonekalujen osat,
seinäverhoilut, kanootit, veneteollisuus.

ECO-FRIENDLY

Edut
Taloudellinen

EASY TO LASERCUT

Tasalaatuinen, vaalea yhtenäinen
dekoratiivinen pinta
Erinomainen taivutuslujuus

SAFETY OF TOYS

Helppo työstää ja pintakäsitellä
ympäristöystävällinen ja hajuton
Sopii vesi- ja laserleikkaukseen
(Interior liima - laserleikkaus)
(Exterior liima - vesileikkaus)

SAFETY OF FOOD

MULTI USE

CORE VENEERS QUALITY

LOW EMISSION

Tekniset tiedot − KoskiPly economy
Perusvaneri

Koskisen suomalainen ohutviiluvaneri

Liimaus

Exterior- ja interior-liimaus

Pintalaatu

Standardilaatu sorvattu viilu B/B-laatu, ei saumoja.
Sopimuksesta valmistamme muita pintalaatuja

Paksuudet

3,0 mm 4 ply
7,0 mm 8 ply
4,0 mm 5 ply
8,0 mm 9 ply
5,0 mm 6 ply
9,0 mm 10 ply
6,0 mm 7 ply
Sopimuksesta valmistamme muita paksuuksia ja rakenteita
aina 60 mm asti.

Levykoot

Interior
1220 x 1220 mm

Tiheys

Koivu n. 700 kg/m3

Pakkaukset

Standardi pakkaus 50kpl

Lisätiedot
Ympäristö
Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on
valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa
metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia,
ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän
kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävän kehityksen mukaisen raaka-aineen.
Lisätiedot
Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin,
syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.
Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen
tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen
tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Ohutvaneriteollisuus
Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi, SUOMI
020 553 41
koskisen.fi
omistautunutpuulle.koskisen.fi
www.facebook.com/koskisenthinplywood
www.instagram.com/koskisen_thin_plywood

