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KLIKS Design

KoskiPly economy

Cienka sklejka brzozowa dla wielorakich zastosowań
KoskiPly economy jest w całości
wykonana z brzozy, ze środkowymi
okleinami o rozmiarze 1,0 mm i
okleinami wierzchnimi 0,5 mm.
Wszystkie okleiny są brzozowe i
bezspoinowe. Okleiny mogą być
woskowane, lakierowane lub też
pozostawione w ich oryginalnym
stanie
KoskiPly economy może być
wykorzytywana zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz.
KoskiPly economy nadaje się
szczególnie do: ściany działowe,
parawany wzrokowe, części mebli,
zabawki, pamiątki, instrumenty
muzyczne, wnętrza, wyściółki
w vanach, luksusowe pudełka,
opakowania prezentów, drewniane
ozdoby, gry stołowe, kanu, budowa
kajaków, jachty, łodzie, modele.

Najważniejsze
korzyści

ECO-FRIENDLY

EASY TO LASERCUT

Ekonomiczna
Jednorodna powierzchnia o
stale wysokiej jakości

SAFETY OF TOYS

Silna, doskonała siła gięcia
Lekka i dekoracyjna
Łatwa obróbka maszynowa i
obróbka powierzchni

SAFETY OF FOOD

Bez plam i bezwonna
W białym kolorze

MULTI USE

Nadaje się do cięcia
laserowego i wodnego
CORE VENEERS QUALITY

LOW EMISSION

Specyfikacja techniczna − KoskiPly economy
Podstawa sklejki

Forniry z fińskiej brzozy

Rodzaj kleju

Do wewnątrz i na zewnątrz

Jakość

Jakość standardowa B/B okleina brzozowa cięta rotacyjnie bez łączeń, inne cechy strony wierzchniej na
życzenie

Standardowe grubości

3,0 mm 3 warstw, 4,0 mm 5 warstw,
5,0 mm 6 warstw, 6,0 mm 7 warstw,
7,0 mm 8 warstw, 8,0 mm 9 warstw,
9,0 mm 10 warstw
Na żądanie grubości i konstrukcja wg klienta aż do
60 mm.

Standardowe formaty

1270 x 1270 mm
1550 x 1550 mm
Inne rozmiary na życzenie

Gęstość

Brzoza około 700 kg/m3

Pakowanie

3.0 mm 50 sztuk, 4.0 mm 50 sztuk, 5.0 mm 50 sztuk,
6.0 mm 50 sztuk, 7.0 mm 50 sztuk, 8.0 mm 50 sztuk,
9.0 mm 50 sztuk

Dodatkowe informacje
Środowisko
Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały cykl życia produktu. Sklejki
firmy Koskisen są produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest
pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna jest zawsze dokładnie znany.
Fińskie lasy to przede wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują się silnym zaangażowaniem w długoterminową
gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To gwarantuje zrównoważony
i ekologiczny surowiec.
Dodatkowe informacje
próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na
uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.
Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo
do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe
przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca
nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.
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