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KoskiPro spetsiaalplaadid

Paljude võimalustega plaat

Koskisen Oy plaaditehas valmistab
puitlaastplaati ehtsast puidust. Puidu
osakaal plaadis on umbes 90%. Puhas
tooraine tagab puitlaastplaadi kõrge
kvaliteedi ja lihtsa töödeldavuse.
KoskiPro tooted on täppistooted, mis
on välja töötatud koostöös klientidega
nende vajadusi võimalikult täpselt
silmas pidades. Lõppkastuskoha
nõudmistele vastavalt muudetavad
omadused lisaks plaadi paksusele ja
suurusele on nii plaadi ehitus, tihedus
ja tugevus, kui ka pinnakvaliteet ja
mitmekülgsed pealistamisvõimalused.
KoskiPro tooted on vastavalt
vajadustele valmistatud
spetsiaalplaadid. Plaate võib pealistada
erinevate paberil, laminaadil või fenoolil
põhinevate pealistusmaterjalidega.
Pealistus võib olla sile, struktuurne või
libisemisvastase mustriga. Töötame
välja ja arendame spetsiaallahendusi
klientide vajadustele vastavalt. Meie
professionaalne personal aitab kliente
kõikides erinevates olukordades.

ECO-FRIENDLY

Kasu
Plaadi kvaliteet on täpselt
lõppkasutaja nõudmistele vastav

MULTI USE

Lai mõõtude valik vähendab
materjali kadu
Soodne lahendus mitmetele
erikasutuskohtadele

EASY TO USE

Keskkonnasõbralik
LOW EMISSION

EASY MACHINING

Tehnilised andmed − KoskiPro
Puittooraine

Puidutööstuse kõrvaltootena sündiv saepuru ja minihakkepuit

Formaldehüüdiklass

Klass E1, EN312

Paksused

4-40 mm astmeteta

Mõõdud

Väikseim mõõt: 1200 x 2100 mm
Suurim mõõt: 1830 x 3660 või 1315 x 4580 mm

Tihedus

Sõltuvalt plaadi paksusest ja tüübist vahemikus 390-950 kg/m3

Tugevusnäitajad

Vastavalt kliendi soovidele

Töötlemine

Avade puurimine ja servade profileerimine erinevate profiilidega
vastavalt tellimustele.

Näited KoskiPro toodetest
Plaat

Omadus

Võimlik kasutuskoht

KoskiPro Heavy

tavalisest tugevam ja eriti tihe

spetsiaalpõrandad, töötasapinnad

KoskiPro SD

osad tugevusnäitajad ei vasta standardile

voodipõhjad, keeglirajad, kõlarite
korpused

KoskiPro Light

madalama tihedusega

uste täidised, mööbel, vaheseinte
elemendid

KoskiPro Mel

melmiinpealistusega spetsiaalplaat

voodipõhjad, mööbel, riiuliplaadid

KoskiPro 5-ply
KoskiPro Special coated

kahekihilise kasevineeriga mõlemalt poolt
pealistatud plaat
libisemisvastane pealistus, pp, ppl,
paberil põhinev pealistus, muud
spetsiaalpealistused

mööbel, riiuliplaadid, lõikelauad
katusepaneelid, põrandad, laod,
valuvormid, sahtlipõhjad, riiuliplaadid,
põhjaplaadid, kaldteed

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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