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KoskiPro-erikoislevyt

Monien mahdollisuuksien levy

Koskisen lastulevyteollisuus valmistaa
lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on
puuta noin 90 %. Puhdas puuraakaaine takaa lastulevyn korkean laadun ja
helpon työstettävyyden.
KoskiPro-levyt ovat täsmätuotteita,
jotka kehitetään yhteistyössä
asiakkaiden kanssa mahdollisimman
tarkkaan heidän tarpeitaan
vastaavaksi. Loppukäyttökohteen
vaatimusten mukaisesti muunneltavia
ominaisuuksia ovat levyn koko ja
paksuus, levyn rakenne ja sen lujuus
sekä levyn pintalaatu ja erilaiset
pinnoitevaihtoehdot.
KoskiPro-tuotteet ovat yksilöllisesti
toteutettuja erikoislevyjä. Levy voidaan
pinnoittaa erilaisilla paperipinnoitteilla,
laminaatilla tai fenolifilmillä. Pinnoite voi
olla sileä, martioitu tai kitkapintainen.
Kehitämme erikoisratkaisuja
yksilöllisten toiveiden mukaan.
Ammattitaitoinen henkilökuntamme
auttaa asiakkaita kaikissa tilanteissa.

ECO-FRIENDLY

Edut
Levyn laatu on juuri loppukäyttäjän
tarpeen mukainen

MULTI USE

Laaja kokovalikoima vähentää
materiaalihukkaa
Edullinen ratkaisu useissa
erikoiskäyttökohteissa

EASY TO USE

Ympäristöystävällinen
LOW EMISSION

EASY MACHINING

Tekniset tiedot − KoskiPro-erikoislevy
Raaka-aine

Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake

Formaldehydiluokka

Class E1 EN 312

Paksuus

4-40 mm portaattomasti

Koot

Min. 1200 x 2100 mm
Max. 1830 x 3660 tai 1315 x 4580 mm

Tiheys

Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 390 kg/m3 − 950 kg/m3

Lujuusvaatimukset

Asiakkaan vaatimusten mukaisesti

Työstöt

Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti,
viiste ja huullos sopimuksen mukaan.

Muut tekniset tiedot

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät
Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP).
Suoritustasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Esimerkkejä KoskiPro tuotteista
Levy

Ominaisuus

Käyttökohde-esimerkkejä

KoskiPro Heavy

normaalia lujempi ja erikoistiivis

erikoislattiat, pöytätasot

KoskiPro SD

jokin ominaisuus poikkeaa standardista

sängynpohjat, keilaradat, kaiutinkaapit

KoskiPro Light

kevyt

ovien täytelevyt, huonekalut,
väliseinäelementit

KoskiPro Mel
KoskiPro 5-ply

KoskiPro Special coated

erikoisrakenteinen melamiinipinnoitettu
levy
molemmin puolin kaksi sorvattua koivuviilua
fenoli- tai melamiinikalvo,
liukuestepinnoite, PP, PPL,
paperipinnoite, muu erikoispinnoite,
monikerrospinnoitus

sängynpohjat, hyllyt, kalusteet
kalusteet, hyllyt, leikkuulaudat
kattopaneelit, lattiat, varastot,
valumuotit, laatikonpohjat, hyllylevyt,
pohjalevyt, liukuestepinnat

Lisätiedot
Ympäristö
Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen lastulevytuotteet 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
Koskisen kotimaiset lastulevytuotteet valmistetaan Suomen ainoassa lastulevytehtaassa Järvelässä puhtaista raaka-aineista ammattitaidolla
ja valmiin lastulevytuotteen laadusta huolta pitäen.
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.
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