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Laser Atelier, Robin Hanhart

KoskiPly birch

Cienka sklejka brzozowa dla wielorakich zastosowań
KoskiPly jest silną, ale elastyczną
sklejką brzozową z poprzecznymi
pasmami wykonaną całkowicie
z okleiny brzozowej i pokrytą na
stronie wierzchniej okleiną brzozową
bez spoin. Okleiny mogą pozostać
w stanie naturalnym, zostać
palakierowane lub zabejcowane.
KoskiPly może być wykorzystywana
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Elastyczność materiału jest duża,
co bardzo zwiększa możliwość jej
zastosowania.
KoskiPly birch nadaje się szczególnie
do: szafki kuchenne, lustra drzwiowe,
ściany działowe, parawany wzrokowe,
części mebli, przepierzenia izolujące
dźwiekowo, zabawki, pamiątki,
karty, biżuteria, modele, instrumenty
muzyczne, głośniki, wnętrza, siodła,
kije hokejowe, lampy, cięcie laserowe,
kajaki, wiosła, narty, samochody
wyścigowe, samoloty, ramki do
okularów, etui do tabletów i telefonów
komórkowych, produkty wewnętrzne.

Najważniejsze
korzyści

ECO-FRIENDLY

EASY TO LASERCUT

Jednorodna powierzchnia o
stale wysokiej jakości
Silna, doskonała siła gięcia

SAFETY OF TOYS

Lekka i dekoracyjna
Łatwa obróbka maszynowa i
obróbka powierzchni
Bez plam i bezwonna

SAFETY OF FOOD

Dostosowane do cięcia
laserowego i wodą
MULTI USE

CORE VENEERS QUALITY

LOW EMISSION

Specyfikacja techniczna − KoskiPly birch
Podstawa sklejki

Forniry z fińskiej brzozy

Rodzaj kleju

Do wewnątrz i na zewnątrz

Powłoka

Dostępne pokrycie fornirem (buk, dąb, jesion, teak, orzech),
folią lub powlekane papierem

Jakość

Jakość standardowa AB / B okleina
brozozowa cięta rotacyjnie bez łączeń, inne jakości oraz
właściwości GL1 I GL2 na życzenie

Standardowe grubości

0,4 mm 3 warstw, 0,6 mm 3 warstw,
0,8 mm 3 warstw, 1,0 mm 3 warstw,
1,5 mm 3 warstw, 2,0 mm 4 warstw,
2,5 mm 5 warstw, 3,0 mm 6 warstw,
3,5 mm 7 warstw, 4,0 mm 8 warstw,
4,5 mm 9 warstw, 5,0 mm 10 warstw,
5,5 mm i grubsze aż do 60 mm

Standardowe formaty

1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm
1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm
1820 x 910 mm
2400 x 1200 mm
Maks. rozmiar dla grubości 0,4–1,0 mm (3 wastwy) to 1550 x
1550 mm.

Gęstość

Brzoza około 700 kg/m3

Pakowanie

0.4 mm 25 sztuk , 0.6 mm 25 sztuk ,
0.8 mm 50 sztuk , 1.0 mm 100 sztuk,
1.5 mm 100 sztuk, 2.0 mm 100 sztuk,
2.5 mm 100 sztuk, 3.0 mm 50 sztuk ,
3.5 mm 50 sztuk , 4.0 mm 50 sztuk ,
4.5 mm 50 sztuk , 5.0 mm 50 sztuk,
5,5 mm i grubsze na życzenie
Jedna paleta zawiera 4-6 paczek

Obróbka

Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka
krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.

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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