10062020

KoskiVeneer

Korkealaatuinen koivuviilu
KoskiVeneer on korkealaatuinen sorvattu koivuviilutuote. Viilujen paksuudet ovat 0,6
mm, 1,0mm ja 1,5 mm.
Riittävä tuotantokapasiteettimme ja laadukkaan raaka-aineen hyvä saatavuus takaavat häiriöttömät toimitukset asiakkaillemme ympärivuotisesti. Moderni tuotantotekniikka mahdollistaa koivuviilutuotannon miltei jokaiseen huonekalu- ja puusepänteollisuuden erikoistarpeeseen.
Koivuviilun laadusta ei tingitä. Työntekijöiden ammattitaito takaa asiakkaiden mittaja laatuvaatimusten täyttymisen.
KoskiVeneer käyttökohteita ovat: viilutetut työtasot, sisustuselementtien ja -seinäkkeiden pinnat, ovien pinnat, muotopuristeet, laminoidut aihiot, värjätty viilu, saumatut
viiluarkit.
Aitoa puuta

Ekologinen

Vahva ja kestävä

Kestävää materiaalia

Erinomainen taivutuslujuus
Helppo värjätä, vahata tai lakata

EASY
MACHINING

MULTI USE

LOW
EMISSION

ECOFRIENDLY

INDOOR USE

KoskiVeneer
Tekniset tiedot
Perusvaneri

Koskisen sorvattu koivuviilu

Laadut

A, AB, R, ABC ja CD

Paksuudet

Paksuudet 0,6 mm, 1,0 mm, 1,5mm
Maksimi mitta 2550 x 1310 mm.

Levykoot
Leikkaus haluttuun kokoon tilauksesta.
Kosteus

Pintaviilulaatu noin 10 -12 % tehtaalla,
Rakenneviilut noin 4 - 8 % tehtaalla

Lisätiedot
Ympäristö

Lisätiedot

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniik-

uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaa-

ki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa

rensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu

kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden,

Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien

oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot

säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ym-

levyjen välillä ovat mahdollisia.

päristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa.
Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta

Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksi-

ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme

tyisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitou-

oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmis-

tuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon.

tukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän

Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän

vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen

kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä

arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä,

arvostavan kestävän kehityksen mukaisen raaka-ai-

tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmis-

neen.

tettava valmistajalta.
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