KoskiPly birch

Cienka sklejka brzozowa dla wielorakich zastosowań
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KOSKIPLY BIRCH
DANE TECHNICZNE
Podstawowa sklejka
Okleina z fińskiej brzozy

Waga
Około 700 kg/m3

Łączenie
Zewnętrzne jako standard
Wewnątrz na życzenie

Pakowanie
Grubość		
0,4 mm		
0,6 mm		
0,8 mm		
1,0 mm		
1,5 mm		
2,0 mm		
2,5 mm		
3,0 mm		
3,5 mm		
4,0 mm		
4,5 mm		
5,0 mm		

Cechy
Jakość standardowa AB / B okleina
brzozowa cięta obrotowo stopnia
meblowego; bez spoin.
Inne cechy strony wierzchniej na życzenie:
cechy GL1 - i GL2 – na życzenie

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.
Zalety
• jednorodna powierzchnia o stale
wysokiej jakości
• silna, doskonała siła gięcia
• lekka i dekoracyjna
• łatwa obróbka maszynowa i obróbka
powierzchni
• bez plam i bezwonna

KoskiPly może być wykorzystywana zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz. Elastyczność
materiału jest tak duża, iż KoskiPly o
grubości 1,5 mm może zostać wygięta o 180
stopni, co bardzo zwiększa mozliwości jej
zastosowania.
Przykłady zastosowania końcowego
• szafki kuchenne, lustra drzwiowe
• ściany działowe, parawany wzrokowe
• części mebli
• przepierzenia izolujące dźwiekowo
• zabawki, pamiątki, karty
• modele
• iinstrumenty muzyczne
• wnętrza
• siodła
• kije hokejowe

Grubości
0,4 mm 3 warstwy
0,6 mm 3 warstwy
0,8 mm 3 warstwy
1,0 mm 3 warstwy
1,5 mm 3 warstwy
2,0 mm 4 warstwy
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
Na żądanie grubości i konstrukcja wg
klienta
Rozmiary
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 0,4 mm – 1,0 mm 3 warstwy
Inne rozmiary na życzenie

sztuk/paczka
25 sztuk
25 sztuk
50 sztuk
100 sztuk
100 sztuk
100 sztuk
100 sztuk
50 sztuk
50 sztuk
50 sztuk
50 sztuk
50 sztuk

5,5 mm i grubsze na życzenie
Jedna paleta zawiera 4-6 paczek
Certyfikaty
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS
18001, PEFC i FSC
Informacje te, choć oparte na dokładnych testach,
mają tylko na celu opisanie ogólnych wytycznych i są
podawane bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo
do dokonania zmianw specyfikacji technicznej bez
wczesniejszego powiadomienia. Jakiekolwiek skazy
inne niż te spwodowane przez jasno zweryfikowane
wady produkcyjne lub dotyczące obsługi ze strony
dostawcy są na odpowiedzialność użytkownika.
Jakiekolwiek roszczenia co do form rekompensaty są
ograniczone do wartości wybrakowanych produktów.
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