KoskiPly economy
Tenká březová překližka pro nejrůznější použití
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KOSKIPLY ECONOMY
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základ překližky
Dýha z finské břízy

Hmotnost
Asi 700 kg/m3

Způsob lepení
Standartně jako exteriérová
Na požádání jako interiérová

Balení
Tloušťka
3.0 mm		
4.0 mm		
5.0 mm		
6.0 mm		
7.0 mm		
8.0 mm		
9.0 mm		

Třídy kvality
Standartně se vyrábí jako B/B nábytková
kvalita z loupané břízy bez spojů.
Jiné třídy povrchové kvality na požádání.

KoskiPly economy je kompletně vyrobena
z břízové dýhy, a to z jedné až několika
středových dýh tloušťky 1 mm a vnějších
pohledových dýh tloušťky 0,5 mm. Všechny
vrstvy jsou celé dýhy beze spojů. Vrchní
plocha může být ponechána v přírodní úpravě
nebo se může lakovat, voskovat anebo
namořit.
Výhody
• ekonomická varianta
• homogénní povrch stejně vysoké
kvality
• silná, vynikající ohybová pevnost
• lehkost a ozdobnost
• jednoduché opracování a povrchová
úprava
• bez vad a zápachu
• světlá barva

KoskiPly economy je použitelná v interiéru i
exteriéru
Možnosti konečného použití
• dělicí stěny a přepážky
• díly nábytku
• hračky, suvenýry, karty
• modely
• hudební nástroje
• části interiéru
• obklady vestaveb užitkových vozů
• luxusní krabičky, dárkové balení
• dřevěné ornamenty
• stolní hry
• výroba kanoí, kajaků, jachet, člunů

Tloušťky
3.0 mm 4 vrstev
4.0 mm 5 vrstev
5.0 mm 6 vrstev
6.0 mm 7 vrstev
7.0 mm 8 vrstev
8.0 mm 9 vrstev
9.0 mm 10 vrstev
Je možné vyrábět vrstev a konstrukci
překližky na přání.
Rozměry
1270 x 1270 mm
1550 x 1550 mm
Jiné rozměry na přání.

ks/balení
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks

Certifikace
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS
18001, PEFC ST 2002:2010 and PEFC
2001:2008
Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i
když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhrazujeme
si proto právo změny specifikací bez předchozího
upozornění. Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů
než prokazatelně vinou dodavatele odpovídá zákazník.
Výše nároku na odškodnění je vždy omezena hodnotou
defektního zboží.
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