KoskiFlex
Tenká a pružná březová překližka
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KOSKIFLEX
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základ překližky
Dýha z finské břízy

Hmotnost
Přibližně 700 kg/m3

Způsob lepení
lepicí fólie, základním materiálem, kterého
je dlouhovláknitá celulóza, obsahující
vlákna a pojiva

Balení
Tloušťka ks / balík
0,4 mm		
25 ks
0,6 mm		
25 ks
0,8 mm		
50 ks
1,0 mm		
100 ks
1,5 mm		
100 ks
2,0 mm		
100 ks
2,5 mm		
100 ks

Jakosti
Překližka z loupané březové dýhy standardní kvality AB/AB pro nábytkářský
průmysl, beze spojů.
Jiné jakosti povrchové úpravy lze dodat na
přání.

KoskiFlex je pevná březová překližka,
nejpružnější ze všech, které dnes můžete
najít. Díky svým unikátním vlastnostem
tato překližka může být využita i pro ty
nejsložitější tvary, od prvků stěn až po luxusní
obaly.
Výhody
• pružnost a ohebnost
• pevnost a odolnost
• rovný povrch bez suků
• jednoduchost opracování
• jednoduchost natírání, voskování a
lakování
• dobré lepicí vlastnosti
• vodovzdorné a tepluodolné klížení
• ekologičnost

KoskiFlex je pevná a pružná březová
překližka s krásně upraveným hladkým
povrchem. Tuto překližku lze jednoduše
obrábět pomocí všech standardních
dřevoobráběcích strojů, uměleckých nástrojů
a nástrojů na výrobu modelů. KoskiFlex je
taky ekologickou volbou, protože se vyrábí z
obnovitelných finských lesních plantáží.
Možnosti využití:
• součásti interiéru
• svítidla, nábytek
• suvenýry a ozdobné prvky
• modely, hračky
• dárkové karty, magnetické karty,
pohlednice
• dárkové a luxusní obaly
• pouzdro na víno
• etikety a štítky

Tloušťka
0,4 mm 2 vrstvy
0,4 mm 3 vrstvy
0,6 mm 3 vrstvy
0,8 mm 3 vrstvy
1,0 mm 3 vrstvy
1,5 mm 3 vrstvy
2,0 mm 4 vrstvy
2,5 mm 5 vrstev
Na přání lze dodat překližku jiné struktury
nebo s jinou úpravou

Certifikáty
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.

Rozměry
1200 x 1200 mm
1450 x 1450 mm
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