KoskiGluelam

11012017

birch

Všestranné březové spárovky

KOSKIGLUELAM BIRCH
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základ pro výrobu
Finská bříza ve formě rostlých anebo
cinkovaných lamel
Lepení
PVAC podle požadavků třídy 4
Šířka lamel
Cca 42 mm
Broušení
120 grit
Kvalita
A/A (Top, premium kvalita)
A/B (Classic, standardní nábytková kvalita)
Country (rustikální třída)

Seita Wood / Tevella Oy
KoskiGluelam břízové spárovky se vyrábějí z
rostlých anebo cinkovaných lamel.
Při výrobě spárovky se používá pouze střední
a horní část kmene břízy. Toto zaručuje
trvalou dostupnost a dodávky bez zpoždění.

Vyrábíme různé druhy spárovek a polotovarů
pro nábytkářský průmysl. Maximální délka
spárovek Koskisen s rostlými lamelami je
4200 mm. Vyrábí se v rozměrech a kvalitách
odpovídajícím potřebám zákazníků.

Výhody
• krásná světlá barva
• odolnost
• bez prasklin a kroucení
• může se zpracovat do mnoha tvarů a
rozměrů

Příklady použití
• stoly
• skříně
• police
• parapety oken
• schody
• prahy dveří
• schodiště, stupnice, postranice, výplně
zábradlí, zábradlí

Tloušťky
18, 20, 26, 30, 40, 42 mm
Jiné tloušťky na zakázku
Rozměry desek
Cinkované lamely
- šířky 630/1200 mm
- délky 3000/3600/4000/4200 mm
- speciální rozměry na zakázku, desky s
cinkovanými lamelami do 5000 mm
- délky lamel cca 200 - 800 mm

Tolerance
Tloušťka -0/+ 0.5 mm
Délka -0/+5 mm
Šířka -0/+5 mm
Hmotnost
650 kg/m3 (KD 8-10%)
Obsah vlhkosti
Cca 8-10% z výroby
Velikost balíků
20 mm		
26 mm		
30 mm		
42 mm		

30 ks /balík
20 ks /balík
15 ks /balík
10 ks /balík

Certifikáty
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS
18001, PEFC, FSC
Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i
když se zakládají na rozsáhlém testování.Vyhrazujeme
se proto parvo změny specifikací bez předchozího
upozornění. Za jakékoliv vazdy vzniklé z jiných
důvodů než prokazatelně vinou dodavatele zodpovídá
zákazník. Výše nároku na odškodnění je vždy omezena
hodnotou defektního zboží.

Rostlé lamely
- šířky od 450 do 1200 mm
- délky od 450 do 2500 mm
- speciální rozměry na zakázku
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