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KoskiPro

Produkty specjalistyczne

Płyty do wielu zastosowań

MULTI USE

Płyty wiórowe firmy Koskisen są produkowane z prawdziwego drewna. Drewno stanowi 90%
materiału produktu. Czysty surowiec zapewnia wysoką jakość i łatwą obróbkę płyt.
Płyty KoskiPro to starannie wykonane produkty opracowane we współpracy z klientami w celu jak
najlepszego sprostania ich potrzebom. Klienci mają wpływ na wymiary i grubości płyt, jak również

EASY TO USE

wytrzymałość konstrukcji i jakość powierzchni. Dostępny jest też szeroki wybór powłok.

EASY
MACHINING

KoskiPro to specjalne, dopasowane do potrzeb klientów płyty. Można pokrywać je różnymi powłokami
papierowymi przeznaczonymi do malowania, laminatem lub powłokami fenolowymi. Powłoka
może być gładka, rowkowana lub przeciwpoślizgowa za sprawą powierzchni ciernej. Opracowujemy
specjalne konstrukcje w celu sprostania indywidualnym wymaganiom klientów. Nasi wykwalifikowani
pracownicy towarzyszą im na każdym etapie.

Jakość płyt dopasowana do potrzeb
klientów
Szeroki wybór wymiarów i mniejsze
straty materiałowe
Korzystne rozwiązanie do wielu
zastosowań końcowych
Przyjazność dla środowiska

ECOFRIENDLY

LOW
EMISSION

KoskiPro Produkty specjalistyczne
Specyfikacja techniczna
Surowiec

Trociny i zrębki drzewne z własnej działalności

Klasa
formaldehydu

Klasa E1 EN 312

Grubość

Bezstopniowe, 4–50 mm

Wymiary

Min. 1200 x 2100 mm
Maks. 1830 x 3660 lub 1315 x 4580 mm

Gęstość

W zależności od grubości i typu deski 390–950 kg/m3

Wytrzymałość

W zależności od wymagań klienta

Obróbka
maszynowa

Wiercenie otworów i obróbka krawędzi podobna do T&G (pióro i wpust), skos i profile
złączowe na żądanie.

Inne dane

Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych
Koskisen. Odwiedź stronę koskisen.com/download.

Przykładowe produkty KoskiPro
Płyta

Jakość

Przykłady zastosowań końcowych

KoskiPro Heavy

duża gęstość i wytrzymałość

podłogi specjalne, blaty stołowe

KoskiPro SD

niestandardowa jakość

dna łóżek, kręgielnie, głośniki

KoskiPro Light

mała gęstość

wypełnienia drzwi, półki, panele działowe

KoskiPro Mel

melaminowana płyta ze specjalną
surową płytą

dna łóżek, półki, meble

KoskiPro Special,
powlekane

powłoka fenolowa lub melaminowa,
powłoka przeciwpoślizgowa, PP, PPL,
powłoka papierowa, inne powłoki
specjalne, kilka warstw powłokspecjalne,
kilka warstw powłok

panele stropowe, podłogi, magazyny, formy odlewnicze,
półki, podwaliny, powierzchnie przeciwpoślizgowe

Dodatkowe informacje
Środowisko naturalne

Drewno, czyli wykorzystywany przez nas surowiec, to ekologiczny
i odnawialny materiał, który wiąże dwutlenek węgla w całym
cyklu użytkowania. Płyty wiórowe Koskisen produkowane są
w Finlandii zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi zasadami
dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. W Finlandii firma Koskisen
jest pionierem w dbaniu o środowisko naturalne w leśnictwie,
a nasz łańcuch dostaw drewna jest całkowicie przejrzysty. Fińskie
lasy stanowią w większości własność prywatną. Ich właściciele
przywiązują dużą wagę do długotrwałej polityki i gospodarki
leśnej. Każdego roku fińskie obszary leśne powiększają się pomimo
wycinki. Gwarantuje to, że nasze materiały są zrównoważone
i przyjazne dla środowiska.

Koskisen Panel Industry

Dodatkowe informacje

Płyty wiórowe firmy Koskisen produkowane są z trocin
pochodzących z naszego własnego tartaku i w 85% składają
się z prawdziwego drewna. Profesjonalna kontrola jakości
pozwala zapewnić, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste –
nie zawierają piasku ani innych zanieczyszczeń. Czyste, wysokiej
jakości płyty wiórowe są łatwe w obróbce i nie uszkadzają tarczy
tnących.
Choć prezentowane informacje poparte są kompleksowymi
badaniami, służą wyłącznie jako wskazówki i nie udziela się
w odniesieniu do nich żadnej gwarancji. Zastrzegamy prawo
do wprowadzenia poprawek w specyfikacjach bez powiadomienia.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie defekty
inne niż bezsprzecznie wynikające z produkcji lub obsługi
przez dostawcę. Wszelkie roszczenia odszkodowania ograniczone
są do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje
stosowności towarów do określonego zastosowania, chyba
że stosowność została zadeklarowana na piśmie.
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