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Arkki

Sisustusvaneri
Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Aito puupinta on
näyttävä sisustusmateriaali, joka tuo tilaan luonnollista tunnelmaa. Jokainen Arkki on
oma uniikki kappaleensa, johon luonto on jättänyt yksilöllisen sormenjäljen.
Sisustusvanereilla on helppo korostaa huoneen seinä- tai kattopintoja sekä muuttaa
tilavaikutelmaa. Vanerit voi sommitella saumat kohdakkain tai limittäin, joko vaaka- tai
pystysuoraan.
Arkki on tarkoitettu sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.
Arkki on ympäripontattu ja valmiiksi mitoitettu sisustusvaneri. Se on helppo asentaa
tavallisilla käsityökaluilla.
Arkki käyttökohteita ovat, Sisäkatot, Tilanjakajat, Taulumaiset sisustusratkaisut esim. sängyn pääty.
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Arkki
Tekniset tiedot
Perusvaneri

Liimaus

Koskisen suomalainen koivuvaneri
Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 1 sisäisten
olosuhteiden mukaan,
Formaldehydin osalta liimaus täyttää luokan E1 (EN 13986)

Sävyt

Valkolakattu, kirkas lakka ja pintakäsittelemätön

Pintakäsittely

Saatavana lakattuna tai käsittelemättömänä, lakkaus vesiliukoisella lakalla.

Paksuus

12 mm

Levykoot

732 x 454 mm

Tiheys

Koivu noin 700 kg/m3

Pakkaus

5 vanerilevyä = 1,66m2

Lisätiedot
Ympäristö

Lisätiedot

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materi-

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi

aali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet

valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun

on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien

muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet

säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa

sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuiten-

aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi

kin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkä-

Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät

aikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasva-

virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on

vat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa

viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta

ympäristöä arvostavan kestävän kehityksen mukaisen raaka-aineen.

käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.
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