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KoskiDecor
Transparent

Ziera Shoes by Ziera Shoes, New Zealand

Dekoracyjna płyta ze sklejki brzozowej pokryta transparentną
melaminą
KoskiDecor Transparent jest trwałym i mocnym panelem
z dekoracyjnej sklejki brzozowej o ulepszonej powierzchni
i fornirach wewnętrznych, które pokazują piękno ciętych
rotacyjnie fornirów brzozowych w jej naturalnym kolorze.
Obie strony sklejki są pokryte trwałym przeźroczystym
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filmem melaminowym, który poprawia jakość powierzchni
i zapewnia gładkie wykończenie.
KoskiDecor Transparent jest idealnym materiałiałem
do produkcji mebli, paneli ściennych oraz do przemysłu
stolarskiego.

Wyselekcjonowane wysokiej klasy
forniry zewnętrzne

Nadaje się do sprzętu i zabawek dla
dzieci

Dekoracyjne brzozowe powierzchnie
są pokryte wytrzymałą, przeźroczystą
melaminą

Gładka półmatowa powierzchnia,
higieniczna i łatwa do czyszczenia

Oryginalne, efektowne krawędzie
sklejki, dostępne w wersji z jasnym i
ciemnym klejem

Product przyjazny dla środowiska, nie
pozostawia plam i jest bezwonny

Pokazuje piękno cięcia rotacyjnego
forniru brzozowego

łatwe do obróbki przy użyciu
konwencjonalnych narzędzii do
drewna
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Specyfikacja techniczna
Podstawa sklejki

Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen z ulepszonymi, wyselekcjowanymi fornirami

Gęstość

Brzoza około 700 kg/m3

Standardowe
grubości

12 – 21 mm, inne grubości na życzenie.

Standardowe
formaty

1220 x 2440, 1500 x 3000 mm, inne formaty na życzenie.

Jakość
powierzchni

Wyselekcjonowane dekoracyjne forniry bez łączeń o wymiarach 1500 x 3000 mm. Inne
jakości fornirów zewnętrznych dostępnych na życzenie.

Rodzaj kleju

Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt
spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting
Formaldehyde)

Powłoka

Pokryta wytrzymałą, przeźroczystą folią melaminową.
Ze względu na powłokę powierzchni zalecane jest używanie produktu tylko wewnątrz
pomieszczeń. Również, gdy są bezpośrednio narażone na promieniowanie słoneczne
UV, światło przyciemnia powierzchnię drewna pod powłoką.

Obróbka

Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G,
fazowanie i falcowanie na życzenie.

Inne dane

Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych
formy Koskisen (DoP). Do pobrania na stronie koskisen.com/download.

Dodatkowe informacje
Środowisko

Dodatkowe informacje

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli

odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały

w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów,

cykl życia produktu. Sklejki firmy Koskisen są

sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy

produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi

panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest
pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w
fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna
jest zawsze dokładnie znany. Fińskie lasy to przede
wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują
się silnym zaangażowaniem w długoterminową
gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost
Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To
gwarantuje zrównoważony i ekologiczny surowiec.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych
testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie
są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie
wady inne niż spowodowane przez wyraźnie
zweryfikowane jako wady produkcyjne lub
serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością
użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie
są ograniczone do wartości wadliwych paneli.
Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się
do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne
oświadczenie o ich przydatności.
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