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KoskiVeneer

Okleina brzozowa najwyższej jakości
dopasowana do wymagań klienta
KoskiVeneer jest okleiną brzozową uzyskiwaną przez obieranie w spósob obrotowy. Grubość
KoskiVeneer wynosi 0,6 – 2,0 mm zaś maksymalna długość to 2550 mm. Inne rozmiary są
dostępne na specjalne życzenie.
Nasze zdolności produkcyjne oraz świetna dostępność surowca zapewnia bezproblemowe
dostawy do klientów przez cały rok. Nowoczesna technologia produkcji umożliwia produkcję
okleiny brzozowej dopasowanej do wymogów klientów prawie na każde specjalne życzenie
przemysłu meblowego i stolarskiego
Nie ma kompromisów co do jakości tej okleiny brzozowej. Profesjonalni rzemieślnicy
zapewniają, iż linia produkcyjna zadowoli wymagania klienta co do rozmiarów i jakości.
KoskiVeneer nadaje się szczególnie do: okleiny do powierzchni roboczych, dekoracyjne strony
wierzchnie do przepierzeń i ścian, laminowanie do ram, obicia drzwi, formy uformowane/
ukształtowane, tłoczenie form, laminowane forniry, barwione forniry, formatyzowane forniry.

Prawdziwe drewno

Ładna powierzchnia

Siła techniczna

Wytrzymały Materiał

Mocna, doskonała wytrzymałość
na zginanie
Oszczędza zasoby naturalne

EASY
MACHINING

MULTI USE

LOW
EMISSION

ECOFRIENDLY

INDOOR USE

KoskiVeneer
Specyfikacja techniczna
Podstawa sklejki

Okleina z fińskiej brzozy cięta rotacyjnie

Jakość

A, AB, B, R, C, ABC, ABC z wstawkami, CD

Standardowe
grubości

Grubość standardowa 0,6, 1,0, 1,5 mm
Grubość specjalna 0.8, 1,2, 2,0 mm

Standardowe
formaty

Maksymalne format
2550 x 1310 mm
1600 x 2550 mm
Brak ograniczeń w obrębie maksymalnych formatów
Cięcie na wymiar na życzenie

Zawartość
wilgoci

Strona wierzchnia ok 10-12% na wyjściu z zakładu
okleiny konstrukcyjne ok 4-8% na wyjściu z zakładu

Dodatkowe informacje
Środowisko

Dodatkowe informacje

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli
w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów,
sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy

odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały
cykl życia produktu. Sklejki firmy Koskisen są
produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi
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.

panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.
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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