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Zero

ZERO - Płyta meblowa
Płyta meblowa Zero produkowana jest z krajowych surowców biologicznych.
W płycie meblowej Zero spoiwo kopalne zostało zastąpione spoiwem pozyskiwanym z
drewna, ligniną. Dzięki swojej wszechstronności i trwałości Zero doskonale sprawdza się
w potrzebach branży meblarskiej. Jest również dostępny w wersji powlekanej foliami
melaminowymi.
Płyta meblowa Zero znajduje zastosowanie w: zabudowie, meblach, drzwiach, meblach
biurowych i sklepowych, meblach kuchennych i łazienkowych, oknach oraz innych
powierzchniach płaskich.

Standardowa płyta z wieloma możliwościami
Przyjazny dla środowiska
Wytrzymałość płyty jest stała w każdym kierunku
łatwy w pracy

ECOFRIENDLY

ONLY
WOOD OWN
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EASY
MACHINING

EASY TO USE

ACOUSTIC

MULTI USE

Zero
Specyfikacja techniczna
Surowiec

Trociny i zrębki z własnego przemysłu drzewnego

Płyta bazowa

Płyta wiórowa P2 spełniająca wymagania normy E312

Klasa
formaldehydu

Bez dodatku formaldehydu

Grubość

16 mm

Rozmiary

1830x2750, inne rozmiary na życzenie

Gęstość

700 kg/m3

Obróbka

Wiercenie otworów i obróbka krawędzi, np. pióro-wpust, inna obróbka na życzenie
klienta

Dodatkowe informacje
Środowisko

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i
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.

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

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

2412-CPR-1301-01

