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KoskiFlex

Vahva ja taipuisa ohutviiluvaneri
KoskiFlex on vahva ja taipuisa
suomalaisesta koivusta valmistettu
ohutviiluvaneri. Ainutlaatuisten
ominaisuuksiensa ansiosta tuote
on vaihtoehto moneen kohteeseen.
KoskiFlexiä voi työstää kaikilla tavallisilla
puuntyöstöön tarkoitetuilla koneilla, myös
laser- ja vesileikkaus ovat mahdollisia.
KoskiFlex soveltuu korkealuokkaiseksi
tulostusmateriaaliksi lahja- kutsu- ja
käyntikortteihin.

ECO-FRIENDLY

Edut
Taipuisa

EASY TO LASERCUT

Vahva ja kestävä
Saumaton pintuviilu
Hyvät työstöominaisuudet

SAFETY OF TOYS

Helppo värjätä, vahata tai lakata

KoskiFlexissä on kaunis, satiininen ja
saumaton koivuviilupinta. KoskiFlex on
ekologinen valinta, sillä se tuotetaan
sertifioiduista suomalaismetsistä.
Taipuisuuden tuomat edut tulevat parhaiten
esille alle 2 mm materiaalivahvuudella.

Hyvät liimausominaisuudet

KoskiFlex käyttökohteita ovat:
sisustuselementit, valaisimet ja huonekalut,
matkamuistot ja muut pienesineet,
pienoismallit, lelut, korut, lahjakortit,
avainkortit, postikortit, lahja- sikari- ym.
rasiat ja -laatikot, tarrat ja etiketit,
tulosteet, laser- ja vesileikkaus.

Tulostettavissa useimmilla teollisilla
menetelmillä

Veden- ja lämmönkestävä
liimasauma

SAFETY OF FOOD

Ekologinen
MULTI USE

Vesi- ja laserleikattava
CORE VENEERS QUALITY

INDOOR USE

Tekniset tiedot − KoskiFlex
Perusvaneri

Koskisen suomalainen ohutviiluvaneri

Liimaus

Liimakalvolla, joka sisältää pitkäkuituista selluloosaa ja sidosaineita. Liimasauma on lämmönkestävä.

Pintalaatu

Saumaton koivuviilu laadussa AB/AB
Muut laadut sopimuksen mukaan

Paksuudet

0,4 mm 2 ply, 0,4 mm 3 ply, 0,6 mm 3 ply, 0,8 mm 3 ply,
1,0 mm 3 ply, 1,5 mm 3 ply, 2,0 mm 4 ply, 2,5 mm 5ply,
Muut paksuudet ja rakenteet sopimuksen mukaan.

Levykoot

1200 x 1200 mm
1450 x 1450 mm

Tiheys

Koivu n. 700 kg/m3

Pakkaukset

0,4 mm 25 kpl, 0,6 mm 25 kpl, 0,8 mm 50 kpl,
1,0 mm 100 kpl, 1,5 mm 100 kpl, 2,0 mm 100 kpl,
2,5 mm 100 kpl

Lisätiedot
Ympäristö
Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on
valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa
metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia,
ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän
kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävän kehityksen mukaisen raaka-aineen.
Lisätiedot
Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin,
syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.
Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen
tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen
tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.
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