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KoskiPly HardWood

Monien mahdollisuuksien ohutviiluvaneri
KoskiPly HardWood ohutviiluvaneri on
koivuviiluista ristiinliimattu vanerilevy,
jonka pinnassa on erikoispuu pinta.
Pintana voi olla teak/saarni/tammi/
pähkinä/pyökki.
KoskiPly HardWood ohutviiluvanerit
sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Levyn taipuisuus luo mahdollisuuksia
huonekalujen valmistukseen,
sisustamiseen ja rakentamiseen.
KoskiPly HardWood käyttökohteita
ovat:
keittiökaapit, ovipeilit, tilanjakajat,
näkösuojat, huonekalujen osat,
ääneneristyssäleiköt, sisätilat, lelut,
lahjaesineet, käynti- ym. kortit, korut,
pienoismallit, soittimet, kaiuttimet,
laserleikkaus, tabletti- ja
kännykkäkotelot, sisustustuotteet.

ECO-FRIENDLY

Edut
Tasalaatuinen ja yhtenäinen pinta

EASY TO LASERCUT

Luja
Erinomainen taivutuslujuus
Helppo työstää

EASY TO WATERCUT

Ympäristöystävällinen ja hajuton
Sopii vesi- ja laserleikkaukseen
(Interior/flex liima - laserleikkaus)
(Exterior liima - vesileikkaus)

CORE VENEERS QUALITY

LOW EMISSION

Tekniset tiedot − KoskiPly HardWood
Perusvaneri

Koskisen Oy:n suomalaisesta koivusta valmistettu ohutviiluvaneri jossa erikoispuu pintaviilut.

Liimaus

Interior, exterior tai flex liimaus

Pintalaatu

Pinnoitettu puuviilulla kuten pyökki, tammi, saarni, teak tai
pähkinä.

Laadut

Ydin - sorvattu ja saumaton koivuviilu
Pinnat - leikattu erikoispuuviilu

Paksuudet

1,5 mm - 3 ply
2,0 mm - 4 ply
2,5 mm - 5 ply
3,0 mm - 6 ply
3,5 mm - 7 ply
4,0 mm - 8 ply

4,5 mm - 9 ply
5,0 mm - 10 ply

5,5 mm ja paksummat aina 60 mm asti.
Interior
1220 x 1220 mm
1525 x 1525 mm
Levykoot

Exterior
1270 x 1270 mm
1550 x 1550 mm
Flex
1220 x 1220 mm
1450 x 1450 mm

Pakkaukset

Standardi pakkaus 50 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.

Koskisen Ohutvaneriteollisuus
Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi, SUOMI
020 553 41
koskisen.fi
omistautunutpuulle.koskisen.fi
www.facebook.com/koskisenthinplywood
www.instagram.com/koskisen_thin_plywood

