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KoskiKant
Płyta meblowa z obrzeżem
Płyty wiórowe firmy Koskisen są
produkowane z prawdziwego drewna.
Drewno stanowi 90% materiału produktu.
Czysty surowiec zapewnia wysoką jakość
i łatwą obróbkę płyt.
Produkty KoskiKant to płyty
melaminowane klasy P2 i P5 dla branży
meblarskiej. Produkty KoskiKant otrzymały
klasyfikację M1 przyznawaną najlepszym
materiałom wykończeniowym.
Płyty KoskiKant mają długość 2750 mm.
Ich dłuższe krawędzie boczne pokryte
są obrzeżem. Płyty można zamówić
również z 1–4 krawędziami bocznymi
z obrzeżem. Standardowym kolorem jest
biel. Standardowo powierzchnia ma gładką
teksturę dostosowaną do produkcji
korpusów, półek lub kryształową do drzwi.
Oferujemy również obrzeża do płyt
o niestandardowych wymiarach lub
z innymi kolorami warstwy melaminowej.
Produkty KoskiKant nadają się przede
wszystkim do elementów korpusów, półek,
drzwi i desek obiciowych.

ECO-FRIENDLY

Najważniejsze
zalety

EASY TO CLEAN

Wykończona, powlekana
powierzchnia
Obrzeża

INDOOR USE

Łatwy i szybki montaż
Łatwe utrzymanie w czystości
Jednakowa wytrzymałość
w każdym kierunku

EASY TO USE

Przyjazność dla środowiska
Dobra odporność powierzchni
na wilgoć

EASY MACHINING

Specyfikacja techniczna − KoskiKant
Surowiec

Trociny i zrębki drzewne z własnej działalności

Deska podstawowa

Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy EN 312

Klasa formaldehydu

Klasa E1 EN 312

Powłoka

Papier impregnowany melaminą. Standardowym kolorem jest biel.

Długość

Standardowa długość wynosi 2750 mm. Inne wymiary dostępne
na żądanie.

Gęstość

W zależności od grubości i typu deski 620–770 kg/m3 (P5), 550–
740 kg/m3 (P2)

Klasyfikacja emisji

Klasa emisji M1 dla materiałów budowlanych

Taśma obrzeżowa

Standardowe płyty mają melaminową taśmę obrzeżową o grubości
0,4 mm. Na zamówienie dostępna jest także taśma obrzeżowa ABS
o grubości 0,6 mm. Ponadto dostępne są kolorowe i grube taśmy
obrzeżowe ABS (o grubości do 3 mm).

Wytłaczanie

Gładkie (SM), kryształ (CR)

Czyszczenie

Należy czyścić miękkim papierem lub tkaniną z delikatnym zasadowym
środkiem myjącym; bardzo zabrudzone powierzchnie można czyścić
alkoholem lub środkiem myjącym zawierającym alkohol.

Inne dane

Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości
użytkowych Koskisen. Odwiedź stronę koskisen.com/download.

Płyta do korpusów i półek (dwie dłuższe krawędzie boczne
z obrzeżem)
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Płyta drzwiowa (dwie dłuższe krawędzie boczne z obrzeżem)
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Dodatkowe informacje
Środowisko naturalne
Drewno, czyli wykorzystywany przez nas surowiec, to ekologiczny i odnawialny materiał, który wiąże dwutlenek węgla w całym cyklu użytkowania. Płyty
wiórowe Koskisen produkowane są w Finlandii zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. W Finlandii firma
Koskisen jest pionierem w dbaniu o środowisko naturalne w leśnictwie, a nasz łańcuch dostaw drewna jest całkowicie przejrzysty. Fińskie lasy stanowią
w większości własność prywatną. Ich właściciele przywiązują dużą wagę do długotrwałej polityki i gospodarki leśnej. Każdego roku fińskie obszary leśne
powiększają się pomimo wycinki. Gwarantuje to, że nasze materiały są zrównoważone i przyjazne dla środowiska.
Dodatkowe informacje
Płyty wiórowe firmy Koskisen produkowane są z trocin pochodzących z naszego własnego tartaku i w 85% składają się z prawdziwego drewna.
Profesjonalna kontrola jakości pozwala zapewnić, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste – nie zawierają piasku ani innych zanieczyszczeń. Czyste,
wysokiej jakości płyty wiórowe są łatwe w obróbce i nie uszkadzają tarczy tnących.
Choć prezentowane informacje poparte są kompleksowymi badaniami, służą wyłącznie jako wskazówki i nie udziela się w odniesieniu do nich żadnej
gwarancji. Zastrzegamy prawo do wprowadzenia poprawek w specyfikacjach bez powiadomienia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie defekty
inne niż bezsprzecznie wynikające z produkcji lub obsługi przez dostawcę. Wszelkie roszczenia odszkodowania ograniczone są do wartości wadliwych
paneli. Sprzedawca nie gwarantuje stosowności towarów do określonego zastosowania, chyba że stosowność została zadeklarowana na piśmie.
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