Nye muligheder med birkekrydsfinér – KoskiDecor
KoskiDecors produktsortiment kan nu tilbyde helt nye muligheder med birkekrydsfinér.
Unikke overflader åbner helt nye applikationsmuligheder for birkekrydsfiner.
Vi kan levere følgende produkter straks fra vores lager:
KoskiDecor Transparent kvalitet S/S
Transparente melaminbelagte birkekrydsfinérplader.
Ved hjælp af den transparente melaminfilm er overfladen beskyttet og behøver derfor ingen lakering.
De øverste finérlag er af bedste kvalitet og kan bruges med det samme til dekorative formål.
Pladerne fås i tykkelserne 9, 12, 15, 18 og 21 mm, leveret direkte fra vores lager.
KoskiDecor Eco Transparent
Birkekrydsfinér med indfarvet lasur.
Birkekrydsfinérpladerne får en vandbaseret farvet lasur og bliver efterfølgende belagt med en beskyttende,
farveløs melaminfilm som overflade.





Farveløs melamibelægning.
Glatte, silkematte slidstærke overflader.
Overfladen er hygiejnisk og let at rengøre.
Lugt- og smagsneutral.



Fås i 22 forskellige RAL farver i flere forskellige tykkelser, der leveres direkte fra lager.



Andre farver kan på forespørgsel bestilles og leveres direkte fra producenten (min. 1 pakke).

KoskiDecor hvid
Dækkende melaminfilm 440 g/kvm.





Birkekrydsfinér
Hvidt dæklag
Hård og holdbar melaminoverflade giver optimale egenskaber til en færdig, elastisk møbeloverflade
Fås i 9,12,15,18,21 og 24 mm





Melaminharpiks 220 g/m
Birkekrydsfinér med tyndt hvidt dæklag, der er heldækkende
God og fordelagtigt alternativ til brug som hylde- eller skabsbeklædning



Fås i 12,15 og 18 mm

KoskiDecor grå
Heldækkende melaminoverflade 220 g/kvm
Lysgrå (RAL7040) og mørkgrå (RAL7031) i 18 mm på lager

KoskiDecor Laminat
Birkekrydsfinér, dobbeltsidet belagt med 0,3 mm CPL-laminat





Kvalitetsoverflade, silkemat
Gennemfarvet laminat
3 farver: snehvid, brillianthvid og sort
Med beskyttelsesfolie

KoskiDecor – finsk birkekrydsfinér, phenol belagt
Gennemgående birk (solid birkefinér)



Dobbeltsidet belagt med en indfarvet phenolfilm 120 g/kvm
Overfladen er glat, mat med træstrukturen skinnende let igennem.



Overfladen er fremstillet i vognbundspladekvalitet.



Fås i sort, lys brun, mørk brun, grøn og rød, leveret direkte fra lager.

NYHED:
KoskiDecor – finsk aeroplan birk krydsfinér
Aeroplan krydsfinér i 5 mm med melaminfilm, ufarvet, eller som ECO transparent.
Meget stabilt, kun 5 mm tykt, krydsfinér med 10 lag, ideelt til tynde fyldninger eller til brug som
skuffebund.
Format 120 x 240 cm
Alle pladetyper kan også leveres i fixmål og forbearbejdet, f.eks. med borehuller.
Vi står naturligvis til rådighed ved ønske om yderligere informationer om eller tilsending af en prøve af
produktet.

