
FINNLINE spol. s.r.o.
Holzova 127, 628 00 Brno
Tel. +420 602 743 920 
Email: info@fi nnline.cz, http://www.fi nnline.cz/koskisen.html

PEFC/02-34-12

KoskiPly economy
Tenká březová překližka pro rozličná použití

KoskiPly economy je kompletně vyroben z 
březové, dýhy, střední dýhy mají tloušťku 1,0 mm 
a pohledové dýhy 0,5 mm. Všechny dýhy jsou 
beze spojů. Povrch může být voskovaný, mořený, 
lakovaný anebo ponechaný v přírodní formě.

Výhody
• ekonomický
• homogenní povrch a konzistentě vysoká 

kvalita
• pevný, vynikající ohybová hmotnost
• lehký a dekorativní
• lehce opracovatelný a povrchově 

upravitelný
• bez škodlivin a zápachu
• bělavá barva
• vhodný pro laser a vod. trysku

KoskiPly economy tenké překližkové desky lze 
použít jak v interéru tak v exteriéru.
Tloušťky desek jsou od 3 mm výše. KoskiPly 
economy je lehce opracovatelný všemi běžnými 
dřevoobrábějícími nástroji, nástroji pro výrobu 
uměleckých výrobků, laserem a vodní tryskou a 
zařízením pro výrobu modelů.

Možnosti využití
• příčky,  stínící prvky
• části nábytku
• hračky a suvenýry
• modely
• hudební nástroje
• interiéry
• vnitřní obklady dodávek
• luxusní obaly, dárková balení
• dřevěné ornamenty
• stolní hry
• stavba kanoí, kajaků, jacht, člunů

KOSKIPLY ECONOMY
TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ překližky
Dýha z finské břízy

Lepení
Standartně exteriér a interiér

Jakosti
Standardně nábytkářská kvalita B/B 
rotačně loupaná dýha bez spojů.
Jiné kvality dle dohody

Tloušťky
3.0 mm 4 vrstvy
4.0 mm 5 vrstev
5.0 mm 6 vrstev
6.0 mm 7 vrstev
7.0 mm 8 vrstev
8.0 mm 9 vrstev
9.0 mm 10 vrstev
Tloušťky na zakázku a konstrukční 
překližky  až do 60 mm

Rozměry
1270 x 1270 mm
1550 x 1550 mm
Jiné rozměry na přání

Hmotnost
Přibližně 700 kg/m3

Balení
Tloušťka  ks/balení
3.0 mm  50 ks
4.0 mm  50 ks
5.0 mm  50 ks
6.0 mm  50 ks
7.0 mm  50 ks
8.0 mm  50 ks
9.0 mm  50 ks

Certifikace
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 
18001, PEFC, FSC 

Tyto informace se poskytují jako vodítko a bez záruky, i 
když se zakládají na rozsáhlém testování. Vyhrazujeme 
si proto právo změny specifikací bez předchozího 
upozornění. Za jakékoliv vady vzniklé z jiných důvodů 
než prokazatelně vinou dodavatele odpovídá zákazník. 
Výše nároku na odškodnění je vždy omezena hodnotou 
defektního zboží. 

11012017

KLIKS Design


