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KOSKIBIRCHUP
TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ pro výrobu
Finská bříza

Lepení
PVAC podle požadované třídy
D4 exteriérově lepené překližkové lamely

Laminace
Svislé překližkové pásy anebo kombinace 
masivní břízy a překližkových pásů

Šířka lamel
Cca  30 mm

Broušení
120 grit

Tloušťky desek
28, 32 mm, 
jiné tloušťky na zakázku

Rozměry desek
3050 x 630/1200/1220 mm
2440 x 630/1200/1220 mm
2400 x 630/1200/1220 mm

Jiné rozměry na zakázku                                                                                                                  
                                                                                                                 

Tolerance
Tloušťka - 0/+ 0.5 mm
Délka - 0/+ 5 mm
Šířka - 0/+ 5 mm

Váha
650 kg/m3 (KD 8-10%)

Vlhkost
Cca 10 % z výroby

Velikost balíků 
28 mm 15 ks/balík
32 mm 15 ks/balík

Certifikáty
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 
18001, PEFC and FSC

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

KoskiBirchUp

Panely KoskiBirchUp a BirchUp/S jsou 
speciálním výrobkem vysoké kvality. 
KoskiBirchUp se vyrábí z mnohonásobných 
pásů z břízy vrstvených svisle. Tím se dosáhl 
úplně nový dekorativní vzhled a skvělé 
mechanické vlastnosti.
 Panely BirchUp/S se vyrábějí kombinací 
pásů z břízy  s pásy z březové překližky. 
Pásy břízy mohou být také tepelně upravené 
(thermowood).

Výhody
• nový dekorativní vzhled 
• dobré obráběcí vlastnosti 
• tuhý a odolný 
• jednoduché zpracování 

 

Dřevo je živý material, se kterým pracovat 
vzhledem k moderním potřebám je náročné a 
zajímavé. Proto I když máme nejmodernější 
technologie, naše výroba stale vyžaduje 
ruku řemeslníka. Skvělé vlastnosti dřeva ho 
předurčují pro různá použití.

Příklady použití
• kuchyňský nábytek a kuchyňské 

pracovní desky 
• kancelářský nábytek
• stoly a lavice
• vybavení obchodů
• řešení recepcí

Laminované designerské desky pro náročná použití
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