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KOSKIPLY BIRCH
TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ překližky
Dýha z finské břízy

Způsob lepení 
Exteriér i interiér standardně

Jakosti
Překližka z loupané březové dýhy 
standardní kvality AB/B pro nábytkářský 
průmysl, bez spojů.
Na přání lze dodat překližky s jinými 
jakostmi povrchové úpravy, včetně jakosti 
TQ, GL1 a GL2.

Tloušťka
0,4 mm 3 vrstvy
0,6 mm 3 vrstvy
0,8 mm 3 vrstvy
1,0 mm 3 vrstvy
1,5 mm 3 vrstvy
2,0 mm 4 vrstvy
2,5 mm 5 vrstev
3,0 mm 6 vrstev
3,5 mm 7 vrstev
4,0 mm 8 vrstev
4,5 mm 9 vrstev
5,0 mm 10 vrstev
5,5 mm a hrubší až do 60 mm

Rozměry
1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm
1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm
1820 x 910 mm
2400 x 1200 mm

Max. rozměr překližky z dýhy 
0,4 mm–1,0 mm ve 3 vrstvách je 1550 x 
1550 mm.
Na přání lze dodat jiné rozměry.  

  

Povrchové dýhování
Lze dodat povrchově dýhováno bukem, 
dubem, jasanem, teakem, walnutem, 
papírem anebo filmem

Hmotnost 
Přibližně 700 kg/m3 
 
Balení 
Tloušťka ks / balík
0,4 mm  25 ks
0,6 mm  25 ks
0,8 mm  50 ks
1,0 mm  100 ks
1,5 mm  100 ks
2,0 mm  100 ks
2,5 mm  100 ks
3,0 mm  50 ks
3,5 mm  50 ks
4,5 mm  50 ks
5,0 mm  50 ks
 
5,5 mm a více baleno dle dohody
Jedna paleta obsahuje 4–6 balíků.

Certifikáty 
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.

KoskiPly birch

KoskiPly je pevná, ale pružná překližka s křížovým 
vrstvením dýh, vyrobená z březové dýhy s kvalitní 
březovou krycí dýhou bez spojů. Povrchová dýha 
může být ponechána v přírodní úpravě nebo se 
může lakovat, voskovat anebo mořit.

Výhody
•  stejnorodý povrch stále vysoké kvality
• odolnost a vynikající ohybová pevnost
• lehkost a ozdobnost
• jednoduchost opracování a povrchové 

úpravy
• bez vad a zápachu
• vhodná na řezání laserem a vodní tryskou

KoskiPly se dodává v interiérovém 
anebo exteriérovém povedení.
Flexibilita tohoto výrobku výrazně přesahuje 
rozsah designérských možností.

Možnosti využití
• kuchyňské skříňky, dveřní zrcadla
• dělicí stěny a přepážky
• díly nábytku
• zvukoizolační konstrukce
• svítidla
• hračky, suvenýry, karty, šperky
• modely
• hudební nástroje, reproduktory
• součásti interiéru
• sedla
• hokejky 
• laserové řezání
• kánoe, pádla
• závodní auta, letadla
• lyže
• brýlové obruby
• pouzdra tabletů a mobilů
• interiérové výrobky

Tenká březová překližka pro nejrůznější použití
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