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Csak a fantázia szab határt...

 KoskiDekor
Elegáns és stabil



www.pannonfalap.huSegítjük munkáját, merítsen ötletet! 

  KoskiDekor – Elegáns és stabil

 

Dekoratív, mutatós nyír rétegelt lemez, színes, 
áttetsző, a fa erezetességét megtartó felülettel.

Azoknak ajánljuk, akik 
	 •	hosszú	távon	gondolkodnak

	 •	mindig	a	megbízható	megoldást	választják

	 •	a	stabil,	tartós	termékek	mellett	teszik	le	a	voksukat

	 •	környezetüket	színesnek	szeretnék	látni	és	nem	 
	 	 egyhangúnak

	 •	kedvelik	a	fa	természetes	megjelenését.

A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio.
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Egyedi	konyha-	és	irodabútorok.

Szép,	funkcionális	polcrendszerek,	
szekrények, asztalok.

Színvonalas,	modern	bútorok	és	
belsőépítészeti	lehetőségek.

A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio. A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio.

www.pannonfalap.hu



Igényes, esztétikus és tartós termékek. 

www.pannonfalap.huSegítjük munkáját, merítsen ötletet! 
A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio.
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Izgalmas tervezési és 
kivitelezési	megoldások.

www.pannonfalap.hu www.pannonfalap.huSegítjük munkáját, merítsen ötletet! 
A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio. A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio.
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KoskiDekor 
Dekoratív rétegelt lemez, színes fenol felülettel

A KoskiDekor nyír furnérokból készült 
masszív	 rétegelt	 lemez,	 amelyet	 kifejezet- 
ten	látványelemként,	design	célra	terveztek.	 
Mindkét	 fedőoldala	 színes,	 áttetsző	 és	 jól	
látható	a	fa	struktúrája.

TulajdonságoK
•	 felhasználásra kész felülettel rendelkezik!
•	 a	fa	struktúráját	megtartó,	színes,	átlátszó	és	tartós	filmbevonat
•	 beltéri	felhasználásra	alkalmas
•	 sima	felület,	amely	könnyen	tisztítható.

Felhasználási lehetőségek
A	felhasználásra	kész	falapok,	ideális	lehetőséget	
nyújtanak	elegáns	és	masszív	bútorok	elkészítéséhez	
és	színvonalas	belsőépítészeti	kivitelezésekhez.
•	 Pultok,	asztallapok,	polcok
•	 konyhák,	irodák,	üzletek	belsőépítészeti	kialakítása
•	 óvodák,	iskolák	bútorzata
•	 hirdetőtáblák,	cégtáblák
•	 számtalan	modern	belsőépítészeti	megoldás.

technikai adatok

Maglemez:	Finnországban	gyártott,	válogatott	nyír	furnérokból	készült.

Ragasztás:	Fenol	gyanta,	EN	314-2	/	class	3
Formaldehid	kibocsátás	szintje	az	előírásoknak	megfelel,	class	A	(EN	1084),	Class	E1	(EN	13986)	és	ULEF	
(Ultra	Low	Emitting	Formaldehid)	

Bevonat: (120	g/m2)	fenol	film.	Kérjük,	vegye	figyelembe:	a	fenol	filmréteg	nem	UV-álló,	és	a	színe	megvál-
tozhat,	ha	tartósan	napfény	éri.

Elérhető színek:	sötétbarna,	vörös,	zöld,	fekete.
Méret:1220	x	2500	mm;1500	x	3000	mm	(egyéb	méretek	kérésre)
Vastagság:	9	–	21	mm	(egyéb	vastagságok	kérésre)
súly:	700	kg/m3

további inFormációk

Élek:	csiszolt,	kezeletlen
Kopásállóság: Taber	értéke	R	300	(EN	438-2)
A	termékből	készült	játékok	biztonsága	megfelel	az	SFS	EN	71-3	“Gyermekjátékok	biztonsága”	követelmé-
nyeinek.
Megmunkálás:	a	faiparban	általánosan	használt	gépek,	szerszámok	alkalmasak.
Tanúsítványok:	EN	ISO	9001;	EN	ISO	14001;	PEFC
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KoskiDekor 
Dekoratív rétegelt lemez, színes fenol felülettel

A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio.
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KoskiDekor Transparent
Dekoratív rétegelt lemez, vékony, áttetsző melamin bevonattal

A KoskiDekor nyír furnérokból készült  
rétegelt	 lemez,	 amelynek	 mindkét	 fedő-
oldala	áttetsző	ECOCOLOUR-ral	színezett	 
és átlátszó melamin műgyantával bevont.

TulajdonságoK
•	 felhasználásra kész felülettel rendelkezik!
•	 színek	széles	választéka,	a	fa	rajzolatosságát	kihangsúlyozva
•	 rugalmas	mechanikai	tulajdonságok
•	 könnyen	tisztítható	felület
•	 könnyen	megmunkálható	hagyományos	faipari	szerszámokkal	és	gépekkel
•	 az	ECOCOLOUR	színgyűjtemény	széles	standard,	és	egyedi,	ügyfél-specifikus	színeket	nyújt
•	 a	melamin	bevonatnak	köszönhetően	rendkívül	jó	a	kopásállósága.

Felhasználási lehetőségek

•	 számtalan	modern	belsőépítészeti	megoldás
•	 polcrendszerek,	szekrényelemek,	asztalok
•	 sajátos	konyha-	és	irodabútorok,	üzleti	berendezések
•	 igényes	óvodai,	iskolai	bútorzat
•	 éttermek,	szállodák	belső	kialakítása.

technikai adatok

Maglemez:	Finnországban	gyártott,	válogatott	nyír	furnérokból	készült.
színfurnér minősége: Válogatott	nyír	furnérokból	készült,	amelyen	a	fa	természetes	szépsége	megjelenik.
Ragasztás:	EN	314-2	/class	1	(beltéri)	vagy	EN	314-2/class	3	
Bevonat:	(120	g/m2)	Mindkét	oldalán	áttetsző,	vízbázisú	ECOCOLOUR	bevonat	van,	amelyen	még	egy	
átlátszó	melamin	műgyanta	réteg	található.	Az	ECOCOLOUR	színgyűjtemény	széles	-	egyedi	és	sztenderd	
-	színválasztékot	biztosít	ügyfeleinknek.	Felhívjuk	figyelmét,	hogy	a	rétegelt	lemez	-	bevonata	miatt	-	kültéri	
felhasználásra	nem	alkalmas.

Méret: 1500	x	3000	mm	(egyéb	méretek	kérésre)
Vastagság:	12,	15,	18	és	21	mm	
																					(egyéb	vastagságok	kérésre)
súly:	700	kg/m3

Formaldehid kibocsátás:  
A termék megfelel a
•	 Class	E1	(	EN	13986	)	
•	 Class	A	(EN	1084	)
•	 CARB	Phase	2	követelményeinek.	

további inFormációk: 
Élek:	csiszolt,	kezeletlen
Kopásállóság: Taber	értéke	R	300	(EN	438-2)
A termékből készült játékok biztonsága meg-
felel	az	SFS	EN	71-3	“Gyermekjátékok	biztonsága”	
követelményeinek.

Megmunkálás:	a	faiparban	általánosan	használt	
gépek, szerszámok alkalmasak.

Tanúsítványok:	EN	ISO	9001;	EN	ISO	14001;	PEFC
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A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio.
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KoskiDekor	Fehér
Dekoratív	rétegelt	lemez,	vastag,	fehér	bevonattal

A KoskiDekor	 fehér	minőségi	 nyír	 furné-
rokból készült rétegelt lemez, amelynek 
mindkét	fedőoldala	vastag,	fehér	melamin	
műgyantával bevont.

TulajdonságoK
•	 felhasználásra kész felülettel rendelkezik!
•	 erős	és	tartós	nyír	rétegelt	lemez
•	 vastag,	stabil	melamin	filmmel	bevont	felület	mindkét	oldalon
•	 élzárás	nélküli	esztétikus	vágott	élek
•	 sima,	selyemfényű	felület,	amely	további	felületkezelést	nem	igényel
•	 higiénikus	és	könnyen	tisztítható.

Felhasználási lehetőségek
A	finom	felületű,	felhasználásra	kész	KoskiDekor	fehér	panel	ideális	alapanyag	bútorok	és	igényes	
belsőépítészeti	megoldások	kialakítására.
•	 Vizuálisan	igényes	alkalmazásokhoz
•	 asztalosipari	termékek	előállításához
•	 belső	burkolatok
•	 dekoratív	polcrendszerek
•	 konyhák,	irodák,	üzletek,	óvodák,	iskolák	belső	bútorzatának	kialakításához.

technikai adatok

Maglemez:	Finnországban	gyártott,	válogatott	nyír	furnérokból	készült.
Ragasztás:	Fenol	gyanta,	EN	314-2	/	class	1	vagy	class	3.		Formaldehid	kibocsátás	szintje	az	előírásoknak	
megfelel.	Class	A	(EN	1084),	Class	E1	(EN	13986)	és	ULEF	(Ultra	Low	Emitting	Formaldehid)	

Bevonat:	(440	g/m2)	Mindkét	oldala	jó	kopásálló,	tartós	melamin	bevonatot	tartalmaz.	
A	felület	ellenáll	a	nedvességnek,	az	UV	sugárzásnak	és	az	általános	vegyszereknek.

Méret: 1220	x	2500;	1500	x	3000	mm	(egyéb	méretek	kérésre)
Vastagság:	12,	15,	18	és	21	mm	(egyéb	vastagságok	kérésre)
súly:	700	kg/m3

további inFormációk:  
Élek:	csiszolt,	kezeletlen
A	termékből	készült	játékok	biztonsága	megfelel	az	SFS	EN	71-3	“Gyermekjátékok	biztonsága”	
követelményeinek.
Megmunkálás:	a	faiparban	általánosan	használt	gépek,	szerszámok	alkalmasak.

Tanúsítványok:	EN	ISO	9001;	EN	ISO	14001;	PEFC
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A	fényképek	a																																		tulajdonában	vannak.			Fotók:	mfruscella	&	dmanduzio.
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színek / Fajta Koskidecor
(Fenol)

Koskidecor
Transparent

Koskidecor
melamin, fehér

Fehér		(9001) • ü •

Fehér • • ü

Szürke	(7012) • ü •

Szürke	(7001) • ü •

Piros	(3020) • ü •

Piros ü • •

Zöld ü • •

Zöld	(6019) • ü •

Kék	(5024) • ü •

Cappuccino • ü •

Barna	(8025) • ü •

Világos	barna ü • •

db/rakat 35 35 35

ü  raktáron
•		megrendelésre



Pannon Falap-Lemez Kft.
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.

www.pannonfalap.hu
pannonfalap@pannonfalap.hu

Tel.:  23/313-180
Fax: 23/313-181
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