Jak wykorzystać sklejkę

1 produkt

Kronospan Design Center

Sklejka to jeden z ciekawszych materiałów na rynku budowlano-wykończeniowym. Można traktować ją jako tworzywo
konstrukcyjne, ale fantastycznie sprawdza się również jako element wykończeniowy lub baza w przypadku produkcji
mebli. Jej wszechstronne zastosowania przedstawiamy właściwie w każdej przestrzeni Kronospan Design Center
Szczecinek.
Sklejka sosnowa, która produkowana jest przez jeden z zakładów Kronospan, charakteryzuje się jasnożółtą barwą i
wyraźnymi sękami. Całość idealnie odwzorowuję naturę drzewa, z którego została wyprodukowana – nieokiełznane,
wiele nierównomiernie rozłożonych gałęzi, szybką chęć wzrostu i jednocześnie elastyczność, dużą odporność na
zmienność warunków.
Taka też jest nasza sklejka – dzięki swoim właściwościom wodoodpornym można stosować ją nawet na zewnątrz, duże
spektrum grubości i grube obłogi pozwalają na różnorodną obróbkę i zastosowanie, a wspomniane gałęzie wpływają na
jej piękny rysunek drewna ozdobiony licznymi sękami i uroczymi niedoskonałościami. Sosna jest również surowcem,
który jako jeden z najszybciej odradzających się drzew nie stoi w sprzeczności z ekologicznymi przesłankami naszej
produkcji.
Sklejkę można stosować w wielu obszarach. Najpopularniejszym jest branża opakowaniowa, gdzie wykorzystuje się ją
do robienia skrzyń w każdym rozmiarze, a dzięki swoim niesamowicie stabilnym i wytrzymałym cechom można
transportować w niej naprawdę ciężkie przedmioty, takie jak silniki czy części do budowy maszyn. Kolejnym
konsumentem tego materiału jest budownictwo, które wykonuje z niej ściany działowe, podłogi czy też poszycia
dachów, a także szalunki, drzwi, podesty czy platformy.
Coraz częściej sklejka wchodzi na salony i wykorzystywana jest jako element dekoracyjny. Wielu projektantów decyduje
się wprowadzić ją do projektu jako okładzinę ścienną, warstwę wierzchnią podłóg czy nowoczesne sufity tworząc tym
samym minimalistyczne i stylowe wnętrza. Ten materiał to także meble, które wracają do nas z wielkim uznaniem.
Kiedyś sklejka była synonimem tańszego odpowiednika litego drewna, dzisiaj jest ekologicznym rozwiązaniem dla
dobrych jakościowo sprzętów. To już nie tylko szafy i komody, ale także stoły, donice, krzesła, całe zabudowy i wszystko
inne, co przyjdzie kreatorowi do głowy.
W przestrzeni Kronospan Design Center możecie zobaczyć okładziny ścienne przygotowane za pomocą różnych technik
obróbki sklejki (tj. piaskowanie czy frezowanie), stoły restauracyjne, krzesła, zabudowę barową, donice, skrzynie
transportowe, a nawet elementy łazienki. W naszych realizacjach staramy się wykorzystywać całe spektrum grubości i
wszystkie z czterech klas jakości powierzchni, czyli Klasa I - pure beauty, Klasa II – natural, Klasa III – rustical, Klasa IV:
strong. Efekty możecie ocenić w Szczecinku, do czego zachęcamy.

Produkty w inspiracji

Sklejka klasa III/III Rustical

0,00 zł/m2

