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Finerede
plader
www.keflico.com

Produktsortiment - Lagervarer
Keflico er lagerførende af følgende MDF plader med 0,6 mm finer.
Alle plader er af sorteringen A/B og ubehandlet. Overfladebehandling kan bestilles.

Finer

Ahorn

Ask

Eg

Format

Tykkelser

Ahorn

244 x 122 cm

16, 19 mm

Ask

244 x 122 cm

6, 16, 19 mm

Bøg

244 x 122 cm

16, 19 mm

Eg

244 x 122 cm

6, 16, 19 mm

Røget eg

244 x 122 cm

6, 16, 19 mm

Kirsebær

244 x 122 cm

16, 19 mm

Sapeli

244 x 122 cm

16, 19 mm

Teak

244 x 122 cm

16 mm

Valnød

244 x 122 cm

6, 16, 19 mm

Øvrige dimensioner kan skaffes. Kontakt os på tlf. 9813 3544.

Røget Eg

Produktsortiment - Skaffevarer
Keflico kan skaffe finerede plader i mere end 120 træsorter og i utallige varianter alt efter sortering, udskæringer og samlinger på fineren samt tykkelser og formater på det færdige produkt.

Sapeli

Kirsebær

Bøg

Teak

Valnød

Kan yderligere fineres på følgende råplader:
•
•
•
•

Spånplader - standard/fugtbestandig/brandhæmmende
MDF - standard/fugtbestandig/brandhæmmende
Krydsfiner - poppel/birk/okoume/WBP-limet/brandhæmmende
Møbelplader - standard/poppel

Bagside med finér eller papir.
Minimumsmængden på specialpladerne er kun 10 stk.
Produceres i fixmål efter ordre.

DECOFLEX - Nyhed!
Keflico kan nu skaffe nyheden DECOFLEX - det mest fleksible finer-produkt til dato i form
af smuk og stabil rulle-finer klar til limning. Fleksibilitet er nøgleordet.
DECOFLEX består af den træsort, du ønsker, bearbejdet til tynd blad-finer presset på tykt
papir, hvorefter træfibrene bøjes, hvilket giver pladen dens høje fleksibilitet. Til slut pudses
finerens overflade let, hvilket giver et slutprodukt, der er både af høj kvalitet, let af arbejde
med og med samme fine struktur og overflade, som en almindelig finerplade, klar til at lime
på enhver ønsket overflade.
Finér
Format: 2500 x 1240 mm
Tykkelse: 0,6 mm
Andre dimensioner efter forespørgsel.
Spørg endelig for muligheder og priser ift. netop dit behov.
Papir
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Overfladebehandling
Keflico kan tilbyde overfladebehandling i form af oliering og
lakering af finerede plader ved minimum 100 m2.
Spørg for pris og informationer omkring olie-/lakbehandlingen.

Reference-projekter
Hvert et projekt er unikt, det er derfor langt fra ualmindeligt,
at Keflico A/S får forespørgsler på specialforarbejdede produkter til skræddersyede projekter.
Som et eksempel kontaktede Johannes Fog, Hørsholm og totalentreprenør Bent Nygaard Sørensen A/S i foråret 2014 Keflico,
da de skulle bruge materialer til vægbeklædning samt et værn
på en ny hal/tilbygning til Gl. Hellerup Gym-nasium i Gentofte
Kommune.

Et skræddersyet projekt
Johannes Fog, Bent Nygaard Sørensen A/S og Keflicos specialister på området arbejdede tæt sammen omkring denne
opgave. Til dette projekt faldt valget på smukke, lyse askelister til vægbeklædningen. Afrundingen, der både skulle
fungere som en smuk forlængelse af væggen og samtidig
et praktisk og holdbart rækværk, valgte man at forme ud
af MDF til en slags “fuglenæb”.
For at askelisterne på væggen kunne fortsætte ud i ét med
rækværket, skulle listerne i princippet kunne bøjes for at
kunne flugte med afrundingen på 1. sal. Dette var dog ikke
en holdbar løsning. I stedet valgte man at finere kanterne
på MDF-fuglenæbene/rækværket med ask, således at de
matchede listerne.

”Keflico hjalp os med præmisserne for projektet – idéen til,
hvordan det skulle laves, at få detaljerne på plads, at finde de
rigtige produkter og løsninger, samt at udvise fleksibilitet ift.
opgaven.”
Martin Kofoed Led
Pladschef, Bent Nygaard Sørensen A/S
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Kontakt os
Camilla H. Thomsen
Salgs- og indkøbsdirektør

Mail: cht@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6253

Dorthe Holmstrøm
Specialist
Mail: dh@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6244

Morten Mehlsen

Sten R. Andersen

Produktansvarlig, plader

Mail: mom@keflico.com

Tlf.: +45 3699 6239

Lars Johansen

Account Manager,Industri

Mail: sa@keflico.com
Tlf.: +45 2557 4070

Mail: ldj@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6271

Marianne N. Pedersen
Account Manager
Mail: mnp@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6272

Henrik Sørensen
Specialist
Mail: hs@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6273

Finn Lunø
Account Manager
Mail: fl@keflico.com
Tlf.: +45 4026 3544

Produktansvarlig,plader

Besøg www.keflico.com
for at se hele vores brede
udvalg af træbaserede plader
samt hårdttræ med mere.

Nicolaj S. Laustsen
Salgselev
Mail: nsl@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6232

Brandhæmmende plader
Keflico kan også levere hele vores brede
udvalg af finerede plader med brandhæmmende kerne.

Har du uddybende spørgsmål til vores
brandimprægnerede plader, så kontakt
os. Spørg også for muligheder og priser i
forhold til dit unikke projekt.

Råpladerne er med den brandimprægnering, som Keflico kan tilbyde, B-s1,d0
godkendte.
Ved at brandsikre dine produkter opnår
du øget tryghed i dit projekt ved at købe
tid til at redde liv og værdier, hvis uheldet engang skulle opstå.
Keflico A/S

Støvring

Odense

Glostrup

info@keflico.com

Juelstrupparken 24

Bjerggårds Allé 2

Naverland 2, 13. sal

www.keflico.com

DK-9530 Støvring

DK-5240 Odense NØ

DK-2600 Glostrup

+45 9813 3544

