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Gama produktów

Sklejka sosnowa Kronobuild jest
rozwinięciem dotychczasowej oferty 
produktów konstrukcyjnych i 
budowlanych Kronobuild
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Sklejka dekoracyjna Kronobuild jest płytą 
drewnopochodną klejoną warstwowo z drewna 
iglastego. Naszą specjalnością jest produkcja sklejki 
na bazie forniru grubowarstwowego. 

Sklejkę dekoracyjną Kronobuild wyróżnia unikalna 
kombinacja walorów:
• produktowych
• jakościowych
• ekologicznych

Gama produktowa sklejki dekoracyjnej Kronobuild
oparta jest o naturalne cechy i właściwości drewna 
iglastego. 

Dekoracyjna sklejka
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WALORY PRODUKTOWE
SUSTAINABLE DECORATIVE PLYWOOD
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Oferta produktowa Kronobuild
oparta jest na trzech grupach 
asortymentowych, 
sklasyfikowanych wg. walorów 
estetycznych powierzchni:

• pure beauty

• natural

• rustical

Dodatkowo w ofercie została 
umieszczona czwarta kategoria 
strong, przeznaczona dla
projektów budowlanych
i konstrukcyjnych. 

Klasa I: pure beauty Klasa II: natural

Klasa III: rustical Klasa IV: strong

Walory produktowe - kategorie powierzchni sklejki
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• powierzchnia 
wyselekcjonowana i jednolita 
z łagodnie zaakcentowanym 
rysunkiem drewna

• dla miłośników 
„pure visual look”

• najrzadziej występujący, 
wyselekcjonowany rodzaj 
powierzchni

Klasa I: pure beauty

Walory produktowe - kategorie powierzchni sklejki
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Klasa II: natural

• powierzchnia 
o zbilansowanej kompozycji 
cech drewna 
z widocznym usłojeniem

• wybrana kombinacja 
wszystkich cech, które mogą 
występować w drewnie

Walory produktowe - kategorie powierzchni sklejki
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Klasa III: rustical

• powierzchnia skupiająca 
najwięcej różnych cech 
naturalnego drewna

• najbardziej zróżnicowana 
i dynamiczna

• nadaje się do wykorzystania 
w projektach, w których 
rysunek drewna był ma być 
wyrazisty i zauważalny

• jest bardziej dostępna 
i najczęściej spotykana.

Walory produktowe - kategorie powierzchni sklejki
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Klasa IV: strong

• sklejka budowlana, 
wykorzystywana do 
elementów konstrukcyjnych 
i budowlanych oraz 
opakowań i tymczasowych 
zabudów

• można również stosować 
jako materiał 
wykończeniowy 
w projektach, w których nie 
jest wymagana dodatkowa 
zabudowa

Walory produktowe - kategorie powierzchni sklejki
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Walory produktowe - fornir grubowarstwowy

Dzięki nowoczesnej technologii oraz 
zastosowaniu urządzeń o wysokiej 
mocy, sklejka dekoracyjna Kronobuild
produkowana jest w oparciu o wysokiej 
jakości fornir grubowarstwowy. 

Zalety sklejki Kronobuild:

• wysokiej jakości krawędź dzięki 
stabilnej i jednolitej grubości forniru
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Walory produktowe - fornir grubowarstwowy

bardzo dobre walory estetyczne przy obróbce 5D
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Walory produktowe - fornir grubowarstwowy

nadaje się do głębokiej obróbki powierzchni np. poprzez szlifowanie, szczotkowanie lub piaskowanie
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Walory produktowe - fornir grubowarstwowy

nadaje się do uszlachetniania 
poprzez malowanie, 
olejowanie, woskowanie

Używając tylko 

naturalnych olejów 

roślinnych wspierasz 

pełny recykling!
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Walory produktowe - formaty sklejki

Szeroki zakres grubości:
• sklejka Kronobuild dostępna 

jest w zakresie grubości od 9mm 
do 40mm 

• pozwala to na bardzo szeroki 
zakres zastosowań, zarówno w 
budownictwie jak i przemyśle 
meblowym i wnętrzarskim
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Walory produktowe - formaty sklejki

Duży format płyty:
Produkcja sklejki grubowarstwowej w dużym 
formacie 2500x2500mm (jumbo) jest możliwa 
dzięki zastosowaniu pełnej automatyzacji 
i nowoczesnych rozwiązań. 
• format 2500x2500mm umożliwia produkcję 

elementów wielkogabarytowych przy produkcji 
przemysłowej

• zastosowanie dużego formatu ogranicza koszty 
związane z odpadem na rozkroju

Produkcja tego typu asortymentu jest trudna 
do osiągnięcia przy produkcji manualnej. 
Kronospan zastąpił ciężką pracę fizyczną 
automatyzacją i robotyzacją procesu.
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WALORY JAKOŚCIOWE
SUSTAINABLE DECORATIVE PLYWOOD
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Walory jakościowe - parametry techniczne sklejki

Stabilna grubość i równa krawędź płyty
Bardzo precyzyjne przygotowanie forniru dzięki 
najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym
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Walory jakościowe - parametry techniczne sklejki

Wysokiej jakości powierzchnia - płyta jest szlifowana z 
bardzo dużą dokładnością 

Stabilne parametry wytrzymałościowe
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Walory jakościowe - parametry techniczne sklejki

Możliwość naprawy forniru we wszystkich warstwach 
forniru – wersja plywood plus pozbawiona ubytków

Najwyższa, III klasa odporności na wilgoć 
- do zastosowań zewnętrznych 
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Parametr Metoda badania Opis

1 Rodzaj sklejki Iglasta (sosna 90%+10% świerk)

2 Typ sklejki Wodoodporna – klej fenolowy

3 Wymiary powierzchni: długość i szerokość 2500 x 1250 mm, 2500 x 2500 mm, 2440 x 1220 mm (opcjonalnie), 2440 x 2440 mm (opcjonalnie)

4 Grubości (mm) / ilość warstw 9/3,  12/4,   15/5,  18/6,   21/7,  24/8,   27/9,    30/10,  33/11,  36/12,  39/13

5 Grubość łuszczki 3,2 mm

6 Klasy jakości EN 635-3 I/II, I/III,  II/II,  II/III,  II,IV,  III/III,  III/IV,  IV/IV* (w zal. od dostępności)

7 Gęstość EN 323 520-550 kg/m3

8 Wilgotność EN 322 5-12%

9

Wytrzymałość na zginanie

- wzdłuż włókien

- w poprzek włókien

EN 310
40-50 MPA

22-35 MPA

10

Moduł elastyczności

- wzdłuż włókien

- w poprzek włókien

EN 310
5000-7000 MPA

2500-3500 MPA

11 Klasa palności EN 13501-1 D-S1,d0

12

Tolerancja wymiarów

- dł/szer

- grubość

EN 324-1
+- 3 mm

+0,3/-0,8

13 Prostokątność EN 324-2 2 mm/m

Walory jakościowe - parametry techniczne sklejki
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Bardzo niskie poziomy emisyjne 
potwierdzone certyfikatami:

• FSC Mix Credit
• PEFC
• CARB 2
• CE 2+
• E1

• EN 712-1
• EN  16516

 

  

 

Karen Prendergast 
Divisional Director - Certification 

BM TRADA 

Certificate number:  TT-COC-007186 

Issue number: 2019-01 

Certificate start date: 8 October 2019  

Certificate expiry date: 7 October 2024  

Date of initial certification: 8 October 2019 
 

 

Issuing Office: Warringtonfire Testing and Certification Limited t/a bmtrada  Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, 

Buckinghamshire, HP14 4ND, UK 

Registered Office: 10 Lower Grosvenor Place, London, United Kingdom, SW1W 0EN Reg.No. 11371436 

 

This certificate remains the property of BM TRADA. This certificate and all copies or reproductions of the certificate shall be returned to BM 
TRADA or destroyed if requested. . The validity of this certificate and the list of products covered by this certificate should be verified at 

www.fsc-info.org Forest Stewardship Council® 
 

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC 
Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered to be covered by the scope of this 

certificate when the required FSC claim is stated on invoices and shipping documents. 
 
 

   

 

 

 

 
 

CERTIFICATE OF REGISTRATION 

This is to certify that  

LLC "Ultra Ply" 
27 B/4, Industrialnyy ave., 
office 3 
Smorgon 

Grodno region 
231000, Belarus 

 
 

 
has been audited and found to meet the requirements of standard(s) FSC-
STD-40-004 (Version 3.0) EN and FSC-STD-50-001 (Versio n 2.0) EN for 
FSC® Chain of Custody Certification 

Scope of certification 

Production of plywood 

Products:  
W8.1.2 Veneer plywood 
W8.1.1 Laminboard 

 

 

PEFC/12-44-001 

 

CERTIFICATE OF REGISTRATION 
 
This is to certify that 

 
LLC Ultra Ply 
27 B/4, Industrialnyy ave., 
office 3, Smorgon, 
Grodno region, 231000 

Belarus 
 
has been audited and found to meet the requirements of standard 
PEFC ST 2002:2013  
 
Chain of Custody Certification 
As amended – www.pefc.org 
 
Scope of certification 
Production and sale of plywood 
 
Products:  
05000 Wood based panels 
05020 Plywood 
 
Raw material origin: Certified Material, Neutral Material and Other Material 
 
Method: PEFC Percentage Method 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signed on behalf of BM TRADA Deutschland GmbH 

Didzis Liepi ņš, Chairman of the Board 
 

BM TRADA Latvia Ltd.,  Jurkalnes st reet  15,  Riga, LV–1046,  Latvia 
 

This certificate remains the property of BM TRADA Latvia Ltd. This cert ificate and all copies or reproductions of the certificate shall 
be returned to BM TRADA Latvia Ltd or destroyed if requested. Further clarification regarding the scope of this certificate and 

verification of the certificate is available through BM TRADA at the above address or at www.bmt rada. lv. 
 

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is PEFC certified. Products 

offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered to be covered by the scope of this cert ificate when the required 
PEFC claim is stated on invoices and shipping documents. 

 
Multisite cl ients – The scope of certification shown above includes the participating sites shown in appendix A 

 

Certificate number: 
   TT-PEFC-COC217 

 
          Issue number: 01 

 
        Date of initial certification: 20 November 2019 

 
            Date of the last issue:  20 November 2019 
 
         Certificate expiry date: 19 November 2024 

 
 

Walory jakościowe - parametry techniczne sklejki
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Walory jakościowe - proces produkcji sklejki

02

01 03 05 07

06 0804

09

Obróbka hydrotermiczna 
surowca drzewnego

mająca na celu 
uplastycznienie drewna; 

przeprowadzana jest 
w basenach warzelnianych 

w temp.40–60°C w zależności 
od rodzaju drewna.

Skrawanie 
(łuszczenie) wyrzynków

Wyrzynek transportowany jest 
do skrawarki obwodowej, gdzie 
po zamocowaniu w obrabiarce 

wprawiany jest w ruch obrotowy. 
Nóż łuszczarski skrawa warstwę 

forniru w postaci wstęgi.

Suszenie forniru 

pozyskiwany fornir 
o wilgotności 30–120% suszony 

jest do wilgotności końcowej 
ok. 4–7%. 

Naprawa forniru

Fornir 
z wadami naprawiany jest 
poprzez usuwanie miejsc 

wadliwych i wstawianie forniru 
pełnowartościowego lub 
wypełnianie naturalną 

szpachlą

Składanie zestawów
i aplikacja kleju 

Dobranie i odpowiednie 
ułożenie arkuszy forniru oraz 

równomierna aplikacja 
wodoodpornego kleju 

fenolowego

Prasowanie płyt

ma na celu połączenie 
w trwały sposób 

poszczególnych fornirów. 
Odbywa się na gorąco pod 

ciśnieniem 
w prasach hydraulicznych 

wielopółkowych.

Obróbka wykończeniowa 
i szlifowanie arkuszy

Po sezonowaniu, obróbka 
wykończeniowa polega na 
nadaniu arkuszom sklejki

ostatecznego formatu oraz 
skalibrowaniu i szlifowaniu 

powierzchni.

Oklejanie sklejki

naprasowanie pod wysokim 
ciśnieniem i w wysokiej 

temperaturze, specjalnego 
papieru zaimpregnowanego 

żywicą (filmu). 
Żywica z filmu przenikając do 
płyty bazowej daje w efekcie 

powierzchnię o nowych 
właściwościach użytkowych.

Sortowanie sklejki

Polega na klasyfikacji 
jakościowej sklejki

wg wymagań zawartych
w normach lub warunkach

technicznych.

opcjaopcja
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WALORY ŚRODOWISKOWE
SUSTAINABLE DECORATIVE PLYWOOD
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Product Sustainability

Sklejka Kronobuild wyprodukowana jest 
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i 
pozostaje w pełnej zgodzie ze środowiskiem

Sklejka Kronobuild produkowana jest 
wyłącznie na bazie surowca, pochodzącego 
z legalnych źródeł, certyfikowanych znakiem 
FSC i PEFC 

Walory środowiskowe - idea zrównoważonego rozwoju



25

Product Sustainability

Drewno, z którego powstaje 
sklejka Kronobuild, na stałe 
wiąże szkodliwy dla środowiska 
dwutlenek węgla. 

Drewno zawarte w 1 m3 sklejki 
trwale wiąże 1 tonę CO2, dzięki 
czemu redukowany jest efekt 
cieplarniany.  

Walory środowiskowe - idea zrównoważonego rozwoju
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Product Sustainability

do produkcji sklejki Kronobuild potrzebna jest 2x mniejsza ilość 
drewna, niż do produkcji płyt z drewna klejonego

do produkcji sklejki grubowarstwowej Kronobuild wykorzystywane 
jest 2x mniej spoiwa, niż przy standardowej produkcji sklejki

sklejka Kronobuild wytworzona jest przy pomocy noży, a nie pił, 
dzięki czemu nie są generowane trociny, jak przy standardowej 
obróbce drewna

Walory środowiskowe - idea zrównoważonego rozwoju
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Product Sustainability

Duży format sklejki Kronobuild
2500x2500mm daje lepszą optymalizację 
rozkroju płyty, co znacznie ogranicza koszty 
związane z odpadem.

2500 mm

2
5

0
0

 m
m

Walory środowiskowe - idea zrównoważonego rozwoju
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Product Sustainability

Tworząc sklejkę Kronobuild, Kronospan 
zwrócił szczególną uwagę na kolejne 
etapy życia produktu i recykling. 

Wykorzystujemy wszystkie pozostałości 
poprodukcyjne takie jak kora, zrębki czy 
niepełnowartościowa łuszczka - są one 
przetwarzane na miejscu jako surowiec 
do innych procesów produkcyjnych. 
Wałki połuszczarskie są przedawane 
jako produkt, wykorzystywany w 
architekturze ogrodowej. 

Walory środowiskowe - idea zrównoważonego rozwoju
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Product Sustainability

Sklejka Kronobuild produkowana jest w postaci 
naturalnej, bez okładzin czy oklein. Wykończona 
naturalnymi olejami jest produktem w pełni 
recyklingowalnym. 

Kronospan prowadzi recykling sklejki przetwarzając ją 
np. w OSB lub w płytę wiórową. Taki proces recyklingu 
może być powtarzany kilkukrotnie, dopiero w końcowym 
etapie życia, produkt powinien być wykorzystany jako 
biomasa do produkcji energii. 

• aby sklejka uszlachetniona pozostała łatwa do recyklingu, 
do wykończenia powłok należy stosować naturalne materiały 
np. oleje czy woski 

• meble na bazie sklejki, wyprodukowane bez zastosowania 
tworzyw sztucznych, nadają się do recyklingu

Walory środowiskowe - idea zrównoważonego rozwoju
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ZASTOSOWANIE SKLEJKI
SUSTAINABLE DECORATIVE PLYWOOD



31

Kombinacja walorów produktowych, jakościowych 
oraz ekologicznych daje nieograniczone 
możliwości zastosowań dla sklejki i może być 
wykorzystana w różnych gałęziach przemysłu:

• w meblarstwie
• w aranżacja wnętrz
• w budownictwie oraz elementach 

konstrukcyjnych
• w produkcji opakowań
• przy produkcji środków transportu i szkutnictwie 
• w branży DIY
• w przemyśle reklamowym: 

billboardy, 
tablice, 
ekspozycje targowe i tymczasowe zabudowy

Zastosowanie sklejki dekoracyjnej
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Zastosowanie sklejki dekoracyjnej - meblarstwo i aranżacja wnętrz
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Zastosowanie sklejki dekoracyjnej - meblarstwo i aranżacja wnętrz
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Zastosowanie sklejki dekoracyjnej - meblarstwo i aranżacja wnętrz
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Zastosowanie sklejki dekoracyjnej - produkcja opakowań
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Zastosowanie sklejki dekoracyjnej - budownictwo
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Zastosowanie sklejki STRONG - budownictwo
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Zastosowanie sklejki dekoracyjnej - ekspozycje targowe
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Zastosowanie sklejki dekoracyjnej - ekspozycje targowe



40

Zastosowanie sklejki dekoracyjnej – spotkania targowe
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DANE LOGISTYCZNE SKLEJKI
SUSTAINABLE DECORATIVE PLYWOOD
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GRUBOŚĆ
ILOŚĆ

WARSTW

PAKOWANIE

szt./pal m³/pal ton/pal pal/auto

9 mm 3 warstwy 78 2,19 1,2 17

12 mm 4 warstwy 58 2,18 1,2 17

15 mm 5 warstw 46 2,16 1,2 17

18 mm 6 warstw 39 2,19 1,2 17

21 mm 7 warstw 33 2,17 1,2 17

24 mm 8 warstw 29 2,18 1,2 17

27 mm 9 warstw 26 2,19 1,2 17

30 mm 10 warstw 23 2,16 1,2 17

33 mm 11 warstw 21 2,17 1,2 17

36 mm 12 warstw 19 2,14 1,2 17

39 mm 13 warstw 18 2,19 1,2 17

Dane logistyczne sklejki
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