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ALI STE ŽE SLIŠALI ZA BRATA WRIGHT?

Ali pa za Alvar Aalto, Gerald Summers, Sori Yanagi, Noboru  
Nakamura ali Charles Eames?
Medtem, ko sta brata Wright izumila letalo, so bili ostali pionirji 
sodobne izdelave pohištva. Vsem je bila skupna ljubezen do 
vezanega lesa. Velik del življenja so namenili rezanju in parjenju 
lesa, njegovemu lepljenju, krivljenju, površinski obdelavi ter 
njegovemu oblikovanju.

V J.u.A. Frischeis delimo to ljubezen in strast!

© CraftLab Restaurations
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Izdajatelj  J. u. A. Frischeis d.o.o., Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana-Šentvid
Pridružujemo si pravico do napak v tisku. Fotografije so simbolične.

Naše podjetje je certificirano pod  FSC®-licenčno številko FSC-C016681.
Bodite pozorni tudi na naše FSC® certificirane proizvode.



4

 > odlična trdnost in togost
 > lepa, svetla in obstojna površina
 > stabilna podlaga za oplemenitenje površine
 > dobra obstojnost na vremenske vplive in vlago

Premium

Lastnosti:
 > dolgotrajnost in elegantnost
 > trdna in lahka plošča
 > naravna lepota lesa
 > širok izbor dimenzij in debelin; ozke dimenzijske tolerance 
 > izpolnjuje vse zahteve glede emisij formaldehida za emisijski razred E1 (EN 120:1992)

Uporaba:
 > notranja gradnja in oprema 
 > izdelava visokokakovostnega pohištva
 > športne dvorane – notranja izgradnja

Standardne dimenzije 1500 x 3000 mm, 1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije 1830 x 2500 mm, 1830 x 3660 mm, 1830 x 4000 mm
2150 x 2500 mm, 2150 x 3660 mm, 2150 x 4000 mm
2000 x 3000 mm, 6000 x 2400 mm

Debeline 4 – 50 mm

Kakovost S/BB, BB/BB

Lepljenje EN 314-2/Razred 3

Certifikati PEFC™ po posebnem naročilu

Breza

Premium – Breza S/BB Premium – Breza S/BB
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Economy

Vezana plošča BREZA Economy je visokokakovostna in večnamenska plošča. Uporablja se v različne namene, predvsem tam, 
kjer se zahteva naboljše razmerje med težo in trdnostjo. Njena gladka in enakomerna površina zagotavlja optimalno podlago za 
različne postopke oplemenitenja in premazovanja.

Lastnosti:
 > odlično razmerje med težo in trdnostjo
 > individualna prilagodljivost 
 > gladka in trda površina
 > širok izbor dimenzij in debelin 
 > ozke dimenzijske tolerance

Uporaba:
 > večnamenska plošča
 > transportni program (kamionski podi)
 > modelarstvo in oblikovanje
 > gradbeništvo
 > pohištvo 
 > kakovostna embalaža
 > LNG tankerji

Standardne dimenzije 1525 x 1525 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 2500 mm, 
1220 x 2440 mm, 1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 
1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije 2500 x 1250 mm

Debeline 4 – 40 mm

Kakovost S/BB, BB/BB, BB/CP, BB/WG, CP/CP, C/C

Lepljenje Interior, Exterior

Certifikati -

S - Premium

CP

S - Economy

C(WG)

BB
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 > Za vsa področja uporabe, kjer je zahteva po lahkem in trdnem materialu.
 > Teža: 410 kg/m³
 > Lepljenje: razred 1 po EN 314-2 (razred 2 in 3 – po naročilu)

Premium

Lastnosti:
 > svetla, enostransko beljena površina
 > izbrani Premium pokrivni furnirji
 > širok izbor dimenzij in debelin 
 > izpolnjuje vse zahteve glede emisij formaldehida za emisijski razred E1 (EN 120:1992)

Uporaba:
 > proizvodnja pohištva
 > izdelava igrač
 > kakovostna embalaža

Standardne dimenzije 2520 x 1720 mm, 2520 x 1870 mm, 2500 x 1220 mm, 
2500 x 1250 mm, 2520 x 1220 mm, 2520 x 1250 mm

Posebne dimenzije 3100 x 1220 mm, 3100 x 1530 mm, 3100 x 1870 mm, 
3100 x 2120 mm, 3120 x 1220 mm, 3120 x 1530 mm, 
3120 x 1870 mm, 3120 x 2120 mm, 2120 x 3120 mm

Debeline 3 – 40 mm

Kakovost AB/BB, B/B
AB: zgornja stran brez razpok, majhne točkovne grčice, rahla 
obarvanja ali neopazne zapolnitve.
B: zdrave vrasle grče do premera 35 mm, dobro kitane majhne 
grčice ali razpoke; neznatne razlike v kontrastu barv. 
BB: zdrave, močne vrasle grče premera do 50 mm, zapolnitve, 
izpadle grče ali razpoke, posamične in tudi prekrivajoče.

Lepljenje Razred 1 po EN 314-2 (Razred 2, 3 in CARB na zahtevo)

Certifikati CE2+, FSC® und PEFC™ po posebnem naročilu

Topol

Premium – Topol  AB/BB Premium – Topol  AB/BB
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Economy

Naše topolove vezane plošče zagotavljajo popoln kompromis med kakovostjo in ceno. Proizvajajo jih izključno priznani evropski 
proizvajalci vezanega lesa.

Lastnosti:
 > nadzorovana in preiskušena kakovost
 > širok izbor dimenzij in debelin

Uporaba:
 > notranja izgradnja avtodomov in počitniških prikolic 
 > modelarstvo 
 > plakatni panoji 
 > hobi program
 > konstrukcijski vezan les
 > embalaža

Standardne dimenzije 2520 x 1720 mm, 2520 x 1870 mm, 2500 x 1220 mm, 
2500 x 1250 mm, 2520 x 1220 mm, 2520 x 1250 mm

Posebne dimenzije 3100 x 1220 mm, 3100 x 1530 mm, 3100 x 1870 mm, 
3100 x 2120 mm, 3120 x 1220 mm, 3120 x 1530 mm, 
3120 x 1870 mm, 3120 x 2120 mm, 2120 x 3120 mm

Debeline 4 – 40 mm

Kakovost B/BB, BB/BB, C/C
B: zdrave vrasle grče do premera 35 mm, dobro kitane majhne 
grčice ali razpoke; neznatne razlike v kontrastu barv.
BB: zdrave, močne vrasle grče premera do 50 mm, zapolnitve, 
izpadle grče ali razpoke, posamične in tudi prekrivajoče.
C: Zdrave, trdno vraščene grče, izpadne grče in razpoke 
ter vse naravne napake, tudi odprte napake lesa v pokrivnih 
slojih.  

Lepljenje Razred 1 po EN 314-2 (Razred 2, 3 in CARB na zahtevo)

Certifikati CE2+, FSC® und PEFC™ po posebnem naročilu

AB

C

B BB
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 > visoka trdnost in dimenzijska stabilnost 
 > obstojna, trda površina
 > 1/3 boljše vrednosti abrazije in obrabe v primerjavi z brezovo vezano ploščo
 > enostavna obdelava
 > evropska bukev, zelo dolgotrajna

Premium

Lastnosti:
 > naravno lep in plemeniti videz primerljiv z masivnim lesom
 > visokokakovostna površina
 > širok izbor dimenzij in debelin; ozke dimenzijske tolerance
 > Multifine in Multiplex struktura plošče 
 > izpolnjuje vse zahteve glede emisij formaldehida za emisijski razred E1 (EN 120:1992)

Uporaba:
 > notranja gradnja in oprema
 > izdelava visokokakovostnega pohištva
 > trgovinska oprema
 > sedežno pohištvo
 > igrače
 > izdelava glasbil

Standardne dimenzije 2200 x 1250 mm, 2500 x 1250 mm, 2500 x 1500 mm
Posebne dimenzije -
Debeline 4 – 50 mm
Kakovost B/BB

B: majhno število zdravih vraslih grč do premera 5 mm, 
fino kitane razpoke do širine 1 mm, dovoljena rahla obarvanja. 
BB: zdrave vrasle grče do premera več kot 5 mm, zaprta 
pobrušena površina, dovoljena obarvanja. 

Lepljenje EN 314-2 Razred 1, Razred 2 in Razred 3
Certifikati PEFC™

Bukev

Premium – Bukev B/BB
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Economy

Bukova vezana plošča Economy se uporablja na konstrukcijskem in estetsko manj zahtevnem področju. Glede na trdnost, 
trdoto in odpornost proti obrabi, ima bukev boljše lastnosti od vseh drugih komercialno dostopnih vrst vezanega lesa. Gladka, 
enakomerna površina zagotavlja optimalno osnovo za različne metode oplemenitenja in premazovanja.

Lastnosti:
 > širok izbor dimenzij in debelin; ozke dimenzijske tolerance
 > velika trdota 
 > odpornost na odrgnine in obrabo
 > dobro razmerje med natezno trdnostjo in težo
 > izpolnjuje vse zahteve glede emisij formaldehida za emisijski razred E1 (EN 120:1992)

Uporaba:
 > oprema trgovin
 > sejemske postavitve
 > modelarstvo
 > inženiring
 > gradnja z lesom

Standardne dimenzije 2200 x 1250 mm, 2500 x 1250 mm, 2500 x 1500 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 4 – 50 mm

Kakovost BB/BB, BB/CP, CP/CP

Lepljenje EN 314-2 Razred 1, Razred 2 in Razred 3

Certifikati PEFC™

B BB CP
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 > konstrukcijsko in estetsko privlačna 
 > enostavna obdelava
 > lahka in kakovostna vezana plošča
 > vodoobstojni lepilni spoji
 > odlični statični parametri materiala 

Premium

Izbrani izdelki najboljših in vodilnih evropskih proizvajalcev - to so Premium vezane plošče iz lesa iglavcev iz JAF.

WISA Smrekova vezana plošča

Za proizvodnjo vezanega lesa WISA uporabljamo le furnirje iz počasi rastočega okroglega lesa nordijske smreke. Vsi predelani 
smrekovi hlodi izvirajo izključno iz ekološko in trajnostno upravljanih gozdov. Blagovna znamka WISA pomeni najvišjo kakovost 
izdelkov, ki se nadzoruje na vseh stopnjah proizvodnje vezanih plošč.

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm (vzdolžno furnirana)

Posebne dimenzije 1250 x 2750 mm, 1250 x 3000 mm, 1250 x 3600 mm,
1500 x 3000 mm, 1500 x 3600 mm (vse prečno furnirane)

Debeline 9 – 50 mm

Kakovost 2/3: enostransko zaprta, obojestransko brušena
3/3: obojestransko brušena

Lepljenje EN 314-2 Razred 3, E1

Certifikati -

Uporaba Pri konstrukcijah za strehe in stene, za pohištvo in notranjo 
opremo, za visokokakovostno embalažo, opremo trgovin, 
postavitve sejmov ter proizvodnjo oblazinjenega pohištva  

Vezana plošča TeboPin Clear I++/II in TeboPin Elite I/II

Ta francoska vezana plošča je v celoti izdelana iz primorskega bora in se uporablja tam, kjer je zaželena posebna estetika, 
ki jo ponuja ta vrsta lesa.

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 7 – 50 mm

Kakovost I++/II: brušena, sprednja stran brez grč z zaponitvami 
(max. 1/m²)
I/II: brušena, sprednja stran brez grč z zapolnitvami 
(max. 5/m²)

Lepljenje EN 314-2 Razred 3, E1

Certifikati BFU100 – CTBX 42-1 – KOMO N° 32730

Uporaba notranja gradnja in oprema, hobi program, obloge sten in 
streh, izdelava lesenih okvirjev in visokokakovostne embalaže

Les iglavcev
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Metsä Spruce II/III – finska smrekova vezana plošča

Visokokakovostna smrekova vezana plošča je izdelana iz homogenih in ravno raslih hlodov nordijske smreke. Idealna plošča za 
vsestransko uporabo - v notranjih prostorih in na prostem.

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm

Posebne dimenzije 2400 x 1200 mm, 2400 x 1220 mm, 2440 x 1200 mm, 
2440 x 1220 mm, 2400 x 600 mm, 2400 x 610 mm, 
2440 x 600 mm, 2440 x 610 mm

Debeline 9 – 30 mm

Kakovost II/III: obojestransko brušena

Lepljenje EN 314 – 2 Razred 3, DIN 68705-3/BFU100, E1

Certifikati -

Uporaba pri konstrukcijah za strehe in stene, za pohištvo in notranjo 
opremo ter tudi za visokokakovostno embalažo, opremo 
trgovin in postavitve sejmov

Economy

Ne glede na izvor, ali iz Brazilije, Španije, Francije, Češke republike ali Poljske, naša Economy-linija ponuja ustrezno vezano 
ploščo iż lesa iglavcev za vsako uporabo.

Vezana plošča BOR 2/3 (počasi rastoč bor iz poljskih gozdov)

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm, 2440 x 1220 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 4 – 30 mm

Kakovost 2/3

Lepljenje EN 314 - 2 Razred 1

Certifikati FSC® po posebnem naročilu

Uporaba kakovostna embalaža, pohištvo in notranja oprema

Vezana plošča SMREKA/BOR 3/3

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm, 2440 x 1220 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 6 – 40 mm

Kakovost 3/3: nebrušena

Lepljenje EN 314-2 Razred 3

Certifikati CE 2+

Uporaba industrijska embalaža, proizvodnja oblazinjenega pohištva



12

Vezana plošča PRIMORSKI BOR 2/3 in 3/3 (francoski primorski bor)

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm

Posebne dimenzije 2500 x 1530 mm, 2850 x 1250 mm

Debeline 7 – 50 mm

Kakovost 2/3: enostransko brušena in zaprta z velikimi grčami, 
čepi in kitanjem
3/3: nebrušena z odprtimi grčami in razpokami

Lepljenje EN 314-2 Razred 3, BFU100, E1

Certifikati CE 2+, PEFC™ po posebnem naročilu

Uporaba industrijska embalaža, v gradnji sten in streh, izdelava konst-
rukcij

Vezana plošča BOR 3/3 (španski Radiate Pine)

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm

Posebne dimenzije 2500 x 1530 mm, 3000 x 1500 mm

Debeline 7 – 45 mm

Kakovost 3/3: nebrušena

Lepljenje EN 314-2 Razred 3, BFU100

Certifikati CE 2+, PEFC™ po posebnem naročilu

Uporaba stropne, stenske in strešne konstrukcije, kakovostna 
embalaža, zaščitni in pregradni elementi na gradbiščih

Elliottis Pine C+/C (iz Brazilije)

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm, 2440 x 1220 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 6 – 27 mm

Kakovost C+/C: enostransko zaprta in brušena

Lepljenje WBP

Certifikati -

Uporaba industrijska embalaža

Les iglavcev
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Premium – Tebobin Clear/Elite

Premium – WISA smreka



14

 > različne eksotične lesne vrste
 > široke možnosti uporabe

Okoume TWIN/Okoume COMBI

Homogenost površine Okoume zagotavlja odlične lastnosti pri končni obdelavi. Ima zelo dolgo življenjsko dobo. Eksotični 
okoume furnirji izvirajo iz trajnostnega gospodarstva z gozdovi.

 > lahka in odporna plošča
 > homogena površina
 > primerna za lakiranje
 > enostavna obdelava
 > vzdolžno furnirana

Struktura TWIN: vezana plošča z zunanjim slojem iz eksotičnega Okume luščenega furnirja in srednjega sloja iz topolovega 
luščenega furnirja.
Struktura COMBI: vezana plošča z zunanjim slojem iz eksotičnega Okume luščenega furnirja ter srednjega sloja izmenično iz 
topolovega in okoume luščenega furnirja.

Standardne dimenzije 2500 x 1220 mm, 2500 x 1700 mm , 3100 x 1530 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 3 – 40 mm

Kakovost II/III (B/BB)

Lepljenje EN 314-2 Razred 3, CARB na zahtevo

Certifikati Ce2+, FSC® in PEFC™ po posebnem naročilu

Uporaba oprema avtodomov in počitniških prikolic, izdelava pohištva,  
ladjedelništvo in navtični program, za notranje prostore

Ostale drevesne vrste

TWIN Struktura

COMBI Struktura

Vezana plošča Evkaliptus/Topol Okoume TWIN
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Vezana plošča Topol Evkaliptus Combi

Pri tej vezani plošči gre za kombinacijo lahkega topolovega vezanega lesa, s trdimi in trajnimi  furnirji evkaliptusa. Zaradi te sesta-
ve ima plošča odlično trdnost in togost.
Furnirji „Eucalyptus Globulus“ izvirajo iz evropskih, trajnostno upravljanih in certificiranih gozdov.

 > dobra stabilnost
 > zelo odporna plošča

Standardne dimenzije 2200 x 1220 mm, 2500 x 1220 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 6 – 18 mm

Kakovost zunanje plasti iz topolovega luščenega furnirja

Lepljenje EN 314-2 Razred 1 ali EN 314-2 Razred 3

Certifikati PEFC™ in FSC® po posebnem naročilu

Uporaba izdelava pohištva in konstrukcij ter za dekorativno uporabo

Gostota 630 kg/m³

Vezana plošča Ceiba Twin

Še posebej lahka vezana plošča z zunanjimi plastmi iz eksotičnega luščenega furnirja Ceiba in notranjih plasti topolovega furnirja. 
Zunanja sloja sta vedno vzdolžno furnirana. Eksotični furnirji Ceiba prihajajo iz trajnostno upravljanih gozdnih nasadov.

 > brušena površina primerna za oblaganje z ultrapasom ali furnirjem
 > zelo dobra za nadaljnjo obdelavo

Standardne dimenzije 2500 x 1220 mm, 2500 x 1700 mm, 3100 x 1530 mm, 
3100 x 1830 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 4 – 40 mm

Kakovost B/BB

Lepljenje EN 314-2 Razred 1 ali EN 314-2 Razred 2

Certifikati PEFC™ po posebnem naročilu

Uporaba avtomobilska industrija, izdelava pohištva, vsestranska 
uporaba za hobi program

Gostota 410 kg/m³
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 > širok spekter opažnih plošč za vse kakovostne razrede betoniranja
 > dobre obdelovalne lastnosti
 > odlično razmerje med težo in trdnostjo
 > prilagodljive individualnim potrebam

Betonski opažni paneli so vezane plošče prevlečene s filmom fenolne smole in so namenjeni za uporabo v gradbeništvu. Njihove 
optimalne lastnosti zagotavljajo gladko izdelane betonske površine. Plošče se odlikujejo po površini, enostavni za čiščenje. So 
idealna rešitev za dolgotrajne opažne sisteme in tudi po večkratni uporabi ohranjajo visoke trdnosti.

Uporaba:
Sistemski opaži, horizontalni in vertikalni opaži, specialni opaži, za gradnjo v kmetijstvu, oprema športnih objektov, stenske 
plošče in obloge, pregradne stene pri nadgradnji vozil

Nosilna plošča:
Furnirana vezana plošča iz navzkrižno spojenih furnirjev.

Premium

WISA Form Breza

Ta dobro poznan izdelek v opažni industriji je kombinacija trdne brezove podloge in fenolne prevleke ter je posebej zasnovana za 
izdelavo opažev v gradbeništvu. Ima odlično razmerje med težo in trdnostjo ter dobre obdelovalne lastnosti.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm

Posebne dimenzije 2000 x 3000 mm (brez spoja), 
4000 x 2000 mm (s spojem)

Debeline 6,5 – 30 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati CE, PEFC™ ali FSC® po naročilu

Uporaba Vsestranska opažna plošča, primerna za uporabo v izdelavi 
od okvirnih sistemov do specialnih opažev.

Vezane plošče za gradbeništvo
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Westag Betoplan Top

To je visokokakovostna panelna opažna plošča.

Standardne dimenzije 2000 x 5200 mm

Posebne dimenzije -

Debelina 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati -

Površina obojestranski premaz s fenolno smolo 550 g/m² 

Uporaba Uporablja se lahko brez omejitev za vse gladke, nefugirane 
betonske površine s povečanimi zahtevami po DIN 18202/3, 
vrstica 7 (SB4). Betoplan Top se uporablja tako na gradbiščih 
kot tudi pri montažnih elementih. 
Pri visoki frekvenci uporabe nastane enakomerno ravna in 
matirana betonska površina.

Westag Magnoplan 450 BE

Visokokakovostna opažna plošča za velike površine je sestavljena iz 3-slojnega vezanega lameliranega lesa z zaščitenimi robovi. 
Ploščo je mogoče obremeniti tako v vzdolžni kot v prečni smeri.

Standardne dimenzije 2000 x 5200 mm

Posebne dimenzija -

Debelina 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / razred 3

Certifikati -

Površina obojestranski premaz s fenolno smolo od 450 g/m² v rumeni 
barvi

Uporaba za gladke betonske površine z malo fugami, pri normalni do 
srednji frekvenci uporabe

Betonska opažna plošča Maxi Stäbchen 450/450

Visokokakovostna opažna plošča za velike površine je sestavljena iz 3-slojnega vezanega lameliranega lesa z zaščitenimi robovi.

Standardne dimenzije 2000 x 5400 mm

Posebne dimenzije -

Debelina 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / razred 3

Certifikati -

Površina obojestranski premaz s fenolno smolo 450 g/m² v rumeni barvi

Uporaba za horizontalne in vertikalne betonske opaže velikih površin, 
vnaprej izdelani betonski elementi 

Teža 460 kg/m³
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Economy

Naše betonske opažne plošče Economy združujejo odlično kakovost in ugodno ceno. 
Economy betonske opažne plošče izdelujejo izključno priznani proizvajalci vezanih plošč. 

Betonska opažna plošča Breza

To gladko oplemeniteno ploščo, ki ne potrebuje posebnega vzdrževanja, se lahko uporablja za različna betonska opažna dela.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 4 – 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / razred 3

Certifikati PEFC™/FSC® po posebnem naročilu

Površina obojestransko oplemenitena s fenolno smolo 120 g/m²

Betonska opažna plošča Breza Deck 350

Na površini te gladke filmsko oplemenitene opažne plošče je natisnjena mreža z rastrom 25 mm. Ta mreža poenostavlja izmere 
in rezanje ter s tem zmanjšuje stroške dela na delovišču.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 15, 18, 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati CE, BFU100, FSC® po posebnem naročilu

Površina zelo odporna površina na betonski tlak (350 vrtljajev pri Ta-
berovem testu)

Zaščita robov 60 % večja obstojnost proti vlagi

Uporaba za različna betonska dela

Betonska opažna plošča JAF Form

Ta gladka s filmom oplemenitena betonska opažna plošča iz plantažnega trdega lesa (evkaliptusa, akacije in kavčukovca),
je stroškovno učinkovita alternativa betonski opažni plošči s primerljivimi tehničnimi vrednostmi.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1220 x 2440 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 9, 12, 15, 17, 18, 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / razred 3

Cerifikati ISO 9001: 2008, CE, EN 13986, FSC® po posebnem naročilu

Površina obojestransko oplemenitena s temnorjavo fenolno smolo
130 g/m²

Uporaba za različna betonska dela

Vezane plošče za gradbeništvo
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Betonska opažna plošča Breza/Bor Twin

Nosilna plošča te lahke, gladke filmsko oplemenitene betonske opažne plošče je sestavljena iz sredice iz borovega vezanega 
lesa, prekrite z 1,43 mm debelim brezovim furnirjem.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 9 – 40 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati CE 2+, PEFC™/FSC® po posebnem naročilu

Površina obojestransko oplemenitena s temnorjavo fenolno smolo
167 g/m²

Zaščita robov lakirni premaz iz akrilne smole

Uporaba za različna betonska dela

Betonska opažna plošča Bor

Pri tej ugodni, gladko filmsko oplemeniteni betonski opažni plošči, je nosilna plošča vezana plošča iz luščenega borovega furnirja 
(evropski Pinus Radiata).

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm

Posebne dimenzije 2500 x 1530 mm, 3000 x 1500 mm

Debeline 9 – 30 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati CE, PEFC™ po posebnem naročilu

Površina obojestransko oplemenitena s temnorjavo fenolno smolo
170 g/m²

Zaščita robov lakirni premaz iz akrilne smole

Uporaba za horizontalne in vertikalne betonske opaže s srednjo pov-
ršinsko kakovostjo

Betonska opažna plošča MAXI Stab

Nizkocenovni opažni panel namenjen za velike površine. Sestavljen je iz 3-slojnega blok-vezanega lesa (mizarska plošča) in 
pokrivnega furnirja Ilomba, s filmom oplemenitene površine in premazanih robov.

Standardne dimenzije 2000 x 5400 mm

Posebne dimenzije -

Debelina 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati -

Površina Sprednja stran: gladka, prevlečena z rumeno fenolno smolo 
180 g/m² 
Hrbtna stran: gladka, prevelečena s temnorjavo fenolno smolo 
120 g/m²

Uporaba za horizontalne in vertikalne betonske opaže, splošna gradbe-
na dela

Gewicht 450 kg/m³
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Westag Phenox special

Nizkocenovni opažni panel za velike površine je sestavljen iz lesene plošče visoke gostote, oplemenitene s filmsko prevleko 
200 ali 360 g/m² na posamezno stran in ima svilnato mat površino.

Standardne dimenzije 5400 x 2000 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 10, 19, 21, 27 mm

Lepljenje -

Certifikati -

Površina Premazni film 200 ali 360 g/m² na stran, svilnata površina

Uporaba za vse gladke betonske površine z malo fugami, po 
DIN 18202/3 s povečanimi zahtevami

Tebobeton

Surova, dvostransko brušena vezana plošča iz primorskega bora, z vodoodpornimi lepilnimi spoji, je dobra in poceni izbira za 
manj pomembne površine.

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm , 2850 x 1250 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 20, 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / razred 3

Certifikati CE Structure 2+, KOMO, CTBX, PEFC™ po posebnem 
naročilu

Površina Roh III+/III
Sprednja stran: brušena in zaprta z grčami, čepki in kitanimi 
grčami
Hrbtna stran: nebrušena, z odprtimi grčami in razpokami

Uporaba Za vsa betonska dela, pri katerih ni zahtevana gladka površina 
(z vidno strukturo lesa), splošna gradbena dela

Betonska opažna plošča Topol

Ta izjemno stroškovno učinkovita, gladka filmsko obložena betonska opažna plošča je še posebej primerna za manj zahtevne 
betonske površine. Nosilna plošča je izdelana iz topolovega vezanega lesa.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 18, 21 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati -

Površina obojestransko prevlečena s 120 g/m² temnorjavo fenolno 
smolo

Zaščita robov lakirni premaz iz akrilne smole

Uporaba horizontalni in vertikalni opaži s srednjo kakovostjo površine

Vezane plošče za gradbeništvo
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T-Fix vezane plošče za področje transporta:

 > enostranska protidrsna površina
 > različne barve in površinske strukture 
 > velik izbor različnih debelin oplemenitenja
 > vsestransko uporaben material za tehnična tla

Lastnosti:
T-Fix vezane plošče so sestavljene iz navzkrižno zloženih brezovih furnirjev. Zgornja površina plošče je oplemenitena s prevleko iz 
sintetične smole, ki ne drsi.

Uporaba:
T-Fix vezane plošče se uporabljajo kot osnovna plošča v transporni industriji (npr. tla kamionov in kombijev, vagonov ter prikolic 
za prevoz živali) in kot talna obloga odrov, skladišč ter nakladalnih ploščadi. So vsestransko uporaben material za tehnična tla.

Površine Zgornja stran: protidrsna fenolna smola, ki je odvisno od uporabe, 
na voljo v različnih barvah, strukturah in debelinah nanosa 
Spodnja stran: gladka prevleka fenolne smole kot zaščita pred 
vlago 

Lepljenje vsi furnirji in spoji so odporni proti vremenskim vplivom, v skladu s 
standardom EN 314-2 / Razred 3

Robovi zaščitni s premazom iz akrilne smole 

Teža ca. 700 kg/m³

Vezane plošče za konstrukcije vozil

Premium – WISA-Truck Plus
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Premium

Naše visokokakovostne T-Fix vezane plošče proizvajajo izključno izbrani proizvajalci iz Finske in Latvije.

WISA-Wire & Wire Maxi

Vezane plošče iz furnirja, oplemenitene s fenolno smolo, z vtisnjeno prtidrsno mrežo.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 
1500 x 3050 mm, 1525 x 2500 mm, 1525 x 3000 mm, 
1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije 1525 x 3660 mm, 2000 x 3000 mm, 
največji format 12300 x 2700 mm

Debeline 6,5 – 40 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati CE, PEFC™ ali FSC® na zahtevo

Površina Zgornja stran: prevlečena s protidrsnim temnorjavim prema-
zom iz fenolne smole, debelina filma 120 g ali 220 g/m².
Spodnja stran: gladka prevleka iz fenolne smole kot zaščita 
pred vlago.
Taber Abraser (DIN 53799) za premazno maso 120/220 g/m²: 
približno 320/570 vrtljajev.

Uporaba kot talne plošče v priklopnikih in nadgradnjah vozil, 
avtomobilskih prikolicah, priklopnikih za prevoz živali (konji), 
tovornih avtomobilih ter na prireditvenih in delovnih odrih.

WISA-Hexa Grip

Ta vizualno privlačna T-Fix plošča ima protidrsni vtisk s šesterokotnim vzorcem.
WISA-Hexa Grip je na voljo v sivi ali temnorjavi površini, kot tudi v sivim premazom s povečano UV odpornostjo. Ima visoko 
odpornost proti obrabi. 

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 
1500 x 3050 mm, 1525 x 2500 mm, 1525 x 3000 mm, 
1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije 1525 x 3660 mm, 2000x3000 mm, 
največji format 4000 x 2100 mm

Debeline 9 – 30 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2/Razred 3

Certifikati CE, PEFC™ ali FSC® po posebnem naročilu

Površina Zgornja stran: prevleka s fenolno smolo (siva ali rjava) s 
šesterokotnim reliefom in ca. 10 mm premera, siva prevleka s 
povečano UV odpornostjo, Taber Abraser (DIN 53799) 
približno 570 vrtljajev
Spodnja stran: gladka prevleka iz fenolne smole

Uporaba talna plošča v konstrukciji vozil, kot so tla v tovornjakih, 
kombijih, javno prevoznih sredstvih, v avtoprikolicah in 
prikolicah za prevoz živali ter na prireditvenih in delovnih odrih.
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WISA-Truck Plus

Ta odlična visokokakovostna T-Fix plošča je primerna za največje zahteve in ima ekstremno odpornost proti obrabi s Taberjevo 
vrednostjo po DIN 53799 s 30100 vrtljaji.

Standardne dimenzije 1220 x 2500 mm
Posebne dimenzije -
Debeline 9 – 30 mm
Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3
Certifikati CE, PEFC™ ali FSC® po posebnem naročilu
Površina Zgornja stran: prevleka impregnirana s fenolno smolo, z grobo 

vtisnjenim vzorcem, temnorjave barve
Spodnja stran: gladka prevleka fenolne smole

Uporaba Visoko obremenjena tla v kamionskih priklopnikih in ostalih 
prikolicah, nadgradnje vozil, v prtljažnikih vozil, talne obloge v 
skladiščih in trgovinah

Riga Trans

Je brezova T-Fix plošča s temnorjavo dekorativno površinsko strukturo.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1250 x 3000 mm, 1250 x 3050 mm
1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 1500 x 3050 mm
1525 x 2500 mm, 1525 x 3000 mm, 1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije 2150 x 3850 mm
Debeline 9 – 35 mm
Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3
Certifikati CE, KOMO, PEFC™ po posebnem naročilu
Površina Zgornja stran: poseben površinski vzorec s protidrsnim tem-

norjavim filmom, odpornim na obrabo. Vrednost Taber po DIN 
53799 z 1500 vrtljaji, protidrsni razred R13 
Spodnja stran: gladka prevleka iz fenolne smole

Uporaba Tla v skladiščih, tovarnah in ostalih delovnih obratih, 
skladiščni regali, nakladalne ploščadi, pomoli, delovni odri, 
igralne površine

Riga Rhomb

Ta brezova T-Fix plošča s temnorjavo ali sivo UV-odporno folijo iz fenolne smole ima vizualno privlačno strukturo rombov.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1250 x 3000 mm, 1250 x 3050 mm
1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 1500 x 3050 mm
1525 x 2500 mm, 1525 x 3000 mm, 1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije -
Debeline 6,5 – 35 mm
Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3
Certifikati CE, KOMO, PEFC™ po posebnem naročilu
Površina Zgornja stran: nedrseča prevleka iz fenolne smole (siva ali 

rjava), vrednosti Taber po DIN 53799 najmanj 900 obratov 
(siva) in 600 obratov (temnorjava), razred zaščite proti 
zdrsu R 10
Spodnja stran: gladka prevleka iz fenolne smole

Uporaba Tla vozil, mostovi za pešce, skladiščna in industrijska tla, 
police, nakladalne ploščadi, prireditveni in delovni odri,
ladijske palube, marine, pomoli.

Vezane plošče za konstrukcije vozil
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Metsä Wood Granit

Je brezova T-Fix plošča s posebno dekorativno prevleko.
Površina plošče je na voljo v gladki izvedbi ali z grobo vtisnjenim vzorcem.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1250 x 3000 mm, 1250 x 3050 mm
1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 1500 x 3050 mm
1525 x 2500 mm, 1525 x 3000 mm, 1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije po posebnem naročilu

Debeline 15 – 27 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati CE, PEFC™ po posebnem naročilu

Površina Granitna površina s sivim tiskanim dekorjem je polsijajna, trda in 
odporna na udarce in obrabo
Spodnja stran: gladka, temnorjava fenolna prevleka Površinske 
opcije:
Metsä Wood Granit Deck: sitotisk vzorec
Metsä Wood Granit Top: okrogli vtisk

Uporaba Primerna za področja uporabe, ki zahtevajo visoke optične 
površine kakovosti - posebej zasnovana za končno uporabo v 
transportni industriji.

Metsä Wood Top

T-Fix plošča z okroglim vtiskom je vsestransko uporabna kot osnovna plošča na vidnem in zahtevnem področju uporabe.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1250 x 3000 mm, 1250 x 3050 mm
1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 1500 x 3050 mm
1525 x 2500 mm, 1525 x 3000 mm, 1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije po posebnem naročilu

Debeline 9 – 30 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati CE, PEFC™ po posebnem naročilu

Površina Zgornja stran: temnorjava, rahlo sijajna prevleka iz fenolnih 
smol, trda in odporna proti poškodbam in obrabi
Zadnja stran: gladka, temnorjava fenolna prevleka 

Uporaba Tla vozil (prikolice, tovornjaki, kombiji, avtobusi, razni 
transporterji), vagonske talne obloge, ladijski krovi, 
transportne ploščadi, delovne ploščadi, odri, stopnice,
industrijska in delavniška tla, nakladalne rampe, mostovi in 
brvi za pešce, skladiščni regali.
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Economy

T-Fix Breza

Naše T-Fix plošče Economy združujejo odlično kakovost z dobro ceno.
Economy T-Fix plošče proizvajajo izključno priznani evropski proizvajalci vezanih plošč.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 
1500 x 3050 mm, 1525 x 2500 mm, 1525 x 3000 mm, 
1525 x 3050 mm

Posebne dimenzije -

Debeline 6,5 – 30 mm

Lepljenje v skladu s standardom EN 314-2 / Razred 3

Certifikati -

Površina Zgornja stran: standardni vtisk 120 g/m², temnorjave barve 
Spodnja stran: gladki fenolni film 120 g/m²

Uporaba Talna plošča v priklopnikih in nadgradnjah vozil, v 
avtomobilskih prikolicah in prikolicah za prevoz živali, v 
tovornih avtomobilih in kombijih, kot tudi na prireditvenih in 
gradbenih odrih

T-Fix plošče za odre

Specialna plošča za proizvajalce in postavljalce gradbenih odrov. Nosilna plošča je sestavljena iż kombinacije brezovega in 
borovega lesa ter lepila odpornega na vremenske vplive (BFU100G). S certificiranim zaščitnim sredstvom za les je zaščiten pred 
lesnimi glivami.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm

Posebne dimenzije razrez po željah kupca

Debeline 9, 10, 12 mm

Lepljenje BFU100G

Certifikati CE 2+, PEFC™ po posebnem naročilu

Površina film iz fenolne smole z sitotiskom 120 g/m²

Uporaba strokovna postavitev odrov

Vezane plošče za konstrukcije vozil

T-Fix plošča Breza 220 gr/m²



BIVANJE Z LESOM

Obdelava po meri

V naši poslovalnici J.u.A. Frischeis d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini nudimo tudi kvaliteten 
razrez materialov po vaših željah. Razrezano blago vam na vašo željo v najkrajšem času tudi 
dostavimo. Naši strokovnjaki na razrezu posvečajo veliko pozornost natančnosti, predanosti 
in dobavi v skladu z vašimi željami. Izkoristite prednosti naših storitev

 > časovni prihranek 
 > natančen izračun stroškov
 > zmanjšanje stroškov za skladiščenje, osebja in opreme

www.frischeis.si

LES JE NAŠ SVET
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 > velik delež masivnega lesa
 > dobra vzdržljivost
 > odlična obdelava
 > visoka nosilnost ob majhni teži
 > visoka vijačna odpornost

Za plošče je značilna majhna teža v kombinaciji z dobro stabilnostjo in najboljšo odpornostjo. Uporabljajo se kot zanesljiv in vse-
stranski material v obrtni panogi ter v pohištveni in lesnopredelovalni industriji.

Konstruktiv

Mizarska plošča Gabun

Standardne dimenzije 2070 x 2800 mm, 2070 x 5200 mm

Debeline 10 – 42 mm

Kakovost 2/2

Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1

Certifikati PEFC™, FSC® po posebnem naročilu

Sestava sredica iz polno lepljenih smrekovih letvic, 3-slojna

Pokrivni sloj luščen furnir Gabun ipd.

Uporaba izdelava pohištva, postavitve sejmov, notranja gradnja in oprema, vrata itd.

Mizarska plošča z MDF-/HDF-pokrivnim slojem, 3-slojna

Standardne dimenzije 2800 x 2070 mm, 5200 x 2070 mm

Debeline 13 – 42 mm

Kakovost -

Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1

Certifikati PEFC™, FSC® po posebnem naročilu

Sestava sredica iz polno lepljenih smrekovih letvic, 3-slojna

Pokrivni sloj MDF/HDF

Uporaba izdelava pohištva, postavitve sejmov, notranja gradnja in oprema, vrata itd.

Mizarske plošče

Mizarska plošča Light s HDF pokrivnim slojem Mizarska plošča Gabun
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Mizarska plošča Stabil s HDF-oblogo, 5-slojna  

Vsestranska, visokokakovostna in stabilna nosilna plošča.

Posebne lastnosti:
 > velika dimenzijska stabilnost
 > dobra umirjenost površine

Standardne dimenzije 2800 x 2070 mm, 2800 x 1300 mm, 3050 x 1300 mm

Debeline 15, 18, 19, 24 mm

Kakovost -

Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1

Certifikati PEFC™, FSC® po posebnem naročilu

Sestava sredica iz polno lepljenih smrekovih letvic zaprta s topolovim furnirjem, 5-slojna

Pokrivni sloj HDF

Uporaba izdelava pohištva, postavitve sejmov, notranja gradnja in oprema, vrata itd.

Mizarska plošča HDF, težko vnetljiva

Posebne lastnosti:
 > razred gorljivosti C-s2-d0 po DIN EN 13501-1
 > uporabna za lakiranje in furniranje
 > 640 kg/m³

Standardne dimenzije 2800 x 2070 mm

Debeline 13 – 38 mm

Kakovost -

Lepljenje EN 314-2/razred 3, emisijski razred E1

Certifikati PEFC™, FSC® po posebnem naročilu

Sestava sredica iz polno lepljenih smrekovih letvic, 3-slojna

Pokrivni sloj HDF

Uporaba izdelava pohištva, postavitve sejmov, notranja gradnja in oprema, vrata itd.

Mizarska plošča topol, 5-slojna

Standardne dimenzije 1850 x 5200 mm (kakovost 2/2), 1870 x 3700 mm (kakovost 1/3)

Debeline 13 – 38 mm (1850 x 5200 mm)
15 – 30 mm (1870 x 3700 mm)

Kakovost 2/2 (B/B), 1/3 (AB/BB)

Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1

Certifikati FSC® po posebnem naročilu

Sestava sredica iz polno lepljenih smrekovih letvic, dvojni pokrivni sloj iz luščenega topolovega 
furnirja, 5-slojna

Pokrivni sloj topolov luščen furnir 1,5 mm

Uporaba izdelava pohištva, postavitve sejmov, notranja gradnja in oprema, vrata itd.
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Mizarska plošča Topol I/III, 5-slojna

To je popolna nosilna plošča za izdelavo pohištva, primerna za furniranje.

Posebne lastnosti:
 > izredno dimenzijsko stabilna
 > maksimalna površinska umirjenost
 > masivna sredica iz topolovih letvic
 > lahka in stabilna

Standardne dimenzije 1870 x 3700 mm
Debeline 13 – 30 mm
Kakovost 1/3 (AB/BB)
Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1
Certifikati FSC® po posebnem naročilu
Sestava sredica iz polno lepljenih topolovih letvic, pokrita s topolovim furnirjem
Pokrivni sloj luščen topolov furnir
Uporaba izdelava pohištva, postavitve sejmov, notranja gradnja in oprema, vrata itd.

Mizarska plošča Light Gabun, 3-slojna

Za lažje konstrukcije za pohištvo in notranjo gradnjo in opremo.

Posebne lastnosti:
 > zelo lahka in stabilna
 > gosta in lahka sredica Albasia
 > dobra vijačna trdnost 
 > 320 kg/m³

Standardne dimenzije 2070 x 2600 mm
Debeline 13 – 38 mm
Kakovost -
Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1
Certifikati FSC® po posebnem naročilu
Sestava sredica iz letvic lesa Albasia, 3-slojna
Pokrivni sloj luščen furnir Gabun ipd.
Uporaba izdelava pohištva, postavitve sejmov, notranja gradnja in oprema, vrata itd.

Mizarska plošča Smreka IV/IV Embalaža

Najcenejša mizarska plošča velikih dimenzij je primerna za nezahtevne konstrukcijske namene in embalažo.

Standardne dimenzije 2070 x 4100 mm
Debeline 18 mm
Kakovost IV/IV, nezaprta površina
Lepljenje EN 314-2/razred 3, emisijski razred E1
Certifikati PEFC™, FSC® po posebnem naročilu
Sestava sredica iz polno lepljenih smrekovih letvic, 3-slojna
Pokrivni sloj luščena smreka
Upoaraba embalaža, zaboji

Mizarske plošče
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Mizarska plošča Light z HDF-pokrivnim slojem in Albasia Cross sredico, 5-slojna

Ta plošča je idealna za uporabo pri izdelavi vrat, drsnih vrat, miz in pohištva.

Posebne lastnosti:
 > lahka in močna
 > vsestransko uporabna
 > 390 kg/m³

Standardne dimenzije 2600 x 2070 mm
Debelina 38 mm
Kakovost -
Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1
Certifikati FSC® po posebnem naročilu
Sestava sredica iz polno lepljenih Albasia letvic, 3-slojna
Pokrivni sloj HDF
Uporaba vrata, drsna vrata, mizne plošče, pohištvo

Dekorativ

Mizarska plošča s pokrivnim slojem iz rezanega furnirja, 5-slojna

 > zunanja dimenzijska stabilnost
 > visoka upogibna trdnost
 > enostavna za obdelavo
 > visok delež masivnega lesa
 > visoka nosilnost pri majhni teži

Standardne dimenzije 2800 x 2060 mm
Debeline 16, 19, 22 mm
Kakovost -
Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1
Certifikati FSC®, PEFC™ po posebnem naročilu
Sestava sredica iz polno lepljenih smrekovih letvic, 5-slojna
Pokrivni sloj rezan furnir javor, bukev, hrast, jesen, itd.
Uporaba izdelava pohištva, notranja oprema

Mizarska plošča s pokrivnim slojem iz luščenega brezovega furnirja I/II, 5-slojna

Plošča je primerna za dekorativno uporabo ali furniranje.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm (prečno furnirana)
Debeline 16 – 42 mm
Kakovost I/II
Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1
Certifikati FSC®, PEFC™ po posebnem naročilu
Sestava sredica iz letvic nordijskega bora, pokrita z brezovim furnirjem
Pokrivni sloj luščen furnir breza
Uporaba izdelava pohištva, notranja oprema
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Mizarska plošča s HPL-pokrivnim słojem, 0,7 mm bela mat, 5-slojna

Ta plošča ima edinstveno sestavo lamel s širino približno 5 mm, kar zagotavlja najvišje trdnostne vrednosti.

 > najboljša površinska umirjenost
 > obloga z ultrapasom debeline 0,7 mm
 > sredica iz masivnih letvic
 > zunanja dimenzijska stabilnost
 > visoka upogibna trdnost
 > zelo dobra vijačna trdnost
 > 550 kg/m²

Standardne dimenzije 2800 x 1300 mm

Debelina 19,4 mm

Kakovost -

Lepljenje EN 314-2/razred 1, emisijski razred E1

Certifikati FSC®, PEFC™ po posebnem naročilu

Sestava sredica iz masivnih lamel, pokrita z Ilomba furnirjem

Pokrivni sloj HPL 0,7 mm bel mat

Uporaba izdelava pohištva, notranja oprema, postavitve sejmov

Mizarske plošče

Mizarska plošča z MDF-/HDF oblogo
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 > termo obdelan brezov vezan les
 > vezane plošče za opremo letal
 > Sauna vezana plošče
 > vezane plošče za lahko in montažno gradnjo
 > vezane plošče za krivljenje
 > težko vnetljive vezane plošče
 > smrekove vezane plošče z zaščito pred glivami in vremenskimi vplivi
 > vezane plošče za obdelavo z laserjem

UPM GRADA 2000

Ta brezov vezan les lahko termično oblikujemo v dveh korakih: najprej ploščo segrejemo na 95 ° C, nato pa se ga vnese v kalup 
in ohladi - učinkovit in enostaven oblikovni postopek stiskanja.

Standardne dimenzije 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm

Debeline 4,5, 7, 10, 13 mm

Kakovost -

Lepljenje EN 314-2/razred 3, emisijski razred E1

Certifikati CE, PEFC™ po posebnem naročilu

Sestava neprekinjen luščen brezov furnir

Površina Prevlečena s talilnim lepilom: oplemenitenje ali furniranje je 
možno brez uporabe lepil; primerni površinski materiali: 
laminat, furnir, tekstil

Uporaba Razni oblikovani (krivljeni) deli pohištva

Debelina in teža

Nominalna debelina 
(mm)

Debelina 
(mm)

Teža 
(kg/m²)

Min. Max.

4,5 3,4 4,2 2,6

7 6,3 7,3 4,5

10 9,2 10,2 6,5

13 12,1 13,1 8,5

Postopek oblikovanja

Posebni izdelki
Več kot samo standardni izdelki

1.
Izberite površinski material in ga 
namestite na površino (po potrebi 
pritrdite).

2.
Segrejemo in stisnemo ploščo, dokler 
znotraj ne doseže temperature 95 °C.
(temperatura za oblikovno stiskanje je 
približno 110-150 °C). 

3.
Ploščo stisnite v obliko in jo ohladite 
v kalupu na temperaturo od 70 °C 
navzdol.
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Vezana plošča Breza – za letala

Te plošče so najtanjše możne brezove vezane plošče. Izvirajo od prvega in najstarejšega finskega proizvajalca vezanih plošč za 
izdelavo letal. To je podjetje „MAHOGANY OY“, ki je bila ustanovljeno v letu 1908.

Standardne dimenzije 50 x 50“ = 1270 x 1270 mm, 1220 x 1220 mm
61 x 61“ = 1550 x 1550 mm, 1525 x 1525 mm, 1500 x 1500 mm

Debeline 0,4 – 2,0 mm

Kakovost I/I, I/II, II/II, II/III, III/III sortirano po Germanischer Lloyd

Lepljenje Tegofilm exterior na bazi fenolne smole ali Tegofilm interior na 
bazi melamina

Certifikati FSC® po posebnem naročilu

Sestava luščen brezov furnir

Pokrivni sloj -

Uporaba modelarstvo, izdelava pohištva

Vezana plošča za savne „Saunaplex“

Ta kakovostna plošča iz vezanega lesa je bila posebej zasnovana za visoke temperature v savni. Saunaplex oddaja manj for-
maldehida kot naravno gojeni les tudi pri temperaturi 90°C. Vrednost emisije formaldehida v skladu z ÖNORM M6219-1 ne sme 
presegati 0,4 mg/m2h. Saunaplex je preizkušen in certificiran s strani Inštituta EPH Dresden.

Standardne dimenzije 2500 x 1830 mm (skladiščni program), 2500 x 1250 mm, 
3100 x 1830 mm

Debelina 16 mm

Kakovost Pokrivni furnir: enostransko 0,6 mm s fugami lepljena 
Hrbtna stran: slepi furnir po izbiri podjetja

Lepljenje EN 314-2 Razred 2 za uporabo v vlažnih prostorih

Certifikati preizkušen pri Inštitutu EPH v Dresdnu

Sestava -

Površina Hemlock, hrast grča, akacija in cemprin (skladiščni program), 
druge drevesne vrste kot teak, macesen, jesen, cedra in veliko 
drugih

Uporaba izdelava saun, primerna za javne površine

Specialni produkti
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Vezana plošča Balsa Banova in Banova Flex

Banova Plus

Banova Plus je na svetu najlažja vezana plošča iz balsa furnirja. Poleg zmanjšanja teže od 50 - 70 % v primerjavi s konvencionalnimi 
lesenimi ploščami, Banova Plus prav tako navdušuje s svojo visoko toplotno izolacijo, dobro lepilnimi lastnostmi in trajnostjo. 
Visoko kakovostna, homogena vezava Banove Plus omogoča enostavno obdelavo in ne zahteva posebnih orodij ali sprememb v 
uveljavljenih postopkih spajanja.

Lastnosti:
 > enostavnejše rokovanje in krajši čas montaže (postavitev odrov in kulis)
 > primerna za furniranje in oplemenitenje površine z raznimi materiali (MDF/HDF, HPL/CPL, aluminij, papir in plastika)
 > enostavna obdelava s klasičnimi lesnoobdelovalnimi stroji 
 > visoka dimenzijska stabilnost – zelo nizko delovanje plošč 
 > dobra toplotna izolacija 
 > razpoložljiva obsežna dokumentacija o smernicah pritrjevanja in obdelave

Standardne dimenzije 1220 x 3050 mm, 1220 x 2440 mm

Debeline 10 – 50 mm

Kakovost A/B

Lepljenje vodoobstojnost na vrelo vodo po EN 314-2 Razred 3,
lepljenje brez vsebnosti formaldehida (NAF)

Certifikati FSC® po posebnem naročilu

Teža 210 – 230 kg/m³

Sestava neprekinjen balsa furnir s pokrivnim furnirjem iz trdega lesa

Uporaba Izdelava pohištva in kulis, proizvodnja avtodomov in počit-
niških prikolic, navtični program (oprema jaht).

Banova Flex / Banova Superflex – Vezana plošča za krivljenje

Banova Flex je na svetu najlažja in najbolj prilagodljiva vezana plošča iz balsa furnirja. Je zelo fleksibilen osnoven material za 
izdelavo ukrivljenih elementov. V povezavi z dvema tankima pokrivnima plastema se lahko manjši polmeri proizvajajo z jedrom 
iz ene plasti, krivimo pa lahko tudi debelejše in večplastne ukrivljene elemente in na ta način prihranimo na času izdelave. Poleg 
tega, da je plošča lahka in okolju prijazna, ponuja Banova Flex tudi možnost uporabe obstoječega orodja za obdelavo spajanja in 
lepljenja lesa.

Lastnosti:
 > visoka stabilnost in najnižje sile elastičnosti
 > izvedljiva izdelava najmanjših radijev (R >/= 5 cm pri Superflex s kartonskim vložkom) 

Standardne dimenzije 1220 x 2440 mm, 2440 x 1220 mm, 3050 x 1220 mm

Debeline 10 mm (Flex), 8 mm (Superflex)

Kakovost -

Lepljenje vodoobstojnost na vrelo vodo po EN 314-2 Razred 3,
lepljenje brez vsebnosti formaldehida (NAF)

Certifikati FSC® po posebnem naročilu (Superflex)

Teža 230 kg (10 mm)

Sestava 3-slojna

Uporaba Modelarstvo in ostali krivljeni pohištveni elementi, izdelava 
kulis, v izdelavi avtodomov in počitniških prikolic, v navtičnem 
programu (oprema jaht).
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Upogljiva vezana plošča Fuma ali Topol

Ta vezana plošča je še posebej primerna za izdelavo ukrivljenih komponent pri proizvodnji pohištva. Zanjo je značilna visoka 
fleksibilnost, hkrati pa ohranja fizične in mehanske lastnosti.

Lastnosti:
 > vzdolžna ali prečna usmerjenost - vzdolžna ali prečna smer upogibanja
 > majhna teža 
 > možna izdelava majhnih radijev
 > vsestranske možnosti oblikovanja in ustvarjanja 

Izvedljivi upogibni polmeri:
 > Debelina 3 mm – od 3 cm polmera
 > Debelina 5 mm – od 5 cm polmera
 > Debelina 8 mm – od 8 cm polmera

Standardne dimenzije 2500 x 1220 mm, 1220 x 2500 mm, 2500 x 1700 mm, 
1700 x 2500 mm

Debeline 3 – 12 mm

Kakovost -

Lepljenje EN 314-2 razred 1 (notranji prostori) ali EN 314-2 razred 3 
(vodoobstojna)

Certifikati CE 2+, PEFC™ po posebnem naročilu (topol)

Površina B/BB, brušena

Sestava 3-slojna ali 5-slojna

Uporaba Izdelava pohištva in kulis, za dizajnerje, notranja oprema avto-
domov in počitniških prikolic.

Specialni produkti
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Težko gorljive vezane plošče

Namenjene so uporabi predvsem v javnih prostorih, kjer je požarna varnost še posebej pomembna. Težko gorljive plošče so na 
voljo v brezi, topolu, bukvi, boru in smreki ter izpolnjujejo vse zahteve evrorazreda B po EN 13501-1.

Težko gorljiva vezana plošča Breza – surova ali oplemenitena (W/F in F/F) 

 > iz brezovega luščenega furnirja, impregnirana s čistim biološkim protipožarnim zaščitnim sredstvom „BURNBLOCK“.
 > „BURNBLOCK“ je fiziološko neoporečen, biološko razgradljiv in vsebuje samo sestavine, ki jih  
najdemo v hrani ali na seznamu EU REACH.

 > nadaljnje plemenitenje površine (furniranje, lakiranje)  je možno z običajnimi postopki 
 > enostavna za obdelavo
 > ca. 700 – 880 kg/m³ > „BURNBLOCK“ 

Standardne dimenzije 1220 x 2440 mm, 1220 x 2130 mm, 1250 x 2500 mm

Debeline od 12 mm

Kakovost I/II, II/II, II/III, III/III und IV/IV

Lepljenje vodoobstojna po EN 314-2 razred 3

Certifikati CE 2+, FSC® po posebnem naročilu

Površina surova ali oplemenitena s fenolno smolo (F/F in W/F)

Razred gorljivosti po EN 13501-1 B-s1,d0 in Bfl-s1; po EN 45545 (Rail-way- 
železniški sektor) R1 in R10

Uporaba notranja oprema javnih prostorov, oprema transportnih vozil,  
izdelava tirnih vozil

Težko gorljiva vezana plošča Topol „Fireshield“

 > izdelana iz posebej obdelanih furnirjev topola
 > lahka
 > dimenzijsko stabilna
 > enostavna za obdelavo
 > 440 – 480 kg/m³

Standardne dimenzije 2500 x 1220 mm, 3100 x 1530 mm

Debeline 5 – 30 mm

Kakovost BB/BB

Lepljenje notranji spoji EN 314-2 razred1

Certifikati PEFC™ po posebnem naročilu

Razred gorljivosti po EN 13501-1 5 – 6 mm (B-s2,d0); 8 – 30 mm (B-s1,d0)

Uporaba notranja oprema javnih prostorov in konstrukcije vozil 
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Težko gorljiva vezana plošča Bukev „DYAS PYROPLEX“

 > izdelana iz posebej impregniranega luščenega furnirja bukve
 > zdravju neoporečna
 > visoka kakovost

Standardne dimenzije 1250 x 2200 mm, 1250 x 2500 mm

Debeline 5 – 40 mm

Kakovost BB/BB, BB/CP, CP/CP

Lepljenje A100 melamin (EN 314-2 razred 2)

Certifikati PEFC™ po posebnem naročilu

Razred gorljivosti DIN 5510T2; Class S4/SR2/ST2 (railway rolling stock) po EN 
13501-1, 5 – 10 mm (B-s2,d0) in 12 – 40 mm (B-s1,d0)

Uporaba notranja oprema javnih prostorov in konstrukcija vozil

Težko gorljiva vezana plošča Bor

 > impregnirana z fiziološko neoporečnim in čistim biološkim protipožarnim zaščitnim sredstvom
 > Evrorazred B-s1,d0
 > lahka, dobra nosilnost
 > enostavna za obdelavo

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm, 2440 x 1220 mm

Debeline 12 – 40 mm

Kakovost I/II, I/III, II/II, II/III, III/III, III/IV und IV/IV

Lepljenje Vodoobstojna pa EN 314-2 Razred 3

Certifikati CE 2+

Razred gorljivosti po EN 13501-1 B-s1,d0 (Stene in Stropovi)

Uporaba Konstrukcijske lesene gradnje, postavitve sejmov in 
scenografij, konstrukcije vozil 

Težko gorljiva vezana plošča Smreka „Metsä Wood Spruce FireResist“

 > površinsko impregnirana smrekova vezana plošča
 > težko gorljiva
 > primerna za lakiranje
 > lahka, dobra nosilnost
 > enostavna za obdelavo

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm, 2440 x 1220 mm

Debeline 15 – 30 mm

Kakovost II/III, III/III

Lepljenje vodoobstojnost po EN 314-2 razred 3

Certifikati CE, PEFC™ po posebnem naročilu

Razred gorljivosti po EN 13501-1 B-s2,d0 (Stene & Stropovi); Bfl-s1 (Tla)

Uporaba konstrukcijska lesena gradnja, postavitve sejmov, izdelava 
odrov 

Specialni produkti
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WISA-FiRe

Zahvaljujoč posebni fenolni prevleki je WISA-FiRe brezova vezana plošča s povečano požarno odpornostjo. Plošča se uporablja 
na vseh področjih, kjer je predpisana večja požarna zaščita. 

Požarna klasifikacija:
 > E17 118RII
 > DIN 5510T2; Class S4/SR2/ST2 (railway rolling stock)
 > BS 476 Part 7, 1997; Class 1
 > EN 45545-2:2013 (R10) HL1, HL2, HL3

Standardne dimenzije 1500 x 2400 mm, 1500 x 3000 mm

Debeline 12 – 24 mm

Kakovost -

Lepljenje zunanji spoji po EN 314-2 razred 3

Zertifikate CE, FSC®, PEFC™ po posebnem naročilu

Sestava iz brezovega luščenega furnirja

Površina Zgornja stran: temnorjava gladka prevleka iz fenolne smole z 
Imprint WISA-FiRe
Spodnja stran: odvisno od želje naročnika – lahko surova, s 
standarnim fenolnim filmom ali pa enako kot zgornja stran

Uporaba avtobusi, tirna vozila ali v ostalih javnih prostorih

Vezana plošča Smreka z zaščito pred glivami „Metsä Mouldguard“

 > površinsko impregnirana smrekova vezana plošča
 > bistveno zmanjšano tveganje okužbe z glivami v primerjavi z nezaščitenimi vezanimi ploščami
 > dolgotrajna zaščita pred glivami
 > pripravljena površina prihrani čas obdelave
 > enostavna za obdelavo
 > lahka, dobra nosilnost

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm, 2440 x 1220 mm

Debeline 9 – 30 mm

Kakovost II/III, III/III

Lepljenje vodoobstojnost po EN 314-2 razred 3

Certifikati CE, PEFC™ po posebnem naročilu

Uporaba konstruktivna lesena gradnja (streha, stene, tla), adaptacije 
stanovanj in objektov, za vgradnjo v prostorih s povečano 
vlažnostjo
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Vezana plošča Smreka z zaščito pred vremenskimi vplivi „Metsä Weatherguard“

 > vezana plošča smreke z vodoodbojno površino
 > bistveno zmanjšana absorpcija vlage
 > krajši čas sušenja med fazo gradnje
 > zračna površina
 > manjše tveganje za napad plesni
 > boljša dimenzijska stabilnost
 > pripravljena površina prihrani čas obdelave
 > enostavna za obdelavo
 > lahka, dobra nosilnost

Standardne dimenzije 2500 x 1250 mm, 2440 x 1220 mm

Debeline 9 – 30 mm

Kakovost II/III, III/III

Lepljenje vodoobstojnost po EN 314-2 razred 3

Certifikati CE, PEFC™ po posebnem naročilu

Uporaba konstruktivna lesena gradnja (streha, stene, tla), adaptacije 
stanovanj in objektov, za vgradnjo v prostorih s povečano 
vlažnostjo, konstrukcija vozil, gradbene platforme 

Vezana plošča za obdelavo z laserjem WISA-PremiumCut

WISA-PremiumCut je visoko zmogljiva laserska rezalna plošča, ki je posebej zasnovana tako, da ustreza zahtevam industrije 
izsekovalnih rezil. Zahvaljujoč odličnim trdnostnim lastnostim plošče lahko laserska orodja zelo natančno žigosajo in izdelujejo 
škatle z dolgo življenjsko dobo.

Standardne dimenzije 1220 x 1220 mm, 1220 x 2440 mm, 1250 x 2500 mm, 
1250 x 3000 mm, 1500 x 1100 mm, 1500 x 2150 mm, 
1500 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 1525 x 1525 mm, 
1525 x 3050 mm

Debeline 9 – 21 mm

Kakovost BB/BB

Lepljenje EN 314-2 razred 1 (notranji spoji)

Certifikati CE, PEFC™ ali FSC® po naročilu

Površina obojestransko surova ali siv UV-lak
(ostale barvne opcije: transparent in siva ali zelena)

Sestava Iz luščenega furnirja nordijske breze

Uporaba izdelava izsekovalnih form (štancanje)

Opomba: 
Les je kot naraven in živ material občutljiv na vremenske vplive in vsebnost vlage v okolju. To lahko vpliva na ravnost plošč. Po-
membno je predhodno obdelati plošče tako, da je njihova vsebnost vlage približno izenačena z vlago v njihovi okolici.

Specialni produkti
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Banova Superflex Vezana plošča za krivljenje

Letalska vezana plošča Breza

UPM GRADA 2000
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HPL-oplemenitena topolova vezana plošča

Obojstransko z HPL obložena topolova vezana plošča nudi visoko upogibno trdnost in vodoodbojno površino, odporno proti 
praskam ter ima majhno težo.

Standardne dimenzije 2440 x 1220 mm, 3050 x 1300 mm, 3120 x 1850 mm

Debeline 12 – 40 mm

Kakovost -

Lepljenje razred 1, 2 ali 3 po EN 314-2

Certifikati PEFC™ po posebnem naročilu

Površina HPL (v enobarvnem, fantazijskem ali lesnem dekorju)

Uporaba Izdelava pohištva, notranja oprema, postavitve sejmov, 
notranja izgradnja vozil.

Melamin-/fenolna smola-/HPL-/lak-oplemenitena brezova vezana plošča

Dekorativne brezove vezane plošče so na voljo v opciji z barvnimi in prosojnimi filmi iz fenolnih smol, v opciji s prekrivnimi belimi 
melaminskimi smolami ali pa kot plemenita opcija s furnirano in lakirano površino.

 > gladka površina, enostavna za čiščenje, pripravljena za uporabo 
 > primerna za uporabo v notranjih prostorih in zaščitenih prostorih na prostem
 > brez vonja in okusa
 > brez škodljivih snovi

Standardne dimenzije 1500 x 3000 mm, 1250 x 2500 mm, 3000 x 1250 mm

Debeline 12 – 30 mm

Kakovost -

Lepljenje Razred 3 po EN 314-2

Certifikati CE, PEFC™ ali FSC® po naročilu

Površina - prosojen film fenolne smole 120 g (rdeč in svetlorjav) ali  
  črna prevleka
- rezan furnir lakiran s prosojnim-pigmentiranim lakom
- film melaminske smole, bela prevleka 395 g
- HPL (enobarvni ali lesni dekor)

Uporaba izdelava pohištva, notranja oprema, postavitve sejmov, 
notranja izgradnja vozil

Dekorativne vezane plošče

Melamin

HPL
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Naši premium partnerji:
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T: +386 1 32 07-486, F: +386 2 53 48 521, info.ms@frischeis.si
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VEZANE PLOŠČE
Breza 

Topol 

Bukev

Iglavci

Ostale drevesne vrste

 Vezane plošče za betonsko gradnjo 

Vezane plošče za transportni program

Mizarske plošče 

Specialni produkti 

Dekorativne vezane plošče


