Bamboe X-treme
DUURZAME ELEGANTIE
Thermo-Bamboe verenigt eigenschappen als hoge duurzaamheid,
robuust oppervlak, elegante optiek en
milieuvriendelijkheid.
Het oppervlak is door de hoge dichtheid nog compacter en harder dan
vele hardhoutsoorten.
THERMISCH BEHANDELD
De thermische behandeling verandert
2 eigenschappen van het bamboe:
De vochtopname daalt en de suikermoleculen modificeren. Dankzij deze
twee veranderde eigenschappen
wordt het bamboe extreem duurzaam.
Let op: dit geldt alleen voor Bamboo
X- treme. Standaard bamboe delen
zijn niet of ontoereikend thermisch
behandeld.

Leg uw terras zo dat er altijd water
afgevoerd kan worden (afschot
2% in de lengte). Ook moet er voldoende ventilatie aanwezig zijn.

Thermo-Bamboe, geolied,
thermisch gemodificeerd,
Gegroefd/glad, L 185 cm

Thermo-Bamboe, geolied,
thermisch gemodificeerd,
Gegroefd/glad, L 185 cm

Art.1493 - 20 x 137 mm
Art.1498 - 20 x 155 mm
Art.1499 - 20 x 178 mm

Art.2510 - 30 x 137 mm

Thermo-Bamboe geolied,
thermisch gemodificeerd,
Convex (bol),
20 x 155 mm, L 185 cm
Art.2343
zonder afschot mogelijk

Thermo-Bamboe geolied,
thermisch gemodificeerd,
Onderbalk, glad L 244 cm
Art.2022 - 40 x 60 mm
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Snel groeiende grondstof,
milieuvriendelijk
Thermisch behandeld, lange levensduur, geteste duurzaamheidsklasse 1
Geperst onder hoge druk tot zware,
degelijke planken
2 voorgeoliede zichtzijden:
glad of gegroefd, naar eigen keuze
3 verschillende breedtes: 137, 155 en
178 mm, voor terrassen op maat
Makkelijk te hanteren dankzij 185 cm
lange parketdelen, minimaal materiaalverlies
Zeer stabiel, dus geschikt voor verdekte bevestiging met clips

Scan de QR-code voor
verdere informatie en details.
www.moso-bamboo.com

Cobra20-Clips, passend voor
20 mm Bamboe terrassen
Art.1049 Cobra20-Clip,
90 clips incl. schroeven + bit
Art.1773 Cobra20 Begin-/Eindclip,
30 clips incl. schroeven+ bit

Thermo-Bamboe, ongeolied,
thermisch gemodificeerd, Kantplank, gegroefd/glad, L 185 cm
20 x 137 mm, zonder groeven
Art.1872 - 137 mm

Gradaties van vergrijzing na installatie:
1. originele kleur
2. verwering na 3 maanden
3. verwering na 18 maanden
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Bamboe Cladding
Gevelprofiel
thermisch gemodificeerd, ongeolied,
Duurzaamheidsklasse 1, lengte 185 cm
Enkel rabat profiel
bevestiging met clips of schroeven
Art.2491 - 18 x 75 mm
Art.2119 - 18 x 137 mm

Cobra18-clipset
90 clips incl. schroeven
Art.1052

Gesloten enkel rabat profiel
bevestiging met schroeven
Art.2427 - 18 x 137 mm

Rhombus profiel
bevestiging met schroeven
Art.2492 - 18 x 75 mm
Art.1705 - 18 x 137 mm
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Banklatten / meubelbalken
thermisch gemodificeerd, glad,
Duurzaamheidsklasse 1, lengte 200 cm,
afgewerkt met lasur Sikkens coating

Art.2228 - 40 x 40 mm
Art.2344 - 40 x 55 mm
Art.1749 - 40 x 60 mm
Art.2345 - 40 x 80 mm
Art.1751 - 40 x 90 mm
Art.2229 - 40 x 115 mm

Robuuste en milieuvriendelijke balken voor
buitentoepassingen

Tuinschermprofiel
thermisch gemodificeerd,
Duurzaamheidsklasse 1,
Lengte 180 cm, geolied

Rabat profiel
Art.1495 - 20 x 137 mm
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