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ontdek de 
flexbamboo 
voordelen

flexbamboo
MOSO Flexbamboo is een flexibel bamboe product waarbij 
de strips niet worden verlijmd, maar worden verbonden 
door middel van een gaas backing. Op deze manier kunnen
prachtige (gebogen) vlakken worden gecreëerd. 
Flexbamboo is een mooi, gezond en voordelig afwerkings-
materiaal dat toegepast kan worden op vloeren, wanden, 
plafonds en meubilair. Voor de toepassing als vloer is een 
latex rug toegevoegd voor extra loopcomfort.
Flexbamboo is beschikbaar in twee verschillende stijlen: 
massief en gefineerd. Flexbamboo wordt geleverd in rollen 
in verschillende standaard maten en is afgewerkt met een 
zeer hoge kwaliteit UV-olie (SAICOS®). Buiten de zeven 
trendy kleuren in het standaard assortiment kan op 
aanvraag elke andere kleur aangebracht worden. 
Tevens kunnen de rollen op maat afgekort worden tot elke 
gewenste breedte en lengte. Dankzij de flexibiliteit, 
afwerking, maatvoering en beperkte dikte kan Flexbamboo 
makkelijk en snel geplaatst worden.

voordelig
Ten opzichte van andere
afwerkingsmaterialen van
hout en bamboe is
Flexbamboo een stuk
voordeliger zonder de
natuurlijke charme van
bamboe te verliezen.

makkelijk te plaatsen 
Door de keuze in 
maatvoering, flexibiliteit en
de geringe dikte kan
Flexbamboo makkelijk en
snel verwerkt en geplaatst
worden.

geluid absorberend
Door de latex backing
reduceren Flexbamboo 
vloeren contactgeluid.

gezond
Dankzij de bamboe toplaag
is Flexbamboo anti-statisch
en anti-allergisch, en
draagt bij aan een gezond
binnenklimaat.

ecologisch
Flexbamboo is gemaakt
van de snelst groeiende
plant ter wereld en
daardoor een duurzaam
alternatief voor reguliere
synthetische
afwerkingsmaterialen. 

natuurlijke uitstraling
Naast een ecologisch
verantwoorde keuze is
Flexbamboo vooral ook een
erg stijlvolle keuze.

enorme keuze
Flexbamboo is beschikbaar
in een grote variëteit aan
kleuren. Op aanvraag kan
het zelfs geproduceerd
worden in elke gewenste
kleur en maat om aan de
exacte klantwens te kunnen
voldoen.

gegarandeerde
kwaliteit
Flexbamboo afwerkings-
materialen zijn van de
hoogste kwaliteit en zijn
voorzien van een product
garantie van 10 jaar.
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massieve strip
(latex backing)

massieve strip
(gaas backing)

gefineerde strip
(gaas backing)

Afmetingen (mm)

Dikte (mm) 4 2 4,2

Lengte (m) 45 45 15

Breedte (cm) 200 204 204 / 244

Strip breedte (mm) 7 / 17 7 / 17 50

MOSO Bamboo Products
MOSO is de onbetwiste Europese marktleider in de creatie van 
innovatieve en duurzame bouwproducten van bamboe voor 
binnen- en buitengebruik.
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