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2. Inhoud                                                                          

3. Voorwoord                                                                 

4. KOSA bamboo
      Massief bamboe - Maatwerk - Kwaliteit - Duurzaamheid - FSC®                                         

5. Balken planken en latten                                        
      Kozijnhout - Glaslatten - Plafondlatten - Wandbekleding - Deurlatten
      Planken gevingerlast tot 5,4 meter - Bank en meubel planken 

6. Panelen en platen                                                     
      Tafelbladen - Keukenbladen - Kastplanken - Vensterbanken   
      Traptreden - Horecatafels - Bureaubladen - Keukenfronten
      Standaard panelen en platen - Maatwerk per M2

7. Bijproducten                                                                 
      Lak/Meubelolie
      Spoelbakken/Uitfrezen
      Anti-slip/Infrezen
      Lakwerk
      Contouren/Maatwerk/Profileringen

Inhoud



Algemeen
Deze uitgave van onze productlijst is met de grootste zorg
samengesteld, desondanks is het mogelijk dat er fouten kunnen voorkomen in
prijsvorming of vermelding. Aan deze produclijst kunnen geen rechten worden
ontleend. KOSA bamboo productlijsten worden per email verstuurd. U kunt uw
email adres doorgeven om automatisch updates te ontvangen.

 

Productwijzigingen
Productwijzigingen zijn steeds voorbehouden en kunnen per
direct worden doorberekend. Bij het uitgeven van een nieuwe productlijsten komen
alle eerdere productlijsten te vervangen.

 

Leveringen
Alle leveringen zijn af fabriek. Wij kunnen u op verzoek
gunstige transporttarieven aanbieden. Het kan voorkomen dat een van onze
producten (tijdelijk) is uitverkocht, informeer naar de beschikbaarheid en levertijd.

 

Verkoopvoorwaarden
Van toepassing zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden,
deze staan gepubliceerd op www.kosa-bamboo.nl/algemene-voorwaarden of kunt
u opvragen via email.

Voorwoord
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KOSA bamboo

Massief geperst bamboe
Dankzij het behoud van de lange bamboevezel
in het materiaal ontstaat een sterke en slijtvaste
structuur die vergelijkbaar is met een houtnerf.
Het bamboe is daarmee door en door dezelfde
kleur en structuur en kan bewerkt worden als
vrijwel iedere houtsoort. De natuurlijke kleur van
bamboe onder de stam is lichtgeel die wij naturel
noemen, door verhitting van het materiaal
ontstaat door en door de bruine karamel kleur
(karamelisatie van de natuurlijke suikers). Het
eindproduct dient te worden beschermd tegen
vocht en vlekken met een lak of meubelolie. U
kunt hiermee tevens het gewenste uiterlijk extra
benadrukken.
 

Maatwerk
Veel producten uit onze productlijst worden in
Nederland op maat geproduceerd. Zo kunnen
wij flexibel inspringen op uw vraag en de
levertijden kort houden. Het produceren van
maatwerk beperkt bovendien afval. Wat
men niet gebruikt wordt niet betaald en eindigt
niet in de afvalbak. 

Kwaliteit
KOSA bamboo hecht grote waarde aan kwaliteit
producten voor de professionele verwerkers tot
en met particulieren. Dankzij onze eigen import
en kwaliteitscontrole in zowel Nederland als in
China kunnen we onze bamboe producten
optimaal selecteren en controleren.

 

KOSA bamboo is gespecialiseerd in bamboe dat onder hoge druk
samengeperst wordt tot een massief materiaal met de sterkte en de
voordelen van hardhout. De fysische en mechanische eigenschappen
en warme uitstraling van bamboe lenen zich uitstekend voor een
variatie aan toepassing binnen een interieur ontwerp. Door de zeer
gunstige groei-eigenschappen van bamboe is het materiaal ecologisch
verantwoord.

Duurzaamheid
Bamboebossen hebben een zeer hoge CO2
opname en voorkomen landerosie door de dichte
wortelstructuur. De reuzebamboe stammen
worden binnen vijf jaar gekapt voordat ze aan
hun natuurlijke verval beginnen. De stam groeit
dan in tegenstelling tot een boom gewoon weer
door. In veel gevallen kunnen we bamboe
toepassen waar nog regelmatig exotisch
hardhout voor wordt gebruikt, met vergelijkbare
eigenschappen, kleuren en design.

FSC® certificering
Alle producten in onze productlijst kunnen
gecertificeerd aangeleverd worden, dit is niet
standaard en kan een toeslag en/of langere
levertijd bevatten. Door voor FSC® te kiezen
steunt u het bosbeheer wereldwijd.
KOSA bamboo is FSC® gecerificeerd onder
code CU-COC-828395-JL.

Voor meer informatie over ons en massief
geperst bamboe verwijzen we u graag naar
onze website www.kosa-bamboo.nl.



Panelen worden door KOSA bamboo op maat geproduceerd
naar opdracht. Panelen worden geproduceerd tot wel 5,4
meter lengte en 1,8 meter breed. Prijzen worden berekend per
vierkante meter. Overige dikte maten en vormen op aanvraag
leverbaar.

Hieronder vindt u onze standaard panelen en
platenafmetingen. Een voordelige keuze
voor veelvoorkomende maten en producten.

Panelen - Platen
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Panelen langer dan 1,85m worden geproduceerd met vingerlas verbindingen in wildverband.

Naturel
karamel

3 lagen plaat Massief paneel

Panelen worden door ons rondom fijn geschuurd (korrel 120) en met gewenste randafwerking geleverd. In
onze lijst met bijproducten kunt (afwerk) producten of bewerkingen vinden die wij apart aanbieden. 

Horeca tafels
Bureaubladen
Traptreden
Keukenfronten
Kastplanken

Traptreden
Tafelbladen
keukenbladen
Kastplanken
Horecatafels
Bureaubladen
keukenfronten
Vensterbanken
Meubelpanelen



KOSA bamboo produceerd balken, planken en latten op
maat. Verschillende lengtes zijn verkrijgbaar tot 5,4 meter,
deze bevatten vingerlasverbindingen per 1,8 meter.
Afmetingen die hier niet staan beschreven kunnen wij op
aanvraag aanbieden. Ook schaven en profileren is mogelijk.

Kozijnhout
Glaslatten
Plafondlatten
Plinten
Wandbekleding
Afwerk strips
Lijsten
Bank planken

Balken-Planken-Latten
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Kozijnhout

Planken

Lange lengtes

Latten 



KOSA bamboo kan vele bewerkingen en producten leveren ter aanvulling op het bamboe
basismateriaal. U kunt in dit overzicht de veelvoorkomende producten vinden. Het is
tevens mogelijk om ander maatwerk en behandelingen bij ons op te vragen. Voor advies
en informatie over bewerkingen en het aanbrengen van afwerkproducten kunt u terecht
op onze website of u kunt direct contact met ons opnemen via telefoon of email.

Prijzen zijn specifiek per product en afname. Wij maken graag een offerte op maat voor u.

Afwerk producten
Lakken / Olie 
-  Ultra Matte "onzichtbare" 2 componenten lak 

     -  2 componenten parket olie 
-  Allround 1 componenten  olie
-  Verschillende onderhouds- en schoonmaakproducten
Service op aanvraag
-  Advies
-  Aanbrengen
-  (Schoon) schuren

Bewerkingen - Producten
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Trappen
Antislip 
- Infrezen
- Rvs profiel
- Rubber profiel
CNC
- Contouren / Randafwerking
- bevestiging lippen uitfrezen
- Leuningen
Afwerking
- Lakken/Meubelolie behandeling

Keukenbladen
Spoelbak/kookplaat
-  Infrezen vlakbouw
-  Spoelbakken van Caressi
-  Maatwerk hoeken en verbindingen
Afwerking
- Randafwerking
- Lakken/Meubelolie behandeling

Schaaf en schuurwerk
Vierzijdig en profileringen
-  Planken en latten strak op iedere maat

     -  Lijstprofiel
-  Trapleuning
-  Sponningen en kantafwerkingen


