
B A M B O E  T O E P A S S I N G E N

 Ecologische vloeren 

 Harder dan eik 

 Voor binnen en buiten 

 100% Tree Free 
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PUNTO VERDE BIEDT EEN GOED 
EN DUURZAAM ALTERNATIEF 
VOOR TRADITIONELE PLANKEN 
EN IS 100% TREE FREE. 

B A M B O E  T O E P A S S I N G E N

Phyllostachys Puebescens Bamboe is hard als staal 
en wordt steeds vaker gebruikt als bouwmateriaal.

Een woud heeft ongeveer 50 tot 100 jaar nodig om te 
herstellen na een houtkap. De bamboe of het staalgras dat 
Punto Verde gebruikt voor het vervaardigen van vloeren, kan 
om de 6 jaar geoogst worden. Het dient niet heraangeplant 
te worden omdat het één van de snelst groeiende planten 
ter wereld is. Bovendien worden tijdens het kappen van de 
stengels de wortels van de moederplant niet aangetast. 
Omwille van de veel snellere levenscyclus vangt men meer 
CO2 op dan met een bomenbos, wat onze omgeving ten 
goede komt.

Het ruwe materiaal dat we voor Punto Verde parket gebruiken,  
heeft zeer lange en sterke vezelstructuren en een hoge 
vezeldichtheid. Gemiddeld zijn de planken tot 32% harder 
dan rode eik en 16% harder dan esdoorn. De Punto Verde 
Supérior heef een densiteit van 1180 kg/m2 en kan perfect 
worden toegepast in intensief belopen ruimtes.

Punto Verde bamboe parket heeft een zeer grote vocht-
weerstand en kan beschouwd worden als een zeer stabiel 
vloermateriaal omwille van een geringe krimp- en uitzetting-
scoëf� ciënt. Onze planken dragen het FSC label en voldoen 
aan de ISO 9001 en 14001 normen. 

De natuurlijke eigenschappen van het materiaal worden 

gecombineerd met een intensief productieproces waardoor 

ze een allergiebeperkende werking bezitten. Door de hoge 

vezeldichtheid van de parket is het product uitermate 

geschikt als vloerbedekking voor mensen die gevoelig zijn 

aan huisstofmijt of last hebben van astma.



De vloeren hebben een zelfregulerende werking waardoor 
een meer constante kamertemperatuur bekomen wordt. 
Het geeft warmte noch koude af waardoor de vloer in de 
zomer fris aanvoelt en warm in de winter. De massieve plan-
ken zijn zeer makkelijk te onderhouden. Ze behouden hun 
mooie natuurlijke uitstraling jaar na jaar en kunnen opnieuw 
opgeschuurd worden om bijvoorbeeld een andere kleuring 
aan te brengen.

Punto Verde biedt haar klanten de mogelijkheid om de plan-
ken volledig gepersonaliseerd af te werken volgens zelf 
gekozen pigmenten. Zo kunnen we tegemoetkomen aan 
vele creatieve ideeën.
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