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Biga massissa de bambú MOSO

R

Tablero macizo de bambú MOSO

R

Taulell contraxapat de bambú MOSO

Durabilitat

Ús

IPE 80
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= 60r (mm)

= 5.2e1 (mm)

= 3.8e (mm)

= 46b (mm)

= 80h (mm)

= 20.0Ix (cm4)

= 11.6Sx3 (cm3)

= 7.64A (cm)

= 328u(mm)

= 60r (mm)

= 6.00p (kp/m)

Ia (cm6) = 118

it (cm4) = 0.721

= 1.05iy (cm4)

= 3.69Wy3 (cm)

= 8.49Iy (cm)

Classificació al foc - paret/sostre

Classificació al foc - terres

d'especial bellesa. 

allistonada, després del tall resulta un patró de línies 

resines que aflorin). A més, gràcies a la seva estructura 

uniforme en termes d'estabilitat i estructura (sense nusos o 

dura, la biga massissa de bambú es un material més 

com finestres o marcs de portes. A diferència de la fusta 

Pot ser utilitzada també en aplicacions semiestructurals 

parets, sostres, armaris o mobles. 

freqüència per recubrir panells generalment per revestir 

FlexBamboo es un producte flexible utilitzat amb 

cuines. 

on la cantonada queda visible, com escales, taulells per 

Estructura multicapa de bambú. Especialment interessant 

contacte amb la terra. 

producte pot ser utilitzat en aplicació directa sense 

Arriben a la classe més alta de durabilitat, per tant el 

productes sense contactes de terra. 

amb el sòl en viu i CEN/TS 15083-1 per l'aplicació de 

CEN/TS 15083-2 per l'aplicación de productos en contacte 

destructors de la fusta biològica.  

classificació de la durabilitat de la fusta contra els fongs 

La norma europea EN 350 dóna l'orientació la 

el bambú és apte per exterior en contacte amb el sòl. 

Com a resultat del tractament tèrmic i de la compresió, 

condicions d'interior. 

més exigents (permanentment en aigua salada) a 

sobre la presència de fongs biològics des de la situació 

què la fusta pot estar exposada. EN 335 dóna informació 

La norma europea EN 335 defineix cinc classes d'ús en 

combustible). 

pot classificar de A1f1 (no combustible) a Ffl (molt 

Conforme a EN13501-1, la resistència al foc per terres es 

fusta. 

impregnació el qua és impossible en qualsevol altra 

18mm i inferiors. Aquest resultat es dóna sense 

F(molt combustible). Classe B-s1-d0 per espessors de 

i sostres es pot classificar de A1(no combustible) a 

Conforme la EN13501-1, la resistència al foc per parets 

Apropicació dels espais 

e 1.40

Policarbonat 600x1.15x1mm

Policarbonat 600x1.15x3mm

e 1.40

18x10x580mm i 18x10x380mm

Entremat bidireccional de biga de bambú 

Aïllament tèrmic suro e.80mm

Aïllament tèrmic suro 160mm

panell de bambú contraxapat 18mm

panell de bambú contraxapat 12mm

Biga estructura i de remat de bambú 6000x250x25mm

panell de bambú contraxapat 12mm

panell de bambú contraxapat 6mm

biga estructural de bambú 3150mmx4x5mm

dorment de contraxapat de bambú 1100X30x8mm

Trampa batent de policarbonat

Marc perfil metàl·lic 

Llistó de suport de coberta de bambú 1850x30x3mm 

Contrxapat rigiditzador 40x50x300mm

Pes total >

Seran necessàries 4 perfils IPE 80 

rastrell de bambú

Tipus 1 - Opac

Libres

Bates de treball

Accessoris. Material d'oficina.

Pots amb eines de feina. Jocs. 

Guies de viatge

Ampolles d'aigua. 

Cd's de música

Jocs de taula. 

Pots. Capses. Vegetació

Pissarra per anotar tasques. 

Llibres i pots fruits secs

Llibres i altres accessoris

Tipus 2 - Obert

l'aument de la superfície de vidre. 

tèrmic es veuen limitades degut a 

Les prestacions en aïllament

per al reclam de la gent. 

que demanen ser vistes des de fora 

Façana molt translúcida per activitats 

tèrmic i acústic. 

Màximes prestacions en aïllament

susceptibles de ser apropiats. 

espais exteriors són 

Façana d'accés opaca. Tots els 

l'aument de la superfície de vidre. 

tèrmic es veuen limitades degut a 

Les prestacions en aïllament

per al reclam de la gent. 

que demanen ser vistes des de fora 

Façana molt translúcida per activitats 

Tipus 3 - Mixt

amb el dins i el fora. 

incentiva una constant interacció 

La dualitat d'apropiació dels mòduls 

construcció. 

reversebilitta de la 

l'estanqueïtat i la 

Assegura 

Làmina de neoprè. 

reversebilitta de la construcció. 

Assegura l'estanqueïtat i la 

Làmina de neoprè. 

contraxapat de bambú de trava 1100mmx40x100mm

Mòdul

de façana intercanviables. 

Consta d'un total de 14 mòduls 

Mòdul base de 400x600cm. 
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