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Bamboe verkeersborden en
informatiedrager
Duurzaam - 20 jaar gegarandeerd - GPS voorbereid

Tijdens het groeien absorbeert bamboe grote hoeveelheden CO2. De eigenschappen zijn 

vergelijkbaar met - of zelfs beter dan - hardhout. Voor het gebruik van bamboe als informatiedrager 

zijn verschillende bamboelagen aan elkaar gelijmd. Het resultaat is een opmerkelijk duurzaam, 

kraswerend product dat niet breekt of vervormt. HR Groep heeft het bamboe verkeersbord 

ontwikkeld in samenwerking met MOSO International B.V., de specialist voor de ontwikkeling en 

verkoop van innovatieve, milieuvriendelijke bamboeproducten voor binnen- en buitengebruik.



Voordelen van ons Bamboe verkeersbord:

- Het duurzame bamboe bord in combinatie met Ultimate 

Signing resulteert in een ultra duurzaam alternatief voor 

een aluminium verkeersbord.

- Ultimate Signing is minder milieubelastend door de 

speciale UV printtechniek

- Heeft als voordeel dat de observatiehoek kleiner is dan 5 

graden. Hierdoor zijn de borden beter leesbaar, ook vanaf 

de zijkant

- De garantie op Ultimate Signing is 20 jaar in tegenstelling 

tot de 12 jaar garantie op standaard DG en HIP folies

- Het bamboe verkeersbord is GPS voorbereid. Dit 

betekent dat een sensor zo kan worden geplaatst dat het 

teken kan worden vastgelegd in het IPSm-programma 

(Intelligent Public Space management programma) en 

zichtbaar wordt in het gegevensbestand.

Natuurlijk kunnen we ook een sensor leveren.

Het bamboe bord is door SGS Intron (AKI) getoetst aan 

de NEN- EN 12899-1:2007. De NEN-EN 12899-1 is in maart 

2018 toegekend.

Kenmerken Bamboe:

- Bamboe is zeer sterk dankzij de uitstekende kwaliteit, 

maar ook door de hardheid, de dichtheid en de stabiliteit.

- Bamboe is duurzamer dan aluminium: en CO2 neutraal 

over de gehele levenscyclus. Eén bamboeplant bestaat uit 

meerdere stammen. Elk jaar groeien hier nieuwe scheuten 

uit. Over het algemeen kunnen in een duurzaam beheerde 

plantage of productiebos elk jaar 20-25% van de stammen 

worden geoogst. Door de snelle bijgroei gebeurt dit zonder 

dat het aantal stammen per hectare afneemt! Door de 

selectieve kap blijft de plant leven en is er van ontbossing 

per definitie geen sprake. In tegendeel, door het oogsten 

van de volwassen stammen, neemt de opbrengst en 

kwaliteit van het productiebos zelfs toe!

- Bamboe is volledig recyclebaar tot bijvoorbeeld 

spaanplaat, ofwel in een biomassa centrale voor productie 

tot groene stroom.
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