
DX® bamboehout 
voor de hovenier

Massief - Duurzaam - Milieuvriendelijk - Luxe uitstraling - Natuurlijke look & feel



Het materiaal van de toekomst
Bamboe is een hernieuwbare grondstof. Volwassen stammen worden geoogst na 5 tot 7 jaar groei door de stam boven 
de grond te kappen. De wortels blijven onbeschadigd en er is geen bodemerosie en ontbossing. Het oogsten van de 
stammen tast het ecosysteem niet aan.

Bamboehout wordt geproduceerd door bamboevezels onder hoge druk en temperatuur samen te persen met hars tot 
platen en balken. Constructief en qua levensduur is bamboehout gelijkwaardig aan hardhout. 

Toepassingen
Een hovenier heeft met DX® bamboehout veel ontwerpvrijheid. Het kwalitatief 
hoogwaardige materiaal is toepasbaar in constructies als terrassen, vlonders, 
traptreden en meubilair. De vormvastheid maakt het uitermate geschikt voor 
gevelbekleding. 

DX® bamboo is outdoor quality for life. Love the natural look & feel of it!

Een terras van bamboehout
De terrasplanken zijn op twee manieren te monteren: met de gegroefde kant 
boven of met de vlakke kant boven. De terrasplanken met langsgroeven en veer 
en groef op de kopse kant worden vastgeschroefd of bevestigd met RVS clips of 
klemmen op een onderconstructie. 

Met DX® Alu Terras Onderconstructie, een systeem met aluminium liggers en 
kunststof klemmen, legt u eenvoudig en snel een terras.

Eigenschappen DX® bamboehout
 9 Zeer duurzaam

 9 Zeer hoge hardheid en slijtvastheid

 9 Eenvoudig te bewerken

 9 Vorm en torsievast

 9 Zeer sterk

Overige toepassingen met DX® bamboehout
Het bamboehout is in diverse maten te verkrijgen. Ook een pergola, trap, zithoek 
of plantenbak maakt u met bamboehout.

Wie verantwoord en milieuvriendelijk bouwt kiest voor DX® bamboehout.



F5070917

DX® assortiment
DeckX BV heeft in Nederland  de breedste en grootste voorraad bamboehout. Levertijd is 48 uur. Maatwerk zoals afkorten, 
gaten boren, vingerlassen en verlijmen is op aanvraag.

Terras
20 x 140 x 2500 mm 
28 x 140 x 2500 mm

DX® clips t.b.v. terras
RVS clip + 1 schroef

DX® Alu Terras Onderconstructie
Ligger “laag” 23 x 35 x 4000
Ligger “middel” 40 x 43 x 4000
Ligger “hoog” 72 x 40 x 4000
Klem
Start- en eindklem
Koppelstuk
Multihoek

CéPé® bamboe-olie
1, 2½ en 5 liter

Gevel
12 x 120 x 2500 mm
18 x 120 x 2500 mm

Plank
14 x 140 x 2500 mm
40 x 140 x 2500 mm
40 x 200 x 2500 mm
28 x 140 x 2500 mm

Balk
40 x    50 x 2500 mm
40 x    70 x 2500 mm
40 x    90 x 2500 mm
40 x  140 x 2500 mm
60 x  135 x 2500 mm
80 x  140 x 2500 mm

Bankplank
35 x 120 x 2000 mm
40 x 140 x 2500 mm

Damwandplank
40 x 180 x 2500 mm 
40 x 240 x 2500 mm

Stalplank (veer en groef)
28 x 140 x 2500 mm
32 x 140 x 2500 mm

Plaat
20 x 1250 x 2500 mm
30 x 1250 x 2500 mm
40 x 1250 x 2500 mm
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Onderhoud
DX® bamboehout is geolied bij levering. Door 
weersinvloeden zal het oppervlak net als bij hout van 
kleur veranderen, verruwen en kunnen (droogte)scheuren 
ontstaan. De uitstraling en levensduur wordt verlengd door 
jaarlijks het bamboehout te reinigen en te behandelen met 
bamboe-olie.

Technische specificaties
Duurzaamheidsklasse  : 1
Maatvastheid   : max. 0,9% uitzetting (24 uur in 20 0C water) 
Sterkteklasse   : D50
Gewicht    : 1150-1200 kg /m3
Productiemethode  : High Thermo Compression Process
Kleur    : karamel

Nieuw Na 12 maanden


