
DX® bamboehout 
voor de interieurbouwer

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



DX® bamboehout
DX®  bamboehout is het bouwproduct van de toekomst. Het onderscheidt zich van andere bouwproducten door de 
natuurlijke look & feel, de hardheid en duurzaamheid. Wanneer u belangstelling heeft voor Biobased Bouwen, BREEAM, 
LEED en Cradle tot Cradle, dan zult u DX® bamboehout waarderen. Constructief en qua levensduur is bamboehout 
gelijkwaardig aan hardhout.

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.
 
Een fraaie inrichting voor binnen creëert u met DX® indoor gelamineerde en massieve platen.

DX® indoor
Een gelamineerde plaat  bestaat uit 1, 3 of 5 lagen en wordt side pressed (SP) 
genoemd wanneer voor de buitenste laag smalle stroken bamboehout worden 
gebruikt en plain pressed (PP) bij het gebruik van brede stroken. Het materiaal 
wordt vezelhout genoemd wanneer de buitenste laag bestaat uit een homogene 
laag bamboevezels. De uitstraling die u aanspreekt past u toe in uw interieur. 

Een massieve plaat is ontstaan door bamboevezels onder hoge druk samen te 
persen met hars in een mal. De structuur van de gehele plaat is zeer homogeen.

Gelamineerd bamboe en massief bamboe is te verkrijgen in de kleuren naturel en 
karamel.

Bewerken DX® indoor
Vanwege de hardheid van DX® indoor bamboehout adviseren wij u hardmetalen 
gereedschappen te gebruiken bij bewerkingen. Half- en eindproducten worden 
verlijmd met D3 lijm.

U beschermt het materiaal met lak of meubel olie. Lak en meubel olie benadrukt 
het uiterlijk van het bamboe materiaal. Met vingerlas is het mogelijk lange lengtes 
te maken van het massieve materiaal.

Eigenschappen DX® bamboehout
 9 Zeer duurzaam

 9 Zeer hoge hardheid en slijtvastheid

 9 Vorm en torsievast

 9 Zeer sterk

 9 Decoratief

DX® indoor en outdoor
DeckX BV levert bamboehout voor binnen gebruik én voor buiten gebruik. 
Wanneer DX® indoor in aanraking komt met water, dan heeft dit sterk invloed op 
het uiterlijk. Er zal schimmelvorming en delaminering ontstaan. 

DX® outdoor heeft een grotere dichtheid en is thermisch behandeld, waardoor 
vocht minder snel wordt opgenomen in het materiaal. Wilt u bamboehout 
toepassen in de buiten ruimte, vraag dan het DX® outdoor assortiment aan.

Toepassingen
Een interieurbouwer heeft met DX® indoor bamboehout veel ontwerpvrijheid. Het kwalitatief hoogwaardige materiaal is 
bijvoorbeeld toepasbaar in trappen voor treden en leuningwerk, in keukens voor aanrechtbladen en kasten, in meubels en 
kozijnen.
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Massief
Lengte Breedte Dikte

< 6500 mm < 1350 mm 15 - 135 mm

Overige afmetingen zijn op aanvraag.

Assortiment
Traptrede, trapboom, overzettrede, handleuning, rondstaf, keukenblad, 
tafelblad en balken voor bijv. kozijnen.

Het massieve bamboe materiaal wordt geleverd op maat. Traptreden, 
aanrechtbladen, leuningen: u bepaalt de maat. Levering mét antislip materiaal 
van rubber of aluminium in de traptreden behoort ook tot de mogelijkheden.

Technische specificaties
Afwerking   : onbehandeld
Dichtheid   : 1050-1150 kg/m3
Emissie klasse   : ≤ E1
Kleur    : naturel en karamel

Gelamineerd
Side pressed & plain pressed
Dikte Afmeting Aantal lagen

4,5 mm 2440 x 1220 mm 1

12, 16, 20, 25 & 30 mm 2440 x 1220 mm 3

40 mm 2440 x 1220 mm 5

Vezelhout
Dikte Afmeting Aantal lagen

20 & 40 mm 2440 x 1220 mm 1

20 mm 2440 x 1220 mm 3

40 mm 2440 x 1220 mm 5

Technische specificaties
Afwerking   : onbehandeld
Dichtheid   : 700 kg/m3
Emissie klasse   : ≤ E1
Kleur    : naturel en karamel

Naturel Karamel

Side pressed

Vezelhout

Plain pressed


