
DX® bamboehout 
voor trappen

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



DX® bamboehout: duurzaam en decoratief
Bamboe is de ideale houtsoort voor uw trap. Het materiaal onderscheidt zich van andere soorten door de luxe natuurlijke 
uitstraling, hardheid en duurzaamheid. Wanneer u kiest voor bamboehout dan kiest u voor kwaliteit. Bamboehout is 
extreem hard en slijtvast en dat maakt het bijzonder geschikt voor intensief gebruik zoals bij traptreden. 

Bamboe is een grassoort en een hernieuwbare grondstof. Het kappen van bamboestammen lijkt op het maaien van een 
gazon: de bovenkant wordt afgesneden, de wortels blijven intact dus het gras groeit weer aan. De bamboeplant maakt 
nieuwe scheuten aan die in 5 tot 7 jaar uitgroeien tot kaprijpe stammen. Dit in tegenstelling tot bomen in het tropisch 
regenwoud die gemiddeld na 100 jaar geschikt zijn om te rooien. Bij het kappen van bomen is er sprake van ontbossing 
en ontginning, wat nadelig is voor onze aarde.

Bamboehout: gelamineerd en massief
Nadat de stammen zijn verzameld worden ze verwerkt tot plaatmateriaal. Dit 
materiaal is geschikt om te bewerken tot traptrede, trapbekleding en leuningwerk. 
Er zijn verschillende soorten platen verkrijgbaar. 

Om een gelamineerde plaat te maken worden strips van bamboe decoratief 
verlijmd, wat een unieke uitstraling geeft. Het is leverbaar in diverse motieven in 
de kleuren naturel en karamel. Een massieve plaat ontstaat door bamboevezels 
onder hoge druk samen te persen met hars in een mal. De structuur van de 
plaat is zeer homogeen en de uitstraling is compleet anders dan bij gelamineerd 
bamboe. Deze soort wordt geleverd in de kleur naturel en karamel.

Gelamineerd bamboehout
Gelamineerd bamboehout kenmerkt zich door de 
decoratieve verlijming en de toplaag. We praten over 
plain pressed als de toplaag is voorzien van brede stroken 
bamboe, side pressed als de toplaag smalle strookjes 
bamboe bevat en vezelhout als het een geheel vormt 
waarbij de bamboeknopen niet meer zichtbaar zijn. 

Uw materiaalkeuze maakt uw ontwerp uniek.

Massief bamboehout
Massief bamboehout bestaat uit een laag bamboevezels die door een unieke compressietechniek wordt samengeperst 
tot een extreem hard en slijtvast product. 

Massief bamboehout met een lichte kleur is onbehandeld waardoor de oorspronkelijke kleur van bamboe is behouden.
Door het bamboehout enige tijd te stomen ontstaat de donkere kleur karamel. 

We praten over volledig stabiel materiaal, bamboehout is torsievrij. Massief bamboevezelhout is een homogeen product. 
De kopse kanten en zijkanten van massief bamboevezelhout tonen de doorlopende vezelstructuur.

Toepassingen
Het hoogwaardige materiaal bamboehout is niet alleen toepasbaar in trappen, maar ook in keukens voor aanrechtbladen 
en kasten, in meubels en kozijnen. Als wandbekleding geeft het uw trapgat een totaal andere uitstraling. Decoratief is 
bijvoorbeeld een wandbekleding van smalle stroken bamboe in wild verband gemonteerd. 

Plain pressed Side pressed Vezelhout

Natural Karamel Natural Karamel Karamel
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Rubber, rvs en aluminium strips 
Om uitglijden te voorkomen of uit decoratief oogpunt zijn 
strips van rubber, rvs of aluminium leverbaar in de treden. 
De locatie van de strip in de traptrede is vrij te bepalen 
en afhankelijk van uw wens of gebruik. De strip is toe te 
passen over de volle lengte of een deel van de lengte van 
de traptrede.

Leuningwerk en balustrade 
Een mooi geheel maakt u door niet alleen de trap uit te 
voeren in bamboehout maar ook de balustrade en het 
leuningwerk. Leuningwerk van bamboehout is er in 
staafvorm of in rechthoekige vorm.

Lakken en oliën 
U beschermt het materiaal met lak of meubel olie. Lak 
en meubel olie benadrukken het uiterlijk van het bamboe 
materiaal.

Het materiaal van de toekomst
Bamboe wordt steeds vaker toegepast. Er zijn snijplanken van bamboehout, 
tafels, verschillende gadgets en kleding gemaakt van bamboevezels. 
Bamboe is een unieke grondstof: het groeit snel en het oogsten tast het 
ecosysteem niet aan.

Kiest u voor bamboehout in en rond uw woning, dan kiest u voor duurzaam.

DX® indoor en outdoor
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.


