
F41201161/2

DX® streetfurniture Mix & Match
De banken en picknicksets type Mix & Match zijn geheel samengesteld uit massieve en duurzame bamboehouten 
planken. De eigenschappen van DX® bamboehout zorgen ervoor dat de bankplanken snel weer droog zijn na een regenbui 
en weinig vuil aantrekken. Het meubilair wordt volgens het Social Return principe geproduceerd. Oftewel: gemaakt door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hofmeijer Dekker Ontwerpers heeft in opdracht van DeckX BV de Mix & 
Match lijn ontwikkeld.

Ontwerper Jonathan Hofmeijer: “We hebben een eenvoudig en sympathiek ontwerp willen maken dat voor 100% uit DX® 
bamboehout bestaat. Een tijdloos ontwerp, maar met een herkenbare eigen stijl”.

De verschillende items zijn met elkaar te mixen waardoor voor u de juiste match gemaakt kan worden. Er zijn geen 
obstakels tussen de tafel en de banken. Voor een ieder, ook voor ouderen en mindervaliden, is het makkelijk ertussen te 
schuiven en te gaan zitten.

DX® streetfurniture Mix & Match

 9 Duurzaam
 9 Milieuvriendelijk
 9 Luxe uitstraling
 9 Natuurlijke look & feel
 9 100% Social Return
 9 Eenvoudige montage

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 
bamboehout 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.
Wie verantwoord en milieuvriendelijk bouwt kiest voor DX® bamboehout.
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Montage
De banken en tafels zijn volledig samengesteld uit DX® bamboehouten planken en worden als bouwpakket en prefab 
geleverd. Een prefab pakket bestaat uit 2 frames, 2 grondplanken en planken met voorgeboorde gaten voor het tafelblad, 
de zitting en de leuning.
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Producten
Mix & Match parkbank Mix & Match zitbank Mix & Match tafel

Lengte         : 200 cm Lengte         : 200 cm Lengte         : 200 cm

Zithoogte    : 45 cm Zithoogte    : 45 cm Hoogte        : 75 cm

Uitvoering   : verankerd Uitvoering   : verankerd Uitvoering   : verankerd

Eigenschappen DX® bamboehout
 9 Zeer duurzaam

 9 Zeer hoge hardheid en slijtvastheid

 9 Eenvoudig te bewerken

 9 Vorm en torsievast

 9 Zeer sterk

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. Meer informatie treft u aan in de brochure 
DX® algemene onderhoudsvoorschriften.

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 Density Compression Process
Kleur    : karamel

Nieuw Na 12 maanden

DX® Mix & Match parkbank 
De parkbank heeft een rugleuning om de gebruiker te ondersteunen. Optioneel is 
deze bank te leveren met één of twee armsteunen.
DX® Mix & Match zitbank
De zitbank is eenvoudig en fraai vormgegeven.
DX® Mix & Match tafel
De tafel kan in verschillende combinaties met de zitbank(en) en/of parkbank(en) 
geplaatst worden, afhankelijk van uw wensen.


