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DX® ecobrug
De DX® ecobrug is een revolutionaire uitvoering op het gebied van bruggen. De combinatie van CS® composiet liggers met 
een DX® bamboe brugdek en leuningwerk is slim en fraai. De uitstraling van bamboehout zorgt voor een natuurlijk passend 
beeld in het landschap. De CS® composiet onderbouw garandeert een lange levensduur van de brug door de zeer gunstige 
eigenschappen van dit materiaal. Een dek en leuningwerk van bamboehout is zeer duurzaam en milieuvriendelijk.

DX® ecobrug

 9 Massief bamboehout
 9 Duurzaam
 9 Milieuvriendelijk
 9 Luxe uitstraling
 9 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 
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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DX® ecobrug
De DX® ecobrug is een slimme en milieuvriendelijke overspanning gerealiseerd met CS® composiet liggers. De liggers 
behalen minimaal een overspanning van 15 meter. De breedte van de brug bepaalt het aantal CS® liggers. De bamboe 
dekplanken zijn voorzien van Gripstrip® voor een stroef dek. De bamboe stijlen, tussen- en bovenregel voldoen aan de 
eisen ten aanzien van leuningbelasting. De bamboe leuningstijlen zijn aan de zijkant van de liggers bevestigd. Een DX® 

ecobrug voldoet aan Eurocode, CUR-Aanbeveling 96.
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Leveringsprogramma
DX® ecobrug Leuning

Lengte   : 4 - 15 m1 Hoogte  : 1 m1

Breedte   : 0,8 – 2,50 m1 Tussenregels : 1 of 2 stuks

Constructiehoogte : 17 – 30 cm Bovenregel : plank of bovenregel

Belastbaar  : 5 kN/m2 7 kN Belasting : 1 of 3 kN/m1

Inclusief composiet kop- en grondplaat.

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
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 DX® bamboehout
Duurzaamheidsklasse  : 1
Sterkteklasse   : D50
Gewicht    : 1150-1200 kg /m3
Productiemethode  : High Thermo Density Compression Process
Kleur    : karamel

Nieuw Na 12 maanden


