
DE SPECIALIST VOOR PARKET EN PANELEN IN BAMBOE
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DE WERELD 
VRAAGT OM
VERANDERING, 
HET PARKET
EVENEENS

Weet u dat de ontbossing de 2de bron van CO2-uitstoot is op de planeet ?

In 2014 ging 18 miljoen hectaren bos verloren.
We moeten absoluut aanleren hoe we onze natuurlijke bronnen moeten beheren teneinde de gezondheid 
van onze planeet aarde te behouden.
Bamboe is, dankzij de uitzonderlijke kenmerken, een natuurlijk en ecologisch alternatief voor hout in 
decoratie en binnenhuisarchitectuur.

Weet u dat bamboe een onuitputtelijke bron is met bovendien een ongelooflijk milieuvriendelijk 
potentieel  ?
 

 In heel grote hoeveelheid beschikbaar : 8 miljoen hectaren bamboe zijn direct bruikbaar.

 Het is een plant met een heel snelle groei : 6 jaar tegen 80 jaar voor eik.

 Het is niet nodig opnieuw aan te planten wanneer men een bamboestok kapt, nieuwe stokken groeien 
 spontaan vanuit dezelfde rizoom.

Weet u dat bamboe een uitstekend alternatief biedt voor hout dankzij haar technische 
kwaliteiten ?

 Harder dan de meeste andere houtsoorten : tot 125% harder dan eik.
 50% stabieler dan eik.
 Heel sterk :  40kp/mm², wat hoger is dan hout of staal dat gebruikt wordt in de 
 bouwsector.
 Een VOS waarde onder de limieten; bevat geen zuren of harsen.

Kiezen voor BambooTouch® in plaats van een andere houtsoort, is 
kiezen voor een nobel en beschikbaar materiaal. Het is kiezen voor het 
behoud van onze planeet.
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Parket Bamboe
VERTICAAL
De grote klassieker in de bamboe parketten, tevens ook 
de oudste.
De specifieke groeiknopen van de bamboe zijn middel-
matig zichtbaar, voor een zuivere stijl.

Beschikbaar in volgende collecties:

Classic
massief parket in 3 gekruiste lagen, in lange lengte en 
breedte.

Economy of budget
massief parket, korte stroken, monolaag; kwaliteit aan 
een zachte prijs.

Click
verlijmd parket op HDF of den, voor gemakkelijke 
plaatsing.

Verticaal Caramel



Verticaal Naturel Verticaal NavyVerticaal Alaska
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Parket Bamboe
HORIZONTAAL
Een parket met zen uitstraling dankzij de goed zichtbare 
groeiknopen, voor een meer typerende stijl.

Beschikbaar in volgende collecties:

Classic
massief parket in 3 gekruiste lagen, lange stroken.

Economy of budget
massief parket in 3 gekruiste lagen, korte stroken.

Horizontaal Caramel



Horizontaal naturel Horizontaal Caramel
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Parket Bamboe
BamWood®
Bestaande uit bamboe die onder heel hoge druk 
samengeperst werd, biedt de BamWood® een 
uitzicht dat dichter aansluit bij traditionnele 
exotische houtsoorten, de groeiknopen zijn 
minder duidelijk zichtbaar.

De parketten zijn heel esthetisch, met hardheid die 
superieur is aan andere houtsoorten !
U mag uw naaldhakken aanhouden en met 
petanque ballen spelen op uw parket zonder de 
minste afdruk.

Onze BamWood® parketten zijn perfect voor zones 
met intensieve passage of waar men een natuurlijk, 
ecologisch materiaal met grote slijtvastheid zoekt : 
restaurants, winkels, hotels, ….

Ook ideaal voor families met kinderen vol energie 
en huisdieren ! 

BamWood Alaska



BamWood Naturel BamWood NairobiBamWood Corfou
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Parket Bamboe
BamWood®
Heel esthetisch parket met hardheid die supe-
rieur is aan andere houtsoorten !

Het BamWood® parket bestaat uit 3 collecties: 
Classic -> massief parket, lange stroken, 3 gekruiste 
lagen.

Economy of budget
Massief parket, mono-laag, korte stroken

Design 
Massief parket, lange stroken, 3 gekruiste lagen

Geef kleur aan uw vloeren !
De BamWood® parketten zijn beschikbaar in 6 ver-
schillende kleuren : Caramel, Naturel, Corfou, Alaska, 
Nairobi, Mombasa.

Nairobi, Bamako, Mombasa en Corfou zijn in de 
massa gekleurd = een belangrijke troef, geschikt 
voor alle situaties, ideaal voor commercieel gebruik 
met intens beloop.

BamWood Caramel



BamWood® bestaat eveneens in massieve panelen 
voor de realisatie van trappen, werkbladen voor 
keuken of badkamer, meubels enz….

De extreme hardheid van BamWood®
Het BamWood® parket wordt bekomen door het 
samenpersen van de bamboe onder uiterst hoge 
druk. Deze fabricage procedure resulteert in een 
materiaal met grote densiteit – 1.150 kg/m³ - en 
maximale hardheid – Brinell 83
Brinell hardheid vergelijking:

 BambooTouch® BamWood® 83

 Jatoba 77

 Merbo 49

 BambooTouch Verticaal/Horizontaal 40

 Rode Elk 38

 Beuk 37

BamWood Mombasa
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Parket Bamboe
Coloniaal
Het bamboe bos aan uw voeten, in uw huis.

Een uniek, zeer typerend en robuust parket.
De bamboeschors wordt intact gehouden dankzij 
een speciale fabricage procedure. Het resultaat is 
een parket met een absolute authenticiteit die de 
natuurlijke schoonheid van de bamboe in het licht 
zet.

Het is een massief parket met heel hoge densiteit, 
bestaande uit 3 gekruiste lagen, was-afwerking.

BamWood Colonial



Oaklook Cream

Parket Bamboe
Oaklook
De voordelen van bamboe met het uitzicht van 
klassiek hout !

De Oaklook parketten zijn een ideaal alternatief voor 
diegenen die willen profiteren van de technische en 
ecologische voordelen van bamboe. Een uitzonder-
lijke hardheid met een meer traditioneel uitzicht : 
eik uitzicht of grof verzaagd eiken uitzicht, bestand 
tegen naaldhakken en inslag.

Parket in grote breedte en lengte voor een majes-
tueus effect. Een vloer met klassiek eik uitzicht maar 
bestaande uit 100 % bamboe vezels. 

4 kleuren naar keuze:

• Quartz

• Cuivre

• Stone

• Schiste

2 referenties met uitzicht van grof verzaagd hout, 
voor een vloer met verouderd aspect, vintage trend. 
Een originele vloer, 100 % bamboe, beschikbaar in 2 
kleuren:

• Coffee

• Cream

Oaklook Quartz
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Een aanpasbaar 
materiaal
De bamboe is een plant met uitzonderlijke ken-
merken, praktisch niet voor rot vatbaar en met 
heel lange cellulose vezels : deze voordelen maken 
dat bamboe weinig gevoelig is voor temperatuur-
schommelingen en vochtigheid.
Het is een materiaal met grote voordelen, waaron-
der een uitstekende thermische geleiding en een 
bijzonder hoge stabiliteit.

Het BambooTouch® parket kan 
probleem gebruikt worden bij vloer-
verwarmingsystemen met lage tem-
peratuur. 

Het kan eveneens geplaatst worden in 
badkamers, zonder risico van opzwel-
len of vervorming ingeval van water-
overlast. Een verniste afwerking is wel 
aangewezen voor dit gebruik.

In beide gevallen, is het van belang beroep te doen 
op een parketteur die de plaatsingsregels en –
voorschriften kent en respecteert.

BamWood Caramel



Projecten
Alles wat u wenst uit te voeren in hout, kan in 
bamboe gerealiseerd worden !

BambooTouch® stelt een breede waaier van 
massieve panelen voor, evenals fineerblad, 
voor alle projecten.

Ontdek een groot aantal realisaties in bamboe op 
www.bambootouch.com

Horizontaal Caramel Verticaal Caramel

BamWood Mombasa

Verticaal Caramel

BamWood Caramel
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Onderhoud
Weet u dat bamboe parket gemakkelijk te 
onderhoud is ?
 
Parket heeft lange tijd de reputatie gehad van 
moelijk onderhoud.
Dit is echter onjuist !

Vernist parket : probleemloos onderhoud
Zowel slijtvast als discreet, is de verniste uitvoering 
het meest voorkomend.
Door regelmatig onderhoud met de Bona Cleaner, 
zal uw parket geen nieuwe vernis nodig hebben 
binnen de 10, 15 of zelfs 20 jaar – afhankelijk van 
plaats en gebruik.

Wanneer het vernist parket dof wordt, kan dit 
verholpen worden dankzij het aanbrengen van de 
Bona «Polish ». Deze zal de transparantie herstellen 
en kleine krasjes doen verdwijnen.

Geolied parket : een diepgaande bescherming

De olie voor parket, die heel vloeibaar is, dringt diep 
in de bamboe en beschermt tegen vlekken en vuil.
Voor het onderhoud volstaat het regelmatig 
afstoffen en te dweilen met een wringmop die 
lichtjes bevochtigd werd met een sop op basis van 
de Woca® naturel zeep.

Het is aangeraden om de 6 maanden of jaarlijks 
onderhoudsolie aan te brengen, afhankelijk van 
plaats en gebruik.

De complete onderhoudstips zijn terug te vinden 
op onze website www.bambootouch.com.

Oaklook Schiste
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Producten gids

Onderhoud
Een parket reinigen en onderhouden is niet moei-
lijk. Complete raadgevingen zijn beschikbaar via 
onze website  www.bambootouch.com.

Toebehoren
De afwerkingstoebehoren aangepast aan onze bamboeparketten zijn beschikbaar. 

 BUDGET Gamma EVOLUTION Gamma ECOFLOOR Gamma CLASSIC Gamma BAMWOOD® Gamma COLOR Gamma EXCLUSIVE Gamma CLIC Gamma

Verticaal Caramel • • • •    •

Verticaal Naturel   • •

Verticaal Navy    •

Verticaal Alaska   •

Horizontaal Naturel    •

Horizontaal Caramel •  • •

BamWood Naturel     •

BamWood Caramel •    •   •

BamWood Corfou       •

BamWood Alaska      •

BamWood Nairobi       •

BamWood Mombasa       •

Colonial       •

Oaklook     •   •
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BamWood Caramel

BamWood Alaska

BamWood Naturel

BamWood Nairobi

Oaklook Quartz

BamWood Mombasa

BamWood Corfou

Oaklook SchisteOaklook Coffee Oaklook Cream

Oaklook Stone Oaklook Cuivre
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Horizontaal NaturelHorizontaal Caramel

Colonial

Verticaal Navy

Verticaal Alaska

Verticaal NaturelVerticaal Caramel



De bamboespecialist

www.bambootouch.com  

BamWood Alaska


