
DeckX BV is leverancier van bamboehout en realiseert met opdrachtgevers, van hovenier tot overheid, projecten. Het massieve, 
duurzame en sterke bamboehout is een alternatief voor tropisch hardhout.
DeckX levert naast bamboe planken ook alle toebehoren om een compleet terras, gevel of tuinscherm te maken. Met de 
bijbehorende liggers, staanders, clips en schroeven kunt u gelijk aan de slag om uw ontwerp uit te voeren.

Tuinscherm
Het aMbooo® tuinscherm systeem Acapulco bestaat uit 
bamboe planken en aluminium profielen. Het systeem Deluxe 
biedt keuze uit aluminium of bamboe palen. Met het aMbooo® 
tuinscherm systeem is maatwerk mogelijk omdat u zelf de 
hoogte en breedte bepaalt.

Terras
Een fraaie inrichting van de buitenruimte creëert u met onze 
aMbooo® terrasplanken.
Het profiel is geribbeld, gegroefd, frans of vlak. U kunt kiezen 
uit de kleuren Coffee, Espresso, White Oak en Granite Grey.

Gevel
Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is 
mogelijk met aMbooo® gevelplanken. Leverbare kleuren: 
Coffee, White Oak, Granite Grey en Midnight Black. De planken 
monteert u eenvoudig met de daarvoor ontworpen clip. 

Waterbouw
Onze aMbooo® palen en planken zijn een duurzaam 
alternatief voor het gebruik van hardhout bij steigers, bruggen, 
leuningwerk en damwanden.



Technische specificaties
Duurzaamheidsklasse   : klasse 1 conform EN 350-2
Gewicht      : +/- 1300 kg /m3

DeckX BV beschikt over de grootste voorraad bamboehouten 
palen en planken in Nederland. De levertijd is enkele dagen.
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Massief bamboehout
Duurzaam
Milieuvriendelijk
Luxe uitstraling
Natuurlijke look & feel

Bamboehout in projecten
Bamboehout voldoet aan “Criteria Voor Duurzaam Inkopen 
Van Waterbouwkundige Constructies” volgens Pianoo 
en wordt toegepast in de grond-, weg- en waterbouw en 
utiliteitsbouw. DeckX BV levert palen, planken en prefab 
bamboehouten constructies.

Bamboe bewerken en onderhouden
Bamboehout heeft dezelfde eigenschappen als hardhout qua 
bewerken en monteren.
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 
aMbooo® bamboe-olie.


