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BAMBOE

HET WONDERGRAS

Natuurlijk sterk, eindeloze mogelijkheden!

Wij geloven in eerlijke handel en
kopen daarom al onze bamboe
materialen direct bij de bron.

W W W. B A M B O O I M P O R T. C O M
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Bamboe Import Europe BV is de grootste bamboe producent en
leverancier van bamboestokken en bamboe schuttingen in
Europa, zowel voor particulieren als bedrijven.
Met meer dan 40 jaar gecombineerde ervaring in zowel binnenals buitenland, staan wij bekend als bamboe specialist, en
leverancier van hoogwaardige kwaliteit en service.
Door de toenemende populariteit van bamboe bouwmaterialen in
Europa zijn we de laatste jaren enorm gegroeid. Dit heeft ertoe
geleid dat we meer zijn gaan investeren in vaste voorraad zodat
we steeds aan de vraag van de consument kunnen voldoen.
Vanuit ons Nederlandse hoofdkantoor en magazijn in Beverwijk
kunnen wij wereldwijd snel en efficiënt leveren.

Wij blijven innoveren om het beste uit bamboe te halen.
In dit magazine laten wij zien dat bamboe in staat is
om hout te vervangen!
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Onze bamboe producten staan bekend voor hun hoge kwaliteit. Het is daarom van het
grootste belang dat we de productie zelf in handen hebben via vaste partners in zowel
Azië als in Zuid Amerika. Deze vaste leveranciers worden permanent begeleid door
Europese bamboe experts die periodiek controles uitvoeren ter plaatse.

CEO Pim van der Eng

Vanaf de oogst tot de behandeling, assemblage en transport kijken wij erop toe dat alles
perfect verloopt. Ook de werkomstandigheden van het personeel en de herkomst van de
bamboe worden nauwgezet gecontroleerd. Door onze aanwezigheid kunnen we snel
verbeteringen maken indien nodig.
Omdat we met vaste partners werken en onze eigen controles uitvoeren doen wij geen
beroep op tussenpersonen of tussenhandelaars waardoor wij aan de juiste prijs kunnen
importeren om vervolgens de laagste prijzen te garanderen aan ons klanten en
distributeurs.

Onze Garantie
•
•
•
•

Gegarandeerd de beste kwaliteit
Rechtstreekse import
Laagste prijsgarantie
Recht van retour

•
•
•
•

Ruim assortiment met 3000 m² voorraad
Veilig kopen online of afhalen in ons magazijn
Gratis professioneel advies op maat
Snelle levering binnen Nederland en België
BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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BAMBOE, EEN MAGISCHE GRASSOORT

Wij produceren niet met hun
voedselbron!
De reuzenpanda leeft in de
berggebieden van centraal China in
de provincies Sichuan, Gansu en
Shanxi. Hij leeft voornamelijk op de
grond en eet daarom alleen de
stammen, de bast, de wortels en de
blaadjes van de kleine bamboe
soorten.
De bamboesoorten die verwerkt zijn
in de producten van Bamboo
Import Europe BV zijn geen
voedselbron voor de panda, omdat
deze bamboe soorten simpelweg te
groot zijn en er dus geen bladgroei
op grondniveau is.
Het beheren van de bamboebossen
en plantage vormen dan ook geen
enkele bedreiging voor het
leefgebied van de panda’s!
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Bamboe, al eeuwen bejubeld, beschreven, bezongen en vereeuwigd.
Een plant / grassoort met veel verschillenden gezichten. En veel
geheimen. Veel is er al ontdekt maar er zijn nog genoeg geheimen te
ontcijferen. Dat maakt bamboe tot een van de meest fascinerende
planten op aarde. Bamboo Import Europe BV volgt alle ontwikkelingen
op de voet en dan voornamelijk van toepassingen in huis, tuin en
industrie. Nationaal en internationaal. En daar proberen wij zoveel
mogelijk informatie over te verspreiden. In deze uitgave hebben we
geprobeerd de basisinformatie zo toegankelijk mogelijk te maken.
Bamboe in ons dagelijks leven
Een ding staat vast: er is geen enkel ander gewas dat de mens zoveel
te bieden heeft. Een dak boven je hoofd, gereedschap, voedsel,
warmte, als bouwmiddel, bescherming en verschoning. De
mogelijkheden van bamboe lijken onuitputtelijk. Was 20 jaar geleden
bamboe in het Westen nog voornamelijk in tuinen te zien,
tegenwoordig is bamboe ook deel uit gaan maken van ons dagelijks
leven. We worden omringd door fruitschalen, parketvloeren, tafels,
keukens, snijplanken, deuren, tuinschermen, kleding, papier,
muziekinstrumenten of het interieur van auto's. Allemaal gemaakt
van bamboe.

BAMBOESTOKKEN EN BAMBOEPALEN
Rechtstreeks geïmporteerd uit China, Indonesië en Colombia

MET BESTE
KWALITEIT
GARANTIE

DE GROOTSTE KEUZE BAMBOESTOKKEN
EN PALEN VOOR CONSTRUCTIEVE EN
DECORATIEVE TOEPASSINGEN
• De 6 beste bamboesoorten: Tonkin, Nigra, Moso, Tali, Java Zwart en Guadua.
• Direct leverbaar in diameters van 1 tot 16 cm en in lengtes tot 7 meter.
• Geïmpregneerd en behandeld tegen insecten en houtworm.
• Bestel online of kom zelf uw favoriete bamboestokken uitzoeken!

BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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TONKIN BAMBOE

Ideaal als
plantensteun

Latijnse naam: Pseudosasa amabilis
Land van herkomst: China

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Uitstekende bamboe voor buitengebruik
Leverbaar in verschillende diktes en lengtes
Mooi recht en weinig verloop
Zeer sterk en dikwandig
Zeer geschikt als plantenstok

TONKINSTOKKEN
BSN-1-183-C

Ø 1 CM
Ø 1 x 183 cm

TONKINSTOKKEN

Ø 2 CM

BSN-2-210-C

Ø 2 x 210 cm

BSN-2-305-C

Ø 2 x 305 cm

BSN-2-420-C

Ø 2 x 420 cm

TONKINSTOKKEN
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Ø 3 CM

BSN-3-510-C

Ø 3 x 510 cm

BSN-3-625-C

Ø 3 x 625 cm

Tonkinstokken worden vaak gebruikt ter
ondersteuning van bomen, planten en
bloemen, maar ook voor creatieve
doeleinden op scholen, verenigingen,
bedrijven of in huis. Ondermeer het
bekleden van wanden en/of plafonds hoort
bij de mogelijkheden.
Tonkinstokken zijn mooi recht en maatvast,
ze hebben dus nauwelijks verloop over de
gehele lengte van de stok.
Tonkin bamboe is dikwandig wat ze geschikt
maakt voor buitengebruik, zelfs in contact
met de grond.
Ten opzichte van het andere Chinese
bamboesoort Moso, zijn tonkinstokken iets
bleker (witter) van kleur.

BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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NIGRA BAMBOE

Natuurlijk
Zwarte
Bamboe

Latijnse naam: Phyllostachys Nigra
Land van herkomst: China

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Uitstekende decoratieve bamboe
Natuurlijk glanzende donkerbruine kleur
Leverbaar in verschillende diktes en lengtes
Verloop van 20-30% over een lengte van 3m
Harde bamboesoort met compacte vezels

NIGRA ZWARTE BAMBOESTOKKEN
BSZ-2-200-C

Ø 2 x 200 cm

BSZ-2-300-C

Ø 2 x 300 cm

BSZ-2-400-C

Ø 2 x 400 cm

NIGRA ZWARTE BAMBOESTOKKEN
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BSZ-3/4-200-C

Ø 3-4 x 200 cm

BSZ-3/4-300-C

Ø 3-4 x 300 cm

BSZ-3/4-400-C

Ø 3-4 x 400 cm

Ø 2 CM

Ø 3-4 CM

MOSO BAMBOE
Latijnse naam: Phyllostachys edulis
Land van herkomst: China

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Uitstekende decoratieve bamboe
Typerende glanzende gele kleur
Leverbaar in verschillende diktes en lengtes
Verloop van 20-30% over een lengte van 3m
Harde bamboesoort met compacte vezels

MOSO BAMBOESTOKKEN

Ø 3-4 CM

BSN-3/4-200-C

Ø 3-4 x 200 cm

BSN-3/4-300-C

Ø 3-4 x 300 cm

BSN-3/4-400-C

Ø 3-4 x 400 cm

BSN-3/4-500-C

Ø 3-4 x 500 cm

Ø 5-7 CM

MOSO BAMBOEPALEN
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BSN-5/7-200-C

Ø 5-7 x 200 cm

BSN-5/7-300-C

Ø 5-7 x 300 cm

BSN-5/7-400-C

Ø 5-7 x 400 cm

BSN-5/7-500-C

Ø 5-7 x 500 cm

BSN-5/7-600-C

Ø 5-7 x 600 cm

BSN-5/7-700-C

Ø 5-7 x 700 cm

Hardste
bamboesoort

Moso Bamboe Steigers voor Dutch Design Week 2016

MOSO BAMBOEPALEN

Ø 8-9 CM

BSN-8/9-200-C

Ø 8-9 x 200 cm

BSN-8/9-300-C

Ø 8-9 x 300 cm

BSN-8/9-400-C

Ø 8-9 x 400 cm

BSN-8/9-500-C

Ø 8-9 x 500 cm

BSN-8/9-600-C

Ø 8-9 x 600 cm

BSN-8/9-700-C

Ø 8-9 x 700 cm

Ø 10-12 CM

MOSO BAMBOEPALEN
BSN-10/12-200-C

Ø 10-12 x 200 cm

BSN-10/12-300-C

Ø 10-12 x 300 cm

BSN-10/12-400-C

Ø 10-12 x 400 cm

BSN-10/12-500-C

Ø 10-12 x 500 cm
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TALI BAMBOE

All-round
constructie
bamboe

Latijnse naam: Gigantochloa apus
Land van herkomst: Indonesië

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Geschikt voor constructieve toepassingen
Leverbaar in verschillende diktes en lengtes
Zeer sterk en dikwandig
Verloop van 10-15% over een lengte van 3m
Buitenlaag makkelijk te schilderen

TALI BAMBOESTOKKEN

Ø 3-4 CM

BSN-3/4-200-I

Ø 3-4 x 200 cm

BSN-3/4-300-I

Ø 3-4 x 300 cm

TALI BAMBOEPALEN

Ø 5-6 CM

BSN-5/6-200-I

Ø 5-6 x 200 cm

BSN-5/6-300-I

Ø 5-6 x 300 cm

BSN-5/6-400-I

Ø 5-6 x 400 cm

TALI BAMBOEPALEN
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Ø 7-8 CM

BSN-7/8-200-I

Ø 7-8 x 200 cm

BSN-7/8-300-I

Ø 7-8 x 300 cm

BSN-7/8-400-I

Ø 7-8 x 400 cm

De Indonesische bamboe Gigantochloa
apus ook wel "Tali Bamboe" genoemd, is
een sterke bamboesoort met zeer goede
constructieve eigenschappen. In
tegenstelling tot de Chinese soort
hebben deze bamboestokken een
poreuze buitenlaag die makkelijk
g e s c h i l d e r d k a n w o r d e n . Ta l i
bamboepalen zijn beschikbaar in
diameters van 3 to 9 cm en maximaal 4
m lengte.
Al onze bamboepalen zijn in de fabriek
behandeld zodat houtwormen of andere
insecten de bamboe niet kunnen
beschadigen. Met Tali bamboe kunnen
bruggen en steigers gebouwd worden,
maar ook voor het maken van
tuinschermen, meubelen, en allerlei
structuren is dit een geweldige bamboe.

BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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JAVA ZWARTE BAMBOE

Zwarte
constructie
bamboe

Latijnse naam: Gigantochloa atroviolacea
Land van herkomst: Indonesië

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Geschikt voor constructieve toepassingen
Natuurlijk donkerbruine kleur
Leverbaar in verschillende diktes en lengtes
Zeer sterk en dikwandig
Verloop van 10-15% over een lengte van 3m

JAVA ZWARTE BAMBOESTOKKEN
BSZ-3/4-200-I

Ø 3-4 x 200 cm

BSZ-3/4-300-I

Ø 3-4 x 300 cm

JAVA ZWARTE BAMBOEPALEN
BSZ-5/7-200-I

Ø 5-7 x 200 cm

BSZ-5/7-300-I

Ø 5-7 x 300 cm

BSZ-5/7-400-I

Ø 5-7 x 400 cm

BSZ-5/7-500-I

Ø 5-7 x 500 cm

JAVA ZWARTE BAMBOEPALEN
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BSZ-8/10-200-I

Ø 8-10 x 200 cm

BSZ-8/10-300-I

Ø 8-10 x 300 cm

BSZ-8/10-400-I

Ø 8-10 x 400 cm

BSZ-8/10-500-I

Ø 8-10 x 500 cm

Ø 3-4 CM

Ø 5-7 CM

Ø 8-10 CM

Java Zwarte bamboepalen hebben een
natuurlijk donkerbruine kleur en zijn
afkomstig uit Indonesië. Met deze zwarte
bamboesoort kunnen allerlei soorten
constructies gebouwd worden.
Ook voor het maken van meubelen,
muziekinstrumenten of schuttingen is dit
een uitstekende bamboe.
In tegenstelling tot de Chinese Nigra
zwarte bamboestokken heeft Java Zwart
een poreuze buitenlaag die makkelijk
gebeitst kan worden.
Java Zwarte bamboestokken zijn
beschikbaar in diameters van 3 to 10 cm en
maximaal 5 m lengte.

BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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INTERNATIONALE BAMBOE EXPERTISE
Met de Belgische bamboe expert Stéphane Schröder
(oprichter van Guadua Bamboo S.A. - foto links) haalt
Bamboo Import Europe B.V. belangrijke internationale
expertise en ervaring binnen!

Directeur Pim van der Eng ging dus op zoek naar
betrouwbare leveranciers en kwam logischerwijze terecht
bij Stéphane Schröder wat resulteerde in een eerste
succesvolle samenwerking in 2012.

Meer dan 10 jaar lang woonde en werkte Stéphane in
Centraal en Zuid Amerika waar hij zich voltijds toewijdde
aan het bestuderen, kweken, planten, verwerken en het
exporteren van de sterkste bamboesoort ter wereld: Guadua
angustifolia.

Gaandeweg werd ook snel duidelijk dat de lange termijn
visie van beide ondernemers op eenzelfde lijn zat, namelijk
het promoten van bamboe als milieuvriendelijk
bouwmateriaal in Europa.

Ook in Nederland werd de vraag naar Guadua bamboepalen
intussen steeds groter. Bij Bamboo Import klopten
prestigieuze bouwontwikkelaars op de deur met de vraag
naar bamboepalen voor constructieve doeleinden waarbij
kwaliteitsgaranties vaak een cruciale vereiste waren voor
het binnenhalen van zulke opdrachten.
1 6 W W W. B A M B O O I M P O R T. C O M

In 2016 werd er beslist om de handen definitief in elkaar te
slaan, en om Bamboo Import Europe B.V. ook verder
internationaal op de kaart te zetten.
Stéphane is daarbij verantwoordelijk voor o.a. de
kwaliteitscontroles en de technische ondersteuning van
onze leveranciers in Azië en Zuid Amerika.

1. Oogsten
Alleen volwassen bamboe halmen van 4-6 jaar oud die groeien
op hoogtes tussen de 1.200 en 1.600 m boven zeeniveau worden
geselecteerd en geoogst. Deze Guadua halmen zijn extreem
sterk en hard (verhout), wat de mechanische eigenschappen
voor bouw gerelateerde toepassingen maximaliseert.
Bamboepalen die geselecteerd worden op basis van deze
parameters zullen ook minder krimpen of barsten na het
droogproces en hebben een hogere natuurlijke weerstand tegen
insecten, schimmels en andere micro-organismen.
Het spreekt voor zich dat alleen rechte, gezonde
bamboestammen worden uitgezocht voor de oogst.

2. Perforeren
Bamboe bezit natuurlijke suikers die heel attractief zijn voor
allerlei insecten en houtwormen. Daarom impregneren wij al
onze bamboepalen met een mix van natuurlijke mineralen die
door middel van osmotische druk de suikers uit de
bamboevezels vervangen.
Om ervoor te zorgen dat de mineralen diep in de bamboevezel
kunnen geabsorbeerd worden, moeten eerst alle knopen
(membranen) van de bamboestam geperforeerd worden.
Bamboe heeft namelijk van nature een waterafstotende schil
waardoor we genoodzaakt zijn om de bamboestammen van
binnen uit de behandelen waar de vezels de mineralen wel
kunnen opnemen.
Een lange stalen staaf wordt gebruikt om elke knoop in de
bamboestam te perforeren.

3. Behandelen
Nadat de bamboestammen zijn geperforeerd en gewassen
worden ze gedurende 5 dagen ondergedompeld in een grote
tank. Na de behandeling worden de bamboestammen
gedeeltelijk uit de tank genomen zodat de vloeistof terug naar
de tank kan vloeien en gerecycleerd kan worden.

4. Drogen
Na de behandeling worden de palen rechtop gebleekt in open
lucht voor een periode van ongeveer 1-2 weken. Hierbij worden
de palen tweemaal per dag gedraaid om scheuren te vermijden.
De "zon-bleekmethode" verwijdert ook de meeste chlorofyl in de
buitenlaag wat zorgt voor een mooie, uniforme beige kleur.
Na 2 weken worden de bamboestammen horizontaal onder een
afdak geplaatst om verder te kunnen drogen. Het totale
droogproces neemt ongeveer 3 maanden in beslag. Om het
drogen te versnellen blazen we op regelmatige tijdstippen
warme lucht door de bamboestammen.
BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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GUADUA BAMBOE
Latijnse naam: Guadua angustifolia
Land van herkomst: Colombia

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Sterkste bamboesoort ter wereld
Beste bamboe voor constructie toepassingen
Leverbaar in verschillende diktes en lengtes
Minimaal verloop en mooi recht
Typerende natuurlijke beige kleur

GUADUA BAMBOEPALEN

Ø 5-7 CM

BSN-5/7-200-Z

Ø 5-7 x 200 cm

BSN-5/7-300-Z

Ø 5-7 x 300 cm

BSN-5/7-400-Z

Ø 5-7 x 400 cm

BSN-5/7-500-Z

Ø 5-7 x 500 cm

BSN-5/7-600-Z

Ø 5-7 x 600 cm

Ø 8-10 CM

GUADUA BAMBOEPALEN
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BSN-8/10-200-Z

Ø 8-10 x 200 cm

BSN-8/10-300-Z

Ø 8-10 x 300 cm

BSN-8/10-400-Z

Ø 8-10 x 400 cm

BSN-8/10-500-Z

Ø 8-10 x 500 cm

BSN-8/10-600-Z

Ø 8-10 x 600 cm

Sterkste
bamboesoort
ter wereld!

Guadua Bamboe Gevelbekleding MC Slotervaart Amsterdam

GUADUA BAMBOEPALEN

Ø 11-13 CM

BSN-11/13-200-Z

Ø 11-13 x 200 cm

BSN-11/13-300-Z

Ø 11-13 x 300 cm

BSN-11/13-400-Z

Ø 11-13 x 400 cm

BSN-11/13-500-Z

Ø 11-13 x 500 cm

BSN-11/13-600-Z

Ø 11-13 x 600 cm

Ø 14-15 CM

GUADUA BAMBOEPALEN
BSN-14/16-200-Z

Ø 14-15 x 200 cm

BSN-14/16-300-Z

Ø 14-15 x 300 cm

BSN-14/16-400-Z

Ø 14-15 x 400 cm

BSN-14/16-500-Z

Ø 14-15 x 500 cm

BSN-14/16-600-Z

Ø 14-15 x 600 cm

BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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NEDERLAND
BAMBOELAND
Nederland bouwt duurzaam met bamboe! Eind 2014 zijn de eerste 2 bamboe
parkeergarages in Nederland gebouwd. In Amsterdam en Den Haag kunt u vanaf
nu parkeren in een duurzame bamboe parkeergarage. De parkeergarages zijn
voorzien van Zuid Amerikaanse Guadua angustifolia bamboepalen als
gevelbekleding. Deze bamboe is het sterkste soort wereldwijd. Voor de juiste
bevestiging aan de gevel, heeft Bamboo Import Europe RVS klemmen ontwikkeld
waardoor deze stevig en op eenvoudige wijze gemonteerd kunnen worden. Hierdoor
zijn bamboe parkeergarages niet alleen duurzaam maar ook constructief sterk.
Nederland is nu klaar voor nieuwe bamboe projecten.

2 0 W W W. B A M B O O I M P O R T. C O M

6298 m1

BAMBOE

ARCHITECT
Moke Architecten
LOCATIE
Calandstraat, Den Haag, Nederland
TOEGEPASTE PRODUCTEN
6298 m1 Guadua Bamboe + RVS
klemmen
STATUS
Fase 1 - opgeleverd 3e kwartaal 2014
Fase 2 - opgeleverd 2e kwartaal 2017

9371 m1

Directeur Dhr. Pim van der Eng trots op
bamboe parkeergarages in Nederland
“Voor het realiseren van parkeergarages heeft Bamboo Import
Europe gezamenlijk met Ballast Nedam Parking behoorlijk wat werk
achter de schermen verricht. Toch mooi als bedrijven zich inzetten
om duurzaam en innovatief te gaan bouwen. Het bouwen met
bamboe is onbekend en wordt nog vermeden. Daarvoor is de inzet
van onze vakkundige werknemers uniek te noemen. Wij als Bamboo
Import Europe zijn dan ook vereerd dat Ballast Nedam Parking zich
ook inzet om deze duurzame projecten mogelijk te maken. Op deze
manier was een plan snel gemaakt. Gezamenlijk is er uitvoerig
gesproken over de mogelijkheden met bamboe. Het eindresultaat
mag er dan ook zijn.”

BAMBOE

ARCHITECT
De Jong Gortemaker Algra
LOCATIE
Plesmanlaan, Amsterdam, Nederland
TOEGEPASTE PRODUCTEN
9371 m1 Guadua Bamboe + RVS
klemmen
STATUS
Opgeleverd 4e kwartaal 2014

BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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HALVE BAMBOEPALEN

Ideaal voor
wand/plafond
bekleding

Bamboesoort: Tali Bamboe - Java Zwarte Bamboe
Land van herkomst: Indonesië

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Bekleden van wanden en plafonds
Afdekken van houten tuinpalen
Als regengoot
Verloop van 10-15% over een lengte van 3m
Buitenlaag makkelijk te schilderen

HALVE TALI BAMBOEPALEN
GBSN-7/8-200-I

Ø 7-8 x 200 cm

GBSN-7/8-300-I

Ø 7-8 x 300 cm

HALVE JAVA ZWARTE BAMBOEPALEN

2 2 W W W. B A M B O O I M P O R T. C O M

GBSZ-9/10-200-I

Ø 9-10 x 200 cm

GBSZ-9/10-200-I

Ø 9-10 x 300 cm

Ø 7-8 CM

Ø 9-10 CM

BAMBOEMATTEN OP ROL

MET LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

Een luxe schutting hoeft niet duur te zijn

714.4

IDEAAL ALS TUINAFSCHEIDING, BALKONSCHERM
OF WANDBEKLEDING
✓ Gespleten bamboematten
✓ Naturel en zwarte bamboematten
✓ Deluxe bamboematten (extra dik)
✓ Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
✓ Eenvoudig te bevestigen
✓ Verpakt in een handige draagtas.
✓ Optioneel met bijpassende bamboe poortdeur

BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE
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GESPLETEN BAMBOEMATTEN

Makkelijk te
bevestigen met
Binddraadjes

Bamboesoort: Moso Bamboe
Land van herkomst: China

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prachtige natuurlijke kleur
Gemonteerd met gegalvaniseerde staaldraad
Eenvoudig op maat te knippen
Verpakt in een handige draagtas
Makkelijk te plaatsen en te onderhouden
Ook geschikt als plafond-en wandbekleding

GESPLETEN BAMBOEMATTEN
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GBM-N500/100-C

Naturel

500 (b) x 100 (h) cm

GBM-N500/150-C

Naturel

500 (b) x 150 (h) cm

GBM-N500/180-C

Naturel

500 (b) x 180 (h) cm

GBM-N500/200-C

Naturel

500 (b) x 200 (h) cm

Gespleten bamboematten op rol zijn makkelijk te bevestigen tegen een metalen hekwerk of bestaande schutting, maar zijn
ook geschikt voor het bekleden van wanden, parasols en daken. Ook voor goedkope natuurlijke afscheidingen bij
evenementen en festivals zijn gespleten matten een perfecte optie.
Gespleten bamboematten zijn gemaakt van dunne bamboe strips van ca. 1 cm breed bij 3 mm dik en zijn aan elkaar
gemonteerd met gegalvaniseerd staaldraad. Standaard zijn onze bamboe rollen leverbaar in verschillende afmetingen,
maar kunnen eventueel ook makkelijk ingekort worden zowel in de hoogte als in de breedte.
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BAMBOEMATTEN NATUREL

DIAMETER
25/28 mm
Naturel

Bamboesoort: Moso Bamboe
Land van herkomst: China

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prachtige natuurlijke kleur
Gemonteerd met gegalvaniseerde staaldraad
Eenvoudig in te korten
Makkelijk te plaatsen en te onderhouden
Verpakt in een handige draagtas
Ook geschikt als plafond-en wandbekleding

BAMBOEMATTEN NATUREL

Bijpassende
Trendline Poortdeur
Voor meer informatie
zie pagina 45
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BM-L-N250/100-C

Naturel

250 (b) x 100 (h) cm

BM-L-N250/150-C

Naturel

250 (b) x 150 (h) cm

BM-L-N180/180-C

Naturel

180 (b) x 180 (h) cm

BM-L-N250/180-C

Naturel

250 (b) x 180 (h) cm

BM-L-N180/200-C

Naturel

180 (b) x 200 (h) cm

BM-L-N250/200-C

Naturel

250 (b) x 200 (h) cm

BM-L-N250/250-C

Naturel

250 (b) x 250 (h) cm

Bamboematten zijn ideaal als
tuinafscheiding, maar kunnen ook gebruikt
worden voor plafond-en wandbekleding,
zonwering, enz.
Bamboo Import garandeert steeds de beste
kwaliteit bamboe aan de goedkoopste prijs.
Zo zijn onze bamboeschermen op rol aan de
bovenkant op natuurlijke wijze gesloten, en
zijn de bamboestokken op meerdere
plaatsen met gegalvaniseerde staaldraad
aan elkaar bevestigd voor extra stabiliteit.
Bovendien zijn alle bamboerollen verpakt in
een handige draagtas met hengsels.
Bamboematten zijn makkelijk te bevestigen
tegen een bestaande schutting, omheining,
draadafsluiting of gaaspaneel en zijn
beschikbaar in verschillende afmetingen.
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BAMBOEMATTEN ZWART

DIAMETER
18/22 mm
Zwart

Bamboesoort: Nigra Bamboe
Land van herkomst: China

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prachtige natuurlijke donkerbruine kleur
Gemonteerd met gegalvaniseerde staaldraad
Eenvoudig in te korten
Makkelijk te plaatsen en te onderhouden
Verpakt in een handige draagtas
Ook geschikt als plafond-en wandbekleding

BAMBOEMATTEN ZWART

Bijpassende Zwarte
Trendline Poortdeur
Voor meer informatie
zie pagina 45

2 8 W W W. B A M B O O I M P O R T. C O M

BM-L-NZ250/100-C

Zwart

250 (b) x 100 (h) cm

BM-L-NZ250/150-C

Zwart

250 (b) x 150 (h) cm

BM-L-NZ180/180-C

Zwart

180 (b) x 180 (h) cm

BM-L-NZ250/180-C

Zwart

250 (b) x 180 (h) cm

BM-L-NZ180/200-C

Zwart

180 (b) x 200 (h) cm

BM-L-NZ250/200-C

Zwart

250 (b) x 200 (h) cm

BM-L-NZ250/250-C

Zwart

250 (b) x 250 (h) cm

Zwarte bamboematten op rol zijn
gemaakt van donkerbruine
bamboestokken met een diameter van
18-22 mm. Standaard zijn onze
bamboe rollen leverbaar in 180 of 250
cm breedte en een hoogte van 100 tot
250 cm, maar kunnen desgewenst ook
makkelijk ingekort worden (zowel de
onderzijde als de zijkanten).
Deze bamboematten op rol zijn zeer
sterk en makkelijk te monteren. Ze
kunnen onder andere gebruikt worden
als tuinschutting of als wand-en
plafondbekleding. Al onze bamboe
rolschermen zijn aan de bovenzijde op
natuurlijke wijze gesloten om zo het
binnendringen van vocht en vuil tegen
te gaan. De bamboestokken zijn op
meerdere plaatsen doorboord en met
gegalvaniseerd staaldraad aan elkaar
bevestigd.
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DELUXE BAMBOEMATTEN NATUREL

DIAMETER
50/60 mm

Bamboesoort: Tali Bamboe
Land van herkomst: Indonesië

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Natuurlijke kleur en afgewerkt met blanke lak
Natuurlijke afsluiting aan bovenzijde
Eenvoudig in te korten in hoogte en breedte
Makkelijk te plaatsen en te onderhouden
Gebonden met gegalvaniseerde staaldraad

NIEUW!

Bijpassende
Giant Poortdeur
Voor meer informatie
zie pagina 45

DELUXE BAMBOEMATTEN NATUREL
BM-D-N180/100-I

Naturel

180 (b) x 100 (h) cm

BM-D-N180/150-I

Naturel

180 (b) x 150 (h) cm

BM-D-N180/180-I

Naturel

180 (b) x 180 (h) cm

BM-D-N180/200-I

Naturel

180 (b) x 200 (h) cm

Bamboe

Onderhoudsmiddelen
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DELUXE BAMBOEMATTEN ZWART

DIAMETER
50/60 mm

Bamboesoort: Java Zwarte Bamboe
Land van herkomst: Indonesië

EIGENSCHAPPEN
✓
✓
✓
✓
✓

Natuurlijke kleur en afgewerkt met blanke lak
Natuurlijke afsluiting aan bovenzijde
Eenvoudig in te korten in hoogte en breedte
Makkelijk te plaatsen en te onderhouden
Gebonden met gegalvaniseerde staaldraad

NIEUW!

Bijpassende Zwarte
Giant Poortdeur
Voor meer informatie
zie pagina 45

DELUXE BAMBOEMATTEN ZWART
BM-D-NZ180/100-I

Zwart

180 (b) x 100 (h) cm

BM-D-NZ180/150-I

Zwart

180 (b) x 150 (h) cm

BM-D-NZ180/180-I

Zwart

180 (b) x 180 (h) cm

BM-D-NZ180/200-I

Zwart

180 (b) x 200 (h) cm

Bamboe

Onderhoudsmiddelen
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#270 Ik beschik altijd over
voldoende personeel.
Luba maakt het mogelijk.
Luba Uitzendbureau is de trotse HR-partner
van Bamboo Import Europe.
Zoekt u ook personeel dat goed bij uw organisatie past
en dat u flexibel kunt inzetten? Wij komen graag langs
om onze toegevoegde waarde te bespreken.
Wij staan voor:
• Kennis van de lokale arbeidsmarkt.
• De nieuwste recruitmenttechnieken om de juiste
kandidaten te vinden.
• Persoonlijke aandacht. We leren u graag kennen,
want alleen dan kunnen wij u van het beste advies
voorzien.
Jeroen Moreels
Vestigingsmanager Luba Beverwijk
Breestraat 2b, 1941 EJ Beverwijk
T: (0251) 21 49 52
E: jmoreel@luba.nl
I: www.luba.nl

BAMBOE TUINSCHERMEN EN POORTDEUREN
Eenvoud tot in de perfectie afgewerkt

TUINTREND
2017

TRANSFORMEER JE TUIN, PATIO OF
BALKON IN EEN TROPISCHE OASE
✓
✓
✓
✓

Keuze tussen Trendline of Giant collectie
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en naturel of zwarte kleur
Eenvoudig te bevestigen met onze speciaal ontwikkelde montagesets
Prachtig te combineren met bijpassende bamboe poortdeur
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TRENDLINE NATUREL

DIAMETER
35/45 mm

Bamboesoort: Moso Bamboe
Land van herkomst: China

Houten Montageset
SKU: VHOUT-5-N

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prachtige natuurlijke kleur
Bamboestokken bovenaan natuurlijk gesloten
Gemonteerd met interne dunne bamboestokken
Makkelijk te plaatsen en te onderhouden
Eenvoudig in hoogte en breedte in te korten
Rechtstreeks geïmporteerd uit China

TRENDLINE NATUREL
BT-TN-180/100-C

Naturel

180 (b) x 100 (h) cm

BT-TN-90/180-C

Naturel

90 (b) x 180 (h) cm

BT-TN-180/180-C

Naturel

180 (b) x 180 (h) cm

BT-TN-180/200-C

Naturel

180 (b) x 200 (h) cm

Bamboe

Onderhoudsmiddelen

Bijpassende
Trendline Poortdeur
Voor meer informatie
zie pagina 45
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Onze Trendline bamboe tuinschermen zijn
gemaakt van 35-45 mm dikke
bamboestokken. Deze elegante
bamboeschermen zijn standaard leverbaar
in verschillende afmetingen en kunnen
eventueel ook makkelijk ingekort worden
(zowel de onderzijde als de zijkanten).
Door het plaatsen van meerdere bamboe
tuinschermen naast elkaar krijgt uw tuin
een tropische en zomerse uitstraling,
daarnaast zijn ze nog eens goed voor het
milieu ook omdat bamboe een uiterst
duurzaam en milieuvriendelijk materiaal is.
Onze Trendline schermen zijn aan de
bovenzijde natuurlijk afgesloten om zo te
vermijden dat er vocht en vuil in de
bamboestokken blijft zitten. Een
horizontale dunne bamboe spies zorgt voor
de stabiliteit van de bamboeschutting.
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TRENDLINE ZWART

DIAMETER
35/45 mm

Bamboesoort: Nigra Bamboe
Land van herkomst: China

Houten Montageset
SKU: VHOUT-5-N

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prachtige natuurlijke kleur
Bamboestokken bovenaan natuurlijk gesloten
Gemonteerd met interne dunne bamboestokken
Makkelijk te plaatsen en te onderhouden
Eenvoudig in hoogte en breedte in te korten
Rechtstreeks geïmporteerd uit China

TRENDLINE ZWART
BT-NZ-180/100-C

Donkerbruin

180 (b) x 100 (h) cm

BT-NZ-90/180-C

Donkerbruin

90 (b) x 180 (h) cm

BT-NZ-180/180-C

Donkerbruin

180 (b) x 180 (h) cm

BT-NZ-180/200-C

Donkerbruin

180 (b) x 200 (h) cm

Bamboe

Onderhoudsmiddelen

Bijpassende Zwarte
Trendline Poortdeur
Voor meer informatie
zie pagina 45
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GEVLOCHTEN BAMBOESCHERMEN

DUBBELZIJDIG
AFGEWERKT

Bamboesoort: Tali Bamboe - Java Zwarte Bamboe
Land van herkomst: Indonesië

NIEUW!

✓ Prachtige natuurlijke kleur.
✓ Beide kanten zijn identiek.

GEVLOCHTEN NATUREL

✓ 100% zichtdicht.
✓ Licht van gewicht en extreem

GBS-HN-180/90-I

Naturel

180 (b) x 90 (h) cm

GBS-HN-180/180-I

Naturel

180 (b) x 180 (h) cm

GBS-VN-90/180-I

Naturel

90 (b) x 180 (h) cm

GBS-VN-180/180-I

Naturel

180 (b) x 180 (h) cm

GBS-HZ-180/90-I

Donkerbruin

180 (b) x 90 (h) cm

GBS-HZ-180/180-I

Donkerbruin

180 (b) x 180 (h) cm

GBS-VZ-90/180-I

Donkerbruin

90 (b) x 180 (h) cm

GBS-VZ-180/180-I

Donkerbruin

180 (b) x 180 (h) cm

sterk.

✓ Makkelijk te plaatsen en te
onderhouden.

✓ Duurzamer dan wilgenschermen.
✓ Rechtstreeks geïmporteerd uit
Indonesië.

Houten Montageset
SKU: VHOUT-5-N
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GEVLOCHTEN ZWART

GIANT NATUREL

DIAMETER
60/80 mm

Bamboesoort: Tali Bamboe
Land van herkomst: Indonesië

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stoer en robuust
Gemaakt van 6-8 cm dikke bamboe
Natuurlijke kleur en afgewerkt met blanke lak
Bamboepalen bovenaan natuurlijk gesloten
Gemonteerd met interne bamboestokken
Rechtstreeks geïmporteerd uit Indonesië

GIANT NATUREL
BT-GN-180/120-I

Naturel

180 (b) x 120 (h) cm

BT-GN-90/180-I

Naturel

90 (b) x 180 (h) cm

BT-GN-180/180-I

Naturel

180 (b) x 180 (h) cm

BT-GN-180/200-I

Naturel

180 (b) x 200 (h) cm

RVS

MONTAGESET

Bijpassende
Giant Poortdeur
Voor meer informatie
zie pagina 45
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Onze Indonesische Giant bamboe
tuinschermen zijn gemaakt van 6-8 cm
dikke bamboestokken. Deze robuuste
bamboeschermen zijn standaard leverbaar
in verschillende afmetingen en kunnen
eventueel ook makkelijk ingekort worden
(zowel de onderzijde als de zijkanten).
Door het plaatsen van meerdere bamboe
tuinschermen naast elkaar, krijgt uw tuin
een exotische en zomerse uitstraling,
daarnaast zijn ze nog eens goed voor het
milieu omdat bamboe een uiterst duurzaam
en milieuvriendelijk materiaal is.
Onze Giant schermen zijn aan de
bovenzijde natuurlijk afgesloten om zo te
vermijden dat er vocht en vuil in de
bamboestokken blijft zitten. Een
horizontale dunnere bamboe spies zorgt
voor de stabiliteit van de bamboeschutting.
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GIANT ZWART

DIAMETER
60/80 mm

Bamboesoort: Java Zwarte Bamboe
Land van herkomst: Indonesië

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stoer en robuust
Gemaakt van 6-8 cm dikke bamboe
Natuurlijke kleur en afgewerkt met blanke lak
Bamboepalen bovenaan natuurlijk gesloten
Gemonteerd met interne bamboestokken
Rechtstreeks geïmporteerd uit Indonesië

GIANT ZWART
BT-GZ-180/120-I

Donkerbruin

180 (b) x 120 (h) cm

BT-GZ-90/180-I

Donkerbruin

90 (b) x 180 (h) cm

BT-GZ-180/180-I

Donkerbruin

180 (b) x 180 (h) cm

BT-GZ-180/200-I

Donkerbruin

180 (b) x 200 (h) cm

RVS

MONTAGESET

Bijpassende Zwarte
Giant Poortdeur
Voor meer informatie
zie pagina 45
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Onze donkerbruine Indonesische Giant
bamboe tuinschermen zijn gemaakt van 6-8
cm dikke bamboestokken. Deze robuuste
bamboeschermen zijn standaard leverbaar
in verschillende afmetingen en kunnen
eventueel ook makkelijk ingekort worden
(zowel de onderzijde als de zijkanten).
Door het plaatsen van meerdere bamboe
tuinschermen naast elkaar, krijgt uw tuin
een exotische en zomerse uitstraling,
daarnaast zijn ze nog eens goed voor het
milieu omdat bamboe een uiterst duurzaam
en milieuvriendelijk materiaal is.
Onze Giant schermen zijn aan de
bovenzijde natuurlijk afgesloten om zo te
vermijden dat er vocht en vuil in de
bamboestokken blijft zitten. Een
horizontale dunnere bamboe spies zorgt
voor de stabiliteit van de bamboeschutting.

BAMBOO IMPORT EUROPE B.V. MAGAZINE

41

Bevestiging Giant Bamboeschermen
Giant bamboeschermen zijn mooi
robuust en hebben door hun gewicht
een juiste montage nodig. Doordat
bamboe rond is van vorm hebben wij
een speciale RVS bamboeklem
ontworpen waarmee iedereen op
eenvoudige wijze bamboe
tuinschermen kan bevestigen.
SKU: BKLEM-6/9

Stap 1

1

Meet de locatie uit waar de tuinpalen komen te staan. Graaf
vervolgens alle gaten ruim uit om te kijken of u de tuinpalen
kwijt kunt.

Stap 2
Monteer de RVS bamboeklemmen op de eerste houten
tuinpaal. Meet vanaf de bovenkant de juiste afmeting voor het
plaatsen van de klemmen. (zie stap 3)

2

Stap 3
Meet de klemmen zodat ze net onder de twee horizontale
bamboe palen uitkomen. Voorboren van het bamboescherm is
noodzakelijk. Plaats de M8-bout door de klem en het scherm
en zet deze vast met de M8-moer.
Let op! De maten variëren, afhankelijk van welke hoogte uw
bamboe tuinscherm heeft. De aangegeven maat in deze
handleiding is een aanname.

3

4

Stap 4
Nu het bamboescherm aan een kant vast zit, geeft u deze aan
de onderkant wat ondersteuning en kunt u de andere tuinpaal
klaarmaken voor bevestiging. Na het monteren van de 4
klemmen hangt het bamboescherm prachtig tussen de
tuinpalen.

5

Stap 5
(Optioneel) Om een mooi geheel te krijgen bedekt u de houten
tuinpalen met een gehalveerde bamboestam en schroeft u
deze vast. U moet altijd eerst voorboren.

Stap 6
Zet de palen goed vast en zorg ervoor dat ze waterpas staan.

4 2 W W W. B A M B O O I M P O R T. C O M

6

BAMBOE PLAATSINGSSERVICE

Met bamboe maken wij uw tuin natuurlijk bijzonder!

Voor het plaatsen van uw bamboe
schutting of pergola bent u bij
Hoveniersbedrijf Lievers de Kler aan het
juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in
het ontwerpen en aanleggen van gehele
buitenruimtes. Hierbij gebruiken wij veel
bamboe materialen vanwege de vele
mogelijkheden in combinatie met andere
tuinmaterialen.
Wij kunnen u helpen met het volledige
proces van tuinaanleg, ontwerp tot
plaatsing en onderhoud. Door de nauwe
samenwerking tussen Bamboo Import
Europe en Lievers de Kler bent u er ook
zeker van dat uw aankoop op de juiste
wijze wordt gemonteerd en/of
geplaatst.
Voor meer informatie of een prijsopgave
kan u contact opnemen met:
Tel: 06 34 55 56 23
E-mail: info@lieversdekler.nl
* Of via het verkoopteam van
Bamboo Import Europe BV.
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GEHALVEERDE SCHUTTINGDELEN

DIAMETER
60/80 mm

Bamboesoort: Tali Bamboe - Java Zwarte Bamboe
Land van herkomst: Indonesië

NIEUW!
Een gehalveerde Giant bamboe schutting van 90 cm
breed bij 180 cm hoog geeft uw tuin of terras meteen
een unieke en exotische uitstraling. De gehalveerde
bamboepalen in dit scherm hebben een diameter van
6-8 cm en zijn aan elkaar gemonteerd met bamboelatten
en zwart palm touw die over de gehele breedte van het
scherm doorlopen.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Natuurlijke kleur afgewerkt met blanke lak
In naturel en donkerbruin leverbaar
Gemaakt van halve bamboepalen
Eenvoudig in te korten
Makkelijk te plaatsen en te onderhouden
Gemonteerd met bamboelatten en zwart palm touw
Ook geschikt als wandbekleding

Bamboe

Onderhoudsmiddelen
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GEHALVEERDE GIANT SCHUTTINGDELEN
BT-GBS-90/180-I

Naturel

90 (b) x 180 (h) cm

BT-GBSZ-90/180-I

Donkerbruin

90 (b) x 180 (h) cm

BAMBOE POORTDEUREN

Made in
HOLLAND

Basis: Gegalvaniseerd staal
Frame: Azobe hardhout

VERNIEUWD
DESIGN!
Onze bamboe tuindeuren zijn op maat
gemaakt in Nederland en worden
geleverd inclusief scharnieren, RVS
deurslot, sleutel en klink.

TRENDLINE POORTDEUREN
BPRT-TN-90/180

Naturel

90 x 180 cm

Alle bamboe poortdeuren bestaan uit
een gegalvaniseerd stalen basis en
een hardhouten frame voor extra
stabiliteit.

BPRT-TN-90/200

Naturel

90 x 200 cm

BPRT-TZ-90/180

Donkerbruin

90 x 180 cm

BPRT-TZ-90/200

Donkerbruin

90 x 200 cm

In de Trendline poortdeuren zijn
bamboestokken verwerkt van 18/28
mm dikte. Hierdoor zijn ze perfect te
combineren met onze Trendline
tuinschermen en bamboematten.
In de Giant poortdeuren zijn
bamboestokken verwerkt van 60/80
mm dikte. Dit is dezelfde dikte die
terug te vinden is in onze Giant
tuinschermen.

GIANT POORTDEUREN
BPRT-GN-90/180

Naturel

90 x 180 cm

BPRT-GN-90/200

Naturel

90 x 200 cm

BPRT-GZ-90/180

Donkerbruin

90 x 180 cm

BPRT-GZ-90/200

Donkerbruin

90 x 200 cm

* Niet inbegrepen:
Houten tuinpalen voor montage.
** Maatwerk mogelijk
Informeer naar de mogelijkheden.
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BAMBOE BOUWPAKKETTEN
Eenvoudig en betaalbaar bouwen met bamboe

KANT EN KLARE BAMBOE PERGOLA’S VOOR
TUIN, TERRAS OF SPECIALE EVENEMENTEN
✓
✓
✓
✓
✓

Bouw zelf je eigen bamboe pergola.
Beschikbaar in naturel en zwarte kleur
Eenvoudig in te korten en op maat te maken.
Ook geschikt als zonwering of overkapping.
Inclusief boor, slotbouten, sluitringen en moeren.
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NU IN
3 UNIEKE
UITVOERINGEN

BAMBOE PERGOLA BOUWPAKKET NATUREL
400 (l) x 300 (b) x 300 (h) cm

Naturel

PERG-N-300/400-C

Met dit betaalbare bamboe pergola bouwpakket kunt u snel uw tuin
of terras een tropisch sfeertje geven. Ook voor feesten of speciale
evenementen zijn onze bamboe pergola’s uitermate geschikt omdat
je ze snel kan opbouwen maar ook terug kan demonteren.
Onze bamboe pergola's zijn eenvoudig te installeren en worden
geleverd met een speciale boor en alle benodigde bouten en moeren.
De standaard afmetingen van deze pergola zijn 4 m x 3 m x 3 m (h),
en aangezien bamboe gemakkelijk is in te korten, kunt u de hoogte
en breedte ook zelf eenvoudig aanpassen.

TIP VOOR WATERDICHTE OVERKAPPING OF ZONWERING
Met een beetje verbeelding kan je een standaard bamboe pergola omtoveren tot een heuse waterdichte
overkapping of zonwering. Strodaken, rietmatten of gespleten bamboematten worden vaak gebruikt als
dakbedekking en zorgen voor een prachtige tropische sfeer. Bamboeschermen kunnen eventueel
bevestigd worden aan de zijkanten van de pergola om een gezellige zithoek of meer privacy te creëren.

Bamboe

Onderhoudsmiddelen
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BAMBOE PERGOLA BOUWPAKKET ZWART
PERG-NZ-300/400-I

Donkerbruin

400 (l) x 300 (b) x 300 (h) cm

Met deze betaalbare zwarte bamboe pergola kunt u snel uw tuin, terras, feest of
evenement een tropisch sfeertje geven. Onze bamboe pergola's zijn eenvoudig te
installeren en worden geleverd met een speciale boor en alle benodigde
bevestigingsmaterialen.

Ronde paalhouders
zie pagina 63

De standaard afmetingen van deze zwarte pergola zijn 4 m x 3 m x 3 m (h), en
aangezien bamboe gemakkelijk is in te korten, kunt u de hoogte en breedte ook
zelf eenvoudig aanpassen. Het bamboe pergola bouwpakket is verpakt in bundels.

HOUTEN PERGOLA BOUWPAKKET
PERG-VHT-270/300-N

Naturel

270 (l) x 270 (b) x 270 (h) cm

Deze unieke houten pergola met bamboe liggers is 270 x 270 cm breed en 270 cm
hoog. Het geïmpregneerd grenenhout wordt op maat en voorgeboord geleverd
zodat u meteen aan de slag kunt met het plaatsen van dit pergola bouwpakket.

Vierkante paalhouders
zie pagina 63
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De houten pergola kan dienen als vrijstaande overkapping in de tuin of op het
terras, maar kan ook aan je huis of schuur bevestigd worden. De bamboestokken
in het dak zorgen ervoor dat u de pergola kan laten begroeien met klimplanten,
rozen of druiven om zo een natuurlijke zonnewering te creëren.

HOE BOUW JE EEN BAMBOE PERGOLA?
Stap 1
Zoek de juiste locatie voor uw bamboe pergola uit en kies bij voorkeur
een vlakke vrije ruimte van 4 x 3 meter. Bepaal waar je de bamboe
staanders gaat plaatsen en voorzie 3 en 4 meter afstand tussen elke
staander. Leg twee van de 3 meter lange 9-10 cm diameter bamboe
staanders parallel op de grond, en 4 m van elkaar. Zorg ervoor dat de
dikste kant van de bamboepalen naar beneden wijst, deze zullen de
basis vormen van de bamboe pergola en op de grond staan.

Stap 2
Plaats de 4 m lange 6-8 cm diameter bamboe dragers onder de
bamboe staanders die op de grond liggen. Meet vervolgens 12 cm
vanaf de top van de staanders en boor een gat van 10 mm door de
staander en de drager. Zet de bamboepalen vast met de bijgeleverde
M8 x 200 mm bouten. Herhaal dezelfde stappen voor de andere kant
van de pergola en zet de bouten vast. Let er wel op dat je de bouten
niet te strak aantrekt om beschadiging van de bamboepalen te
vermijden, vast is vast! Controleer of alle verbindingen stevig zijn
vastgemaakt en zet vervolgens de twee zijkanten van de pergola
rechtop.

Stap 3
Nu dat de twee langste zijden van de bamboe pergola rechtop staan
kan je de andere 6-8 cm diameter bamboe dragers van 3 m lengte ook
gaan vastmaken. Leg de 3 m dragers bovenop de 4 m dragers om de
twee zijkanten van de bamboe pergola met elkaar te verbinden.
Bevestig de dragers op dezelfde manier zoals beschreven in stap 2. Na
het vastzetten van alle dragers moet de bamboe pergola zelfstandig
kunnen blijven staan.

Stap 4
Leg de 3 m lange bamboe liggers van 3-5 cm diameter bovenop de
dragers en zet ze vast met de meegeleverde M8 x 180 mm bouten en
moeren. De afstand tussen de liggers is 60 cm (hart op hart). Markeer
het eerste boorgat in het midden van de dragers (precies op 2 m) en
meet dan twee keer 60 cm naar links en naar rechts. Op deze manier
heeft u dus 5 markeringen per drager waar u de 10 mm gaten kan
boren.

Stap 5
Zodra het bamboe pergola bouwpakket in elkaar is gezet kan je er
optioneel nog voor kiezen om alle verbinding met zwart palm touw af
te knopen om zo de bouten te verbergen. Voor de ultieme tropische
ervaring kan je de bamboe pergola afwerken met een prachtig
strodak.
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NATUURLIJKE SCHUTTINGEN
Om te laten begroeien of als natuurlijke tuinafscheiding

RIETMATTEN, HEIDEMATTEN
EN WILGENMATTEN OP ROL
✓ Milieuvriendelijk, natuurlijk en goedkoop
✓ Per stengel samengebonden met staaldraad
✓ Eenvoudig in breedte op maat te maken
✓ Gemakkelijk te plaatsen / bevestigen
✓ Geschikt voor vele doeleinden
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MET LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

Rietmatten
Rietmatten op rol zijn ideaal als schutting, balkonscherm of dakbedekking, maar kunnen ook gebruikt worden als decoratie of om
klimplanten in te laten groeien. Rieten matten zijn bovendien goedkoop, duurzaam en eenvoudig te bevestigen.
Riet is een veelzijdig en natuurlijk product waarmee je snel een unieke tropische sfeer kan creëren. Doordat de 6-8
mm dikke rietstengels dicht tegen elkaar zitten samengebonden hebben rieten schermen
weinig doorkijk en bieden ze goede privacy voor huis en tuin.

RIETMATTEN OP ROL
RM-600/80-C

600 (b) x 80 (h) cm

RM-600/100-C

600 (b) x 100 (h) cm

RM-600/120-C

600 (b) x 120 (h) cm

RM-600/140-C

600 (b) x 140 (h) cm

RM-600/160-C

600 (b) x 160 (h) cm

RM-600/180-C

600 (b) x 180 (h) cm

RM-600/200-C

600 (b) x 200 (h) cm
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Tonkinmat op rol
Tonkinmatten zijn gemaakt van 7-8 mm dikke
tonkinstokken die zijn samengebonden met
gegalvaniseerde staaldraad. Standaard zijn onze
tonkinrollen verkrijgbaar in 300 cm breedte bij
100, 150 of 200 cm hoogte.
Tonkinmatten zorgen voor een elegante en
natuurlijke schutting met een beetje doorkijk en
zijn eenvoudig op maat te maken en te plaatsen.
Een Tonkinmat is ideaal als ondersteuning voor
het groeien van klimplanten, maar wordt ook
gebruikt voor het bekleden van wanden of
plafonds.

TONKINMATTEN OP ROL
BM-T-300/100-C

300 (b) x 100 (h) cm

BM-T-300/150-C

300 (b) x 150 (h) cm

BM-T-300/200-C

300 (b) x 200 (h) cm

Wilgenmat op rol
Wilgenmatten op rol zijn gemaakt van fijne 6-8
mm dikke wilgentenen en samengebonden met
dun gegalvaniseerd staaldraad. Wilgenmatten
zijn ideaal als natuurlijke tuinafscheiding of om
snel meer privacy te creëren voor uw balkon of
terras.
Onze wilgenmatten zijn 3 meter breed en
beschikbaar in verschillende hoogtes zodat ze
vrijwel in elke tuin passen. Wil je echter een
wilgenmat op maat, dan kan je ze makkelijk
inkorten zowel in de hoogte als in de breedte.

WILGENMATTEN OP ROL
WM-300/100-C

300 (b) x 100 (h) cm

WM-300/150-C

300 (b) x 150 (h) cm

WM-300/200-C

300 (b) x 200 (h) cm

Heidemat op rol
Heidematten op rol zijn ideaal als natuurlijke
tuinafscheiding en om klimop in te laten groeien.
De jonge dopheide is samengebonden met dun
gegalvaniseerde staaldraad en kan eenvoudig
bevestigt worden tegen draadafsluiting,
betongaas of een verouderde schutting.
Onze heidematten zijn 5 meter breed en
beschikbaar in verschillende hoogtes zodat ze
vrijwel in elke tuin passen. Wil je echter een
heidemat op maat, dan kan je ze makkelijk
inkorten, zowel in de hoogte als in de breedte.
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HEIDEMATTEN OP ROL
HM-500/100-C

500 (b) x 100 (h) cm

HM-500/150-C

500 (b) x 150 (h) cm

HM-500/200-C

500 (b) x 200 (h) cm

BAMBOE TUINDECORATIE
Voor een gezellige tropische sfeer in de tuin

NIEUWE
DESIGNS

STEEDS DE BESTE KWALITEIT
TEGEN DE LAAGSTE PRIJS
✓
✓
✓
✓

Bamboe Borderrollen
Bamboe Plantenrekken
Bamboe Bloembakken
Strodaken
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STRODAKEN
200 CM

STRODAK OP STOK
SD-200

70 x 200 cm

400 CM

STRODAK OP STOK
SD-400

70 x 400 cm

Voor een gezellige en tropische sfeer in de tuin
Afgewerkt met een bamboe lat voor extra stevigheid
Rechtstreeks geïmporteerd uit Indonesië
Makkelijk in te korten
Eenvoudig te monteren
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Houdt u ook zo van dat gezellige exotische sfeertje? Dan zijn onze strodaken op stok van 200 en 400 cm lengte precies wat u
nodig heeft voor de dakbedekking van overkappingen, pergola's en parasols. Ook voor het bekleden van wanden op
evenementen en festivals, of het bouwen van een tropische bar zijn strodaken een geweldig alternatief. Omdat de strodaken
op stok makkelijk zijn in te korten heeft u ontzettend veel mogelijkheden.
Onze strodaken zijn gemaakt van gedroogde palmbladeren en zijn dus 100% natuurlijk. Tijdens de productie worden de
palmbladeren gekookt en gedroogd in de zon alvorens ze op de bamboe latjes worden gemonteerd. Indien u een palmdak
binnen wilt gebruiken adviseren wij u deze te impregneren voor brandwerendheid.
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Bamboe Borderrollen
Onze bamboe borders op rol zijn verkrijgbaar in
de afmeting (b) 200 x (h) 45 cm, maar zijn
eventueel ook gemakkelijk aan te passen en op
maat te zagen. Omdat de borders op twee
plaatsen met gegalvaniseerd staaldraad aan
elkaar zijn verbonden is de bamboe border zeer
stabiel. Al onze bamboe borders zijn luxe
afgewerkt en aan de bovenzijde gesloten.
Bamboe borderrollen zijn zeer goed te gebruiken
als plantenbak of als afscheiding van uw
looppad of voortuin.

BAMBOE BORDERROLLEN

Ø 38/45 MM

BB-N-200/45-C

200 (b) x 45 (h) cm

BB-NZ-200/45-C

200 (b) x 45 (h) cm

Bamboe Plantenrekken
Bamboe plantenrekken zijn een ideaal
hulpmiddel om een oude muur of schutting
opnieuw tot leven te brengen met mooie bloemen
of planten. Deze vorm van verticaal tuinieren is
heel populair in de stad of wanneer je een balkon
of kleine tuin hebt.
Onze bamboe plantenrekken zijn scharend en
dus volledig verstelbaar in zowel hoogte als
breedte (ook wel harmonica plantenrekken
genoemd). Een bamboe plantenrek kan je
eventueel ook zelf maken met losse
bamboestokken, maar het is natuurlijk veel
sneller en makkelijker om ze kant en klaar te
kopen.

BAMBOE PLANTENREKKEN

Ø 15/20 MM

BKR-T-90/180-C

90 (b) x 180 (h) cm

BKR-T-180/180-C

180 (b) x 180 (h) cm

Bamboe Bloembakken
Deze unieke bamboe bloembakken met houten
frame zijn handgemaakt in Nederland en van
zeer hoge kwaliteit. Zo worden er bijvoorbeeld
deuvels ipv schroeven gebruikt voor de
verbindingen, zijn de kopse kanten mooi
afgerond en de houten rails uitgefreesd met een
groef voor regenwaterafvoer. Onze bamboe
bloembakken zijn uitgerust met een betonplex
bodemplaat van 9 mm dik en aan de binnenkant
afgewerkt met worteldoek.
Voor het houten frame van de bamboe bloembak
gebruiken we uitsluitend geïmpregneerd
vurenhout. Dit bevorderd de levensduur van de
plantenbak en staat ook erg mooi met de
natuurlijke kleur van de bamboestokken.
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WIJ MAKEN UW BAMBOE PLANTENBAKKEN OOK OP MAAT!

BAMBOE BLOEMBAKKEN

Ø 25/28 MM

BPB-HT-64-64-64-N

64 (l) x 64 (b) x 64 (h) cm

BPB-HT-114-50-64-N

114 (l) x 50 (b) x 64 (h) cm

‘Tamara staat met beide voeten op de grond, is
nuchter en kijkt breder dan alleen onze cijfers.
Bij vragen staat zij vrijwel direct voor ons klaar met een
goede oplossing. We zouden haar bijna een van onze
MT-leden willen noemen.’
- Sharada van Egmond van Paolo Salotto ‘Geen oppervlakkig advies, Kees-Jan geeft concreet
advies met praktisch actiepunten. Overzichtelijk, correct en snel. We kunnen direct doorpakken.’
- Kees Wognum van Nedsale dakaccessoires -

www.delphi-alkmaar.nl tel. 072 - 79 200 37

BAMBOE MEUBELS
Op maat gemaakt in Nederland!

RUIME KEUZE
ROOMDIVIDERS

KWALITATIEF HOOGSTAAND EN
HANDGEMAAKT MET DE BESTE
MATERIALEN
✓ Bamboe Bartafels
✓ Bamboe Roomdividers
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Bamboe Bartafels
Deze unieke bamboe bartafels zijn ideaal
geschikt als hoge tuintafel voor buiten of als
statafel voor feesten, strandtenten of
evenementen.
Standaard is de bartafel 76 x 150 x 105 cm maar
kan desgewenst ook op maat worden gemaakt
(tegen een meerprijs).
Omdat onze bamboe bartafels handgemaakt zijn
in Nederland kunnen we de hoogste kwaliteit
standaard garanderen. Zo wordt de beste
bamboe uitgekozen voor het bekleden van het
onderstel en is het tafelblad gemaakt van
prachtig douglas hout.

BAMBOE BARTAFELS
BBT-76-150-105-N

76 (b) x 150 (l) x 105 (h) cm

BBT-NZ-76-150-105-N

76 (b) x 150 (l) x 105 (h) cm

Het douglas tafelblad wordt onbehandeld
geleverd zodat u zelf kan kiezen welke kleur
beits of olie u erop aanbrengt.

Bamboe Roomdividers
Onze prachtige bamboe roomdividers van 180
cm hoog bij 100 cm breed bevatten 29 naturel,
zwarte of groen geschilderde bamboestokken
van ongeveer 35 mm diameter.
De afmeting van de voetplaat is 33 x 100 cm en is
beschikbaar in wit gepoedercoat staal of de
natuurlijke zwarte versie.

BAMBOE ROOMDIVIDERS

Ø 35 MM

RD-TLW-100X180-I

33 (d) 100 (b) x 180 (h) cm

RD-JBW-100X180-I

33 (d) 100 (b) x 180 (h) cm

RD-GRW-100X180-I

33 (d) 100 (b) x 180 (h) cm

Wilt u een breder kamerscherm of
scheidingswand creëren kan u makkelijk
verscheidene bamboe roomdividers naast elkaar
plaatsen. Onze roomdividers kunnen desgewenst
ook in een bak worden geplaatst.

BAMBOE ROOMDIVIDERS
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Ø 35 MM

RD-TL-100X180-I

33 (d) 100 (b) x 180 (h) cm

RD-JB-100X180-I

33 (d) 100 (b) x 180 (h) cm

RD-GR-100X180-I

33 (d) 100 (b) x 180 (h) cm

EIGENSCHAPPEN EN ONDERHOUD VAN BAMBOE
Geef uw bamboe producten de juiste behandeling

TIPS VOOR HET BEHANDELEN
VAN UW BAMBOEMATERIALEN
Net zoals alle producten buiten dient bamboe ook te
worden onderhouden. Na het plaatsen van uw bamboe
adviseren wij u om deze te behandelen met een van onze
onderhoudsproducten. Wij hebben voor de optimale
bescherming de Bamboe Booster (olie) of de Bamboo
Protector ( UV-werende Beits ) ontwikkeld zodat u
langdurig plezier kan hebben van uw nieuwe aankoop.
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AANSLAG
In de herfst wordt alles wat buiten staat wat vochtig en grauw. Dit is ook het
geval bij bamboe, zelfs indien u de bamboe heeft behandeld met Bamboe
Booster of Bamboe Protector blijft die kans aanwezig. Deze natuurlijke
eigenschap is niet te vermijden, en net zoals de rest van de tuin heeft bamboe
in het voorjaar een schoonmaakbeurt nodig.

Oplossing:
Maak de bamboe schoon met een hogedrukreiniger. Bij veel aanslag kunt u
eerst de schermen inspuiten met Grey-Go waarna u deze grondig schoonspuit
met water. Na de schoonmaakbeurt zal de bamboo er al meteen veel beter
uitzien. Bij gele (naturel) bamboe zullen er wat donkere oranje-achtige plekken te zien zijn. Deze donkere plekken komen door vocht en
drogen vanzelf op als de temperatuur stijgt of het zonnetje erop schijnt. Eenmaal de bamboe goed droog is kunt u op een mooie dag
een nieuwe laag Booster of Protector aanbrengen.

VERGRIJZEN
Net zoals alle houtproducten die voor buitentoepassingen worden gebruikt, gaat
bamboe op termijn verweren/vergrijzen.
Verwering van blootgestelde bamboe treedt op als gevolg van schommelingen
van temperatuur en relatieve vochtigheid. Herhaald drogen en bevochtigen van
blootgestelde bamboe leidt tot minuscule barstjes in het oppervlak van de
bamboe. UV stralen zorgen op hun beurt voor de afbraak van de celluloselaag.
Tenslotte hebben wind en stofdeeltjes een zandstralend effect op het bamboe
oppervlak. De combinatie van al deze factoren zorgt ervoor dat bamboe gaat
verweren.

Oplossing:
Om het vergrijzen van bamboe te vermijden dient u meteen bij het installeren 2 lagen Bamboe Protector aan te brengen (dit helpt in
zekere mate ook tegen het scheuren van bamboe). Bamboe Protector moet aangebracht worden op het bamboe oppervlak maar ook op
de knopen aan de bovenzijde van het bamboescherm. Hierdoor creëert u een afdichting waardoor de bamboevezels geen vocht kunnen
absorberen en waardoor de verhouding en snelheid van vochtuitwisseling verminderd.
Indien u een bamboe schutting heeft die reeds vergrijst is, dan kan u die ook restaureren. Maak daarvoor eerst de bamboe schoon met
Grey-Go bamboe ontgrijzer (deze werkt alleen op gele bamboe voor zwarte bamboe die vergrijst is adviseren wij een donkere UVwerende beits aan te brengen), om het vervolgens af te spuiten met de tuinslang of hogedrukreiniger. Zodra het schoon is, laat u het
drogen, om er daarna Bamboe Protector op aan te brengen. Voor optimale bescherming dient u jaarlijks Bamboe Protector aan te
brengen. Mits goed onderhoud en de juiste installatie, kan de levensduur van een bamboe schutting gemiddeld 15-20 jaar zijn.

SCHEUREN
Bij grote temperatuur of vochtigheidsverschillen gaat bamboe werken en
kunnen er scheuren ontstaan. Deze scheuren komen altijd in de lengte richting
voor en kunnen geheel van onder naar boven lopen. Het werken van de bamboe
is een natuurlijke eigenschap die niet te voorkomen is. De scheuren kunnen
behoorlijk open gaan staan maar bij vochtig weer ook weer bijna geheel sluiten.
Het scheuren van de bamboepalen heeft geen invloed op de levensduur van de
producten en dient te worden gezien als een natuurlijke eigenschap die karakter
geeft aan de bamboe.
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BAMBOE BEVESTIGINGSMATERIALEN
Speciaal ontwikkelde montagesets voor bamboe materialen

ALLES VOOR DE ECHTE
BAMBOE DOE-HET-ZELVER
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bamboe Boren
RVS Bouten en Draadeinden
Schroeven en Binddraadjes
Paalhouders
Bindtouw
Houten- en RVS Montagesets
Tuinpalen en Planken
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UNIEKE
SYSTEMEN

Montagesets
Met deze speciaal ontwikkelde montagesets voor
bamboeschermen kan je op een snelle en
eenvoudige manier bamboe schuttingen en
tuinschermen plaatsen.
Houten montagesets zorgen niet alleen voor
extra stevigheid en bescherming tegen regen en
wind, ze zien er ook gewoon prachtig uit in
combinatie met een gevlochten of Trendline
bamboescherm.

MONTAGESETS
VHOUT-5-N

Houten Montageset

BKLEM-6/9

RVS Klemmenset
Schermsteunen

L-BESLAG-GV-4

Tuinpalen
Deze tuinpalen zijn speciaal geselecteerd zodat
je op een snelle en eenvoudige manier stevige
bamboe schuttingen kan bouwen. In combinatie
met onze montagesets zorgen deze tuinpalen
ervoor dat een bamboe tuinscherm lang meegaat
en bestendig is tegen de wind. Bestel direct je
tuinpalen mee met je bamboe tuinschermen en
bespaar zo tijd en moeite.

TUINPALEN
HHOUT-PL68-N

Azobe

2750 x 68 x 68 mm

VHOUT-PL70-N

Grenen

2700 x 70 x 70 mm

VHOUT-PL90-N

Grenen

2700 x 90 x 90 mm

Paalhouders
Gaat u zelf een pergola, overkapping of schutting
plaatsen? Zorg er dan voor dat u de juiste
bevestigingsmaterialen gebruikt. Met ons
assortiment paalhouders en pergoladragers kan
je houten palen makkelijk in de grond verankeren
zodat alles stevig blijft staan ook tijdens
windvlagen of storm. Daarnaast zorgen
paalhouders ervoor dat je tuinpalen niet direct in
contact met de grond staan, dit biedt immers
extra bescherming tegen houtaantasting.

PAALHOUDERS
BPHV-MP-60

Ronde Paalhouder

PHV-MP-91-91

Vierkante Paalhouder

UPHV-MB-91

U-Paalhouder

PPHV-91-91-750

Paalpunthouder

Ø 60 mm
91 x 91 mm
91 mm
91 x 91 x 750 mm
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Bindtouw
Voor het sjorren van bamboepalen heb je
sterk en duurzaam bindtouw nodig.
Daarom bieden we twee soorten bindtouw
aan die geschikt zijn voor de volgende
toepassingen:
Manilla touw wordt meestal gebruikt voor
het verbinden van dikke bamboepalen.
Palm touw kan dan weer gebruikt worden
voor het verbinden van dunnere
bamboestokken.

DE MASTWORP

BINDTOUW
TW-PZ-3/25

Zwart Palmtouw

Ø 3 mm x 25 m

TW-MB-6/25

Bruin Manilla Touw

Ø 6 mm x 25 m

TW-MB-6/220

Bruin Manilla Touw

Ø 6 mm x 200 m

DE DRIEPIKKEL

DE DIAGONAALSJORRING

Met deze sjorring kan men twee, drie, vier of
meer bamboepalen aan elkaar bevestigen.

Gebruikt men om 2 bamboepalen (waar geen
rechte hoek tussen is of als ze elkaar niet
raken) aan elkaar vast te maken.

Gebruikt men om touw aan een bamboepaal
vast te maken.

DE VORKSJORRING

De vorksjorring gebruik men om twee
bamboepalen aan elkaar te knopen die later in
een vork komen te staan. Let erop dat voordat u
begint te knopen de bamboepalen aan de
onderkant gelijk liggen zodat u later een rechte
vork krijgt.

DE KRUISSJORRING

EEN VERLENGING

Dit wordt gebruikt om van twee bamboepalen
één lange bamboepaal te maken.
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Gebruikt men om 2 bamboepalen met elkaar te
verbinden in een hoek van 90° graden.

BAMBOE ONDERHOUDSMIDDELEN
Geef uw bamboematerialen de juiste bescherming

Nu met
UV-werend
Bestanddeel!

BBBO-1L
Bamboe Booster Olie 1L

BPTB-1L
Bamboe Protector Transparante UV Beits 1L

GGBO-500ML
Grey-Go Bamboe Ontgrijzer 500 ML

BAMBOO BOOSTER

BAMBOO PROTECTOR

GREY-GO ONTGRIJZER

Geef bamboe de juiste behandeling. Bamboo
Booster, voedt, verzorgt en versterkt uw
bamboe tuinartikelen. Bamboo Booster is een
heldere, plantaardige en 100% natuurlijke
bamboe olie. Geschikt voor het behandelen van
bamboe voorwerpen zoals: bamboepalen,
bamboe tuinschermen, bamboe meubelen etc.
Breng Bamboo Booster bij voorkeur in een
dunne laag op en wrijf deze daarna met een
droge en pluisvrije doek uit. Voor de beste
bescherming raden wij u aan deze behandeling
jaarlijks te herhalen.

Bamboo protector is een transparante UV
beschermde bamboe beits. Geschikt voor het
behandelen van bamboe voorwerpen zoals:
Bamboepalen, Bamboe tuinschuttingen,
Bamboematten, pergola’s, overkappingen e.d.
Bamboo protector is speciaal ontwikkeld met
UV protector voor buiten gebruik. Het geeft uw
bamboe langdurige bescherming en gaat
verkleuring tegen. De kleur is transparant
waardoor hij gebruikt kan worden op alle
bamboesoorten.

Nieuwe bamboe materialen zien er altijd
schitterend uit door de warme natuurlijke
uitstraling. Maar als bamboe in weer en wind
staat kan er vergrijzing ontstaan. Daarom is er
voor uw gemak de Grey-Go “Bamboe ontgrijzer”
ontwikkeld. De Grey Go “Bamboe ontgrijzer”
maakt bamboestammen, bamboe tuinschermen
en rollen, bamboemeubelen etc. in één
eenvoudige behandeling weer blank en schoon.
Om de bamboe te beschermen kan hierna een
beschermingsproduct uit de
onderhoudsmiddelenlijn worden opgebracht.

• Verbruik: 10 m2 per 1 liter

• Verbruik: 10 m2 per 1 liter

• Verbruik: 5 m2 per 500 ml

• Eenvoudig aan te brengen met een doek

• Eenvoudig aan te brengen met een kwast

• Inspuiten en naspoelen met water
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BAMBOE PLAATMATERIAAL
Het duurzame hardhout alternatief van de 21ste eeuw

MOOI, OERSTERK EN MILIEUVRIENDELIJK
ONTELBARE MOGELIJKHEDEN
•
•
•
•

Enorm stabiel door de unieke opbouw en verlijming van bamboe strips.
Ruim assortiment direct leverbaar in zowel naturel en caramel kleur.
Uitermate geschikt als meubelplaat voor interieurbouw.
Een speciaal project in gedachte? Ons team van experts staat voor u klaar.
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TOT 2X HARDER
DAN EIKENHOUT

BAMBOE PLATEN GELAMINEERD NATUREL
Artikel Nr.

Dikte

Kleur

Laagopbouw

Stijl

Afmetingen

MP-SP20-5L-N

20 mm

Naturel

5-Laags

Verticaal geperst

2440 x 1220 mm

MP-SP40-7L-N

40 mm

Naturel

7-Laags

Verticaal geperst

2440 x 1220 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dichtheid: 700 kg/m3
Brinell Hardheid (HB): 4 kg/mm2
Janka Hardheid (ASTM): 1380 laf
Elasticiteitsmodulus: 20000 N/mm2
Uitzettingscoëfficiënt: 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. 10% bij 20°C en 65% RLV
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)
Brandnorm: EN 13501-1: ± Klasse D-s1 (afhankelijk van dikte)
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BAMBOE PLATEN GELAMINEERD CARAMEL

Artikel Nr.

Dikte

Kleur

Laagopbouw

Stijl

Afmetingen

MP-SP10-3L-C

10 mm

Caramel

3-Laags

Verticaal geperst

2440 x 1220 mm

MP-SP20-3L-C

20 mm

Caramel

3-Laags

Verticaal geperst

2440 x 1220 mm

MP-SP20-5L-C

20 mm

Caramel

5-Laags

Verticaal geperst

2440 x 1220 mm

MP-SP40-2L-C

40 mm

Caramel

2-Laags

Verticaal geperst

2440 x 1220 mm

MP-SP40-7L-C

40 mm

Caramel

7-Laags

Verticaal geperst

2440 x 1220 mm

MP-PP40-9L-C

40 mm

Caramel

9-Laags

Horizontaal geperst

2440 x 1220 mm

BBT-SP40-2L-C

40 mm

Caramel

2-Laags

Verticaal geperst

950 x 230 mm

NIEUW!
TRAPTREDEN
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BAMBOE COMPOSIET PLATEN / PLANKEN

Artikel Nr.

Dikte

Kleur

CP-G-2500-1300-20-C

20 mm

Caramel

MP-CP20-3L-DC

20 mm

Donker Caramel

CP-2440-300-40-C

40 mm

CP-2440-300-40-DC

40 mm

Laagopbouw

Stijl

Afmetingen

Composiet - Geplet

2500 x 1300 mm

Composiet - Verticaal geperst

2440 x 1220 mm

Caramel

Composiet

2440 x 300 mm

Donker Caramel

Composiet

2440 x 300 mm

3-Laags

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dichtheid: 1200 kg/m3
Brinell Hardheid (HB): 9,5 kg/mm2
Janka Hardheid (ASTM): 2820 laf
Elasticiteitsmodulus: 20000 N/mm2
Uitzettingscoëfficiënt: 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. 10% bij 20°C en 65% RLV
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)
Brandnorm: EN 13501-1: ± Klasse D-s1 (afhankelijk van dikte)
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BAMBOE MAATWERK

HEEFT U EEN UNIEK IDEE OF ONTWERP DAT U
OP MAAT WILT LATEN MAKEN IN BAMBOE?
Bamboe Import Europe maakt de mooiste bamboe ontwerpen voor in huis, in
de tuin of voor speciale evenementen, en voor zowel particulieren als
bedrijven. Wij leveren professioneel maatwerk waarbij de omvang van het
project niet van belang is.
Binnen ons bedrijf werken deskundige bamboe adviseurs en bouwers die u
graag adviseren en meewerken aan uw project. Met bamboe als duurzaam
bouwmateriaal is het ondenkbare mogelijk, van bamboe plafonds tot
wandbekleding, plantenbakken, statafels en beursstanden wij maken het
allemaal.
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Bent u geïnteresseerd dan kan u ons bezoeken in
Beverwijk waar we u graag te woord staan en de
verschillende mogelijkheden laten zien. Afgaande op uw
wensen zullen wijde meest geschikte aanpak en bamboe
materialen adviseren om tot een mooi en sterk
eindresultaat te komen.
Bamboo Import Europe B.V.
Afdeling Design & Ontwerp
Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederland
+31 (0) 251-313177
info@bambooimport.com
www.bambooimport.com
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EENVOUDIG EN SNEL ONLINE BESTELLEN!
www.bambooimport.com

• Ruim 3000 m² voorraad • Kom zelf uw bamboeproducten uitkiezen
• Snelle bezorgservice • Deskundig advies en handige tips
• De beste kwaliteit • Laagste prijsgarantie

BENT U OP ZOEK NAAR EEN ANDER BAMBOE PRODUCT?
INFORMEER BIJ ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

BENT U GEFASCINEERD GERAAKT DOOR BAMBOE?
WIJ ZIJN ALTIJD OP ZOEK NAAR SERIEUZE PARTNERS EN VERKOOPPUNTEN..

Bamboo Import Europe B.V.
Biesland 28
1948 RJ Beverwijk
Nederland
+31 (0) 251-313177
info@bambooimport.com
www.bambooimport.com

2017 © Bamboo Import Europe B.V.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Bamboo Import Europe B.V.
Druk- en zetfouten, kleur- en constructiewijzigingen voorbehouden. Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene
voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam. Een exemplaar wordt op verzoek toegestuurd.

