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Specialist in bamboe toepassingen
Bamboe pl aten, planken, latten
en balken op voorraad

Productie in Nederland van

traptreden, werkbladen, kozijnen,
plafond- en wandsystemen

Industriële bamboe producten

Bewust bamboe; zowel lineair als
circulair

Duurzame variant voor tropisch
hardhout
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Over BAMBOOXL

Maak kennis met
BAMBOOXL
BAMBOOXL

levert

uitsluitend

Bewust bamboe,
de eerlijke feiten
bamboe

• Bamboe is hét duurzaam alternatief

klantgerichtheid en gedrevenheid. Duurzaam

• Bamboe is goed voor het milieu en

een belangrijk onderdeel van onze visie.

• Bamboe geeft een andere, warme en

producten. Ons bedrijf staat voor expertise,
omgaan met materialen en circulariteit zijn

‘Gebruikte materialen en restmaterialen niet
zien als afval, maar een nieuwe toepassing

voor tropisch hardhout

voor uw portemonnee

natuurlijke uitstraling aan uw interieur
of project.

geven’.

• Bamboe halffabrikaten worden samen-

BAMBOOXL levert verschillende typen bamboe

• Bamboe is een natuurlijk materiaal.

Halffabrikaten zoals platen, balken, planken of

zwellen, kent het kleurverschillen, kan

bouwmaterialen aan klanten in Nederland.
latten, maar ook kant en klare eindproducten,
zoals een trap of kozijn. Onze kernactiviteiten
zijn te onderscheiden in 6 productgroepen:
• Trappen

• Werkbladen

• Kozijnen

• Industriele producten

• Plafonds

Wij zijn BAMBOOXL

• Kozijnen

veelzijdig in functionaliteit, bewust bamboe.

gesteld uit bamboe strips of vezels

Net als hout kan het krimpen en

het splinteren en ook bamboe kan
beschadigen hoewel het materiaal van
nature erg hard is.

• Gelamineerd bamboe is harder dan

eikenhout en gecomprimeerd bamboe
is harder dan tropisch hardhout

• Bamboe is relatief zwaar in gewicht

Bamboe trappen

BAMBOOXL ‘trapt af’ ons circulair trappenassortiment
Een van de kernactiviteiten van BAMBOOXL is

tot aan trapbekleding voor bijvoorbeeld een

trappen. Bamboe is een zeer geschikt materiaal

gecombineerd met staal of beton geeft een

het produceren en leveren van diverse bamboe

stalen of betonnen onderconstructie. Bamboe

om een trap van te maken, met name vanwege

sfeervolle, warme uitstraling. Ook bamboe

haar hardheid. Onze bamboe trappen kunnen
desgewenst

door

ons

industrieel

onderdelen en halffabricaten om zelf treden

worden

te vervaardigen zijn bij ons verkrijgbaar. Wij

afgewerkt. Ons assortiment varieert van een

denken graag mee over de vele mogelijkheden

complete steektrap, kwartslagtrap of spiltrap,

spiltrap

van bamboe.

bovenwarttrap

wenteltrap

steektrap

onderkwarttrap
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Bamboe plafonds

Deelplafonds: geld-, tijdbesparing en goed voor milieu
Met

ons

innovatieve

bamboe

of transitie is onze plafondlijn daarom bij

plafonds mooi. Onze plafondlijn geeft uw

slechts enkele tegels. Zo brengt u een accent

deelplafondconcept

circulaire

maken

wij

systeem-

uitstek geschikt. Vervang uw gehele plafond of

ruimte direct een totaal andere uitstraling.

aan boven bijvoorbeeld een balie, werkplek

De plafondtegels kunnen eenvoudig in het

of winkeldisplay. Kies tenslotte of u licht,

bestaande ophangsysteem worden geplaatst.

luchtbehandeling en/of akoestiekbeheersing

Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op

in het plafondsysteem wilt verwerken en

in materiaal en montage. Er ontstaat tevens

combineer behoud van esthetiek met een

minder afval. Voor renovatie, herbestemming

optimale functie.

Type plafondplaten
Windmolen

Windsurf

Windscherm

Windrichting

Waterdamp
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Watergolf

Windstil

Windkracht

Bamboe kozijnen

Duurzaamheid begint bij de kozijnen
Bamboe

is

een

uitstekend

duurzaam

bamboe balken uit bamboe strips of vezels

deurkozijn,

hoge soortelijk gewicht draagt bij aan 30 of 60

alternatief voor meranti of mahonie. Onze
balken

zijn

te

bewerken

tot

zorgt voor een vormvast en stabiel kozijn. Het

raamkozijn en/of pui voor het interieur. Ook

minuten brandwerendheid van de constructie.

buitenkozijnen zijn op aanvraag leverbaar.
Bamboe

kozijnen

gelamineerd

of

zijn

te

bestellen

gecomprimeerd

Met de juiste afwerking is een bamboe kozijn

als

onderhoudsarm. Wij delen graag onze kennis

bamboe,

over bamboe en de bewerking en kunnen

met verschillende producteigenschappen en

adviseren over de juiste gereedschappen en

een eigen uitstraling. De samenstelling van

afwerking.
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Bamboe wist je dat...
Kleur

De basiskleuren van BAMBOOXL zijn KALM,
PUUR,

STOER

en

ROBUUST.

De

kleuren

EERLIJK, BEWUST en RUSTIG zijn op aanvraag

leverbaar. Om de kleurrange te vergroten kan
onbehandeld bamboe ingekleurd worden door
middel van pigmenten in lak of olie.

Geluid

Bamboe planten fungeren als geluidsscherm

langs de Nederlandse snelweg. De ronde
bamboestammen

functioneren

door

haar

holtes als prima geluidsisolatie. Zo kunnen

onze bamboe plafonds 0,6 tot 0,85 dB geluid
absorberen.

Kleding & accessoires

T-shirts, onderbroeken, sokken, luiers, brillen,

sieraden, horloges. Dit is een kleine selectie
van toepassingen van bamboe in de industrie

voor kleding en accessoires. Bamboe is van
nature antibacterieel en dus een zeer geschikt
alternatief voor katoen.

6

Food & drinks

Bamboe bevat proteïne, vitamine en mineralen.

Bamboescheuten worden dan ook veel gegeten als
groente en verwerkt in soep, salades of curries.

Maar er bestaat ook bamboe bier, thee en wijn! In

Azië wordt zelfs de bamboe Kever als delicatesse
gegeten.

Sport

De hardheid van bamboe maakt het geschikt

materiaal voor sportattributen. Zo worden er
onder andere ski’s, handbogen, snowboards,
honkbalknuppels,

fietsen, skatboards, en

drijvers van boten van gemaakt.

Bamboe traptreden

Ons assortiment bamboe trappen hebben wij niet
voor niets circulair genoemd. Wij richten ons met

bamboe als bio-based materiaal met name op de
circulaire economie.
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Bamboe werkbladen

Bamboe, de veelzijdige sfeermaker
Creëer uw eigen stijl met bamboe in het

Onze producten kunnen industrieel gelakt

gelegenheid. Bamboe is duurzaam, mooi, hard

platen, planken, balken, latten en massieve

interieur, privé, op kantoor of in uw horeca-

worden. Het assortiment bestaat uit bamboe

en geeft een warme sfeer. Werkbladen van

stammen. Zo kunt u zelf bijvoorbeeld een kast

BAMBOOXL zijn prachtig als bureaublad of

of bedboard vormgeven, maar ook planken

tafelblad, maar ook als kastenwand of balie.

voor aan de wand bestellen. Wij leveren

Ook in de keuken en badkamer kunt u bamboe

desgewenst ook uw trap, kozijn of plafond.

toepassen, mits het goed wordt afgewerkt.
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Bamboe halffabricaten

Een goed materiaal is het halve werk
Wij

voeren

een

gevarieerd

assortiment,

van bamboe. Standaard handelsmaten zijn op

platen, balken en latten. Bamboe kan worden

u meubelmaker, interieurbouwer, aannemer

bestaand uit massieve bamboe stammen,

voorraad in ons magazijn nabij Utrecht. Bent

gebruikt voor alles waar (hard)hout voor

of heeft u een klusbedrijf, dan kunt u bij ons

wordt gebruikt. Van trap, kozijn, wand- of

bestellen. Restmaten zijn soms beschikbaar

plafondbekleding tot meubels. Wij kennen

tegen gereduceerde prijzen. Deze zijn op

de mogelijkheden en beperkingen en kunnen

afspraak af te halen en; op = op.

adviseren omtrent de bewerking en afwerking

Productieproces:

Strips

Rond

Verticaal
Horizontaal

Gelamineerd

Splijten

Gecomprimeerd
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Persing

Buiten bamboe

Bamboe binnenstebuiten
Met een gepatenteerd productieproces uit

Met duurzaamheidsklasse I en schimmelklasse

van BAMBOOXL geschikt gemaakt om buiten

alternatief in (tropisch) hout of bamboe

China worden de kleuren TROTS en ROBUUST

0 scoort ons buitenbamboe beter dan menig

toe te passen. Deze methode wordt nu ruim

composiet. Ook de vormvastheid benadrukken

10 jaar toegepast en heeft zich ruimschoots
bewezen.

Zo

kunt

u

onze

wij graag. Bamboe kan ook ingezet worden

topkwaliteit

voor toepassingen in infra en/of grond- weg

bamboe zowel binnen als buiten gebruiken.

en waterbouw. Overtuig uzelf en kom langs.

Bamboe vormt voor terrassen een uitstekend
duurzaam alternatief voor hardhout.
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Industriële producten

Productie voor specifieke bamboe onderdelen
Voor producenten of industriële klanten levert

BAMBOOXL

maat. CNC bewerkingen, rijboringen, inserts,

uitgebreide kennis over bamboe, ervaring met

BAMBOOXL productiewerk van bamboe op

staat

voor

één

duidelijk

aanspreekpunt, een uitstekende service en

sponningen, sparingen en/of rondwerk zijn

de bewerking ervan, gebruik van de beste

bewerkingen die wij voor u kunnen uitvoeren.

gereedschappen en de juiste afwerking. Maak

Desgewenst kan uw product door ons gelakt

een afspraak of informeer naar de prijzen voor

worden. Al deze bewerkingen vinden plaats

uw product.

onder 1 dak. Dit is milieuvriendelijk en kostenbesparend.

Onze bamboe fusion keuken
Aziatisch bamboe met een sausje van Hollandse degelijke productie

op een modern machinepark resulteert in hoogwaardige BAMBOOXL eindproducten.
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Adres

Vlampijpstraat 94
3534AR Utrecht

Telef oo n

+31 (0)85-0607282

E- m ail

info@bambooxl.nl

bambooxl.nl
Vraag naar o nz e
BAMBOO BOX o f
neem c o ntac t o p vo o r
vak kundig a d vies
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Deze brochure is gedrukt
op gerecycled papier en draagt
bi j aan een circulaire economie

