
Solid Wood Systems

Laat u inspireren door bamboe. Bamboe is niet alleen trendy en mooi 

maar bezit ook de voordelen van de beste tropische hardhoutsoorten. 

Zo biedt het een hoge hardheid, dimensiestabiliteit en een consistente 

structurele uitstraling. Wist u dat het MOSO bamboe, welke in de plafond- 

en wandsystemen wordt toegepast, door zijn extreme groeisnelheid grote 

hoeveelheden CO2 absorbeert tijdens de groei. Hiermee is het product 

aangetoond volledig CO2 neutraal over de gehele levenscyclus. 

Bamboe plafond- en wandsystemen
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Massief bamboe plafond- en wandsysteem

Een massief bamboe plafond- of wandsysteem is in vier uitvoeringen 

beschikbaar en kan als grill en lineair panelen systeem uitgevoerd 

worden. De systemen worden geheel prefab geleverd en zijn snel en 

eenvoudig te monteren.

Het gecomprimeerde Density® materiaal voldoet, zonder impregneren 

met brandvertragers, aan de meest stringente Europese normen 

voor brandveiligheid. 

Het toegepaste massieve MOSO bamboe is aangetoond volledig 

CO2 neutraal over de gehele levenscyclus (LCA rapport TU Delft, 

2014) en bezit zeer duurzame materiaaleigenschappen. Mede 

hierdoor kan toepassing van het bamboe systeem een substantiële 

bijdrage leveren aan de te verkrijgen credits binnen de belangrijkste 

duurzaam bouwen certifi ceringsystemen zoals BREEAM en LEED. 

Wij informeren u hierover graag verder.

Elk project verdient zijn eigen uitstraling. Het ontwerpidee van de architect / ontwerper is het uitgangspunt. Onze systemen 

bieden veel vrijheid in de te realiseren vormen en uitvoering. Zo lenen de plafond- en wandsystemen zich, zowel in de lineaire 

als grill uitvoering, bij uitstek om in gebogen of gewelfde vorm te worden toegepast. Ook zijn er multi-paneel systemen 

mogelijk waarbij er panelen met verschillende breedtemaatvoeringen in één systeem worden gecombineerd.

Maximale ontwerpvrijheid

©2019, Derako International B.V. De getoonde afbeeldingen en tekeningen geven slechts een impressie van de producten. 

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Technische wijzigingen voorbehouden. www.derako.com

FSC producten op aanvraag.

Bamboe Sidepressed Naturel Bamboe Sidepressed Caramel


