
KÄNNS SÅ SKÖNT UNDER FÖTTERNA

Äntligen ett utegolv värd namnet. Vackert, vattentåligt 
och formstabilt. Du får också ett desigmässigt genom-
tänkt golv, där Du själv kan välja mönster genom att 
vända Ditt favoritmönster uppåt. 

Bamboodeck™ är UV-beständigt och helt underhålls-
fritt! Med naturlig träkänsla. Du får mer tid över. Bara 
att njuta. 

Bamboodeck™ passar utmärkt även till uterummet - det 
inglasade eller öppna. Var Du än väljer att installera det, 
förstärker och förskönar det rumskänslan. 

Bamboodeck™ finns i färgerna brunt eller grått. Ma-
terialet är träkomposit som inte spricker och tål att 
högtryckstvättas.
Enkel installation utan några specialverktyg gör att 
Du snabbt kan njuta av ett utegolv som öveträffar 
Din förväntan.

Äntligen ett utegolv
som överträffar förväntan!



Bamboodeck™ består till största delen av trä - 
60 % Bambu -  trots detta är det mycket goda 
värden beträffande produktens klimat -och 
UV-beständighet. Under de första månader-
na kan ytan blekas med max 8 %, därefter är 
färgen beständig. Minimala skillnader i nyan-
ser förstärker ju också träkänslan.

På golvets båda sidor finns två olika mönster-
typer i form av urspårningar. Dessa har inte 
bara en designmässig fördel utan erbjuder 
även snabb avrinning av regnvatten eller 
plaskvatten från poolen. 

Tryggt, säkert och underhållsfritt.

med ett underhållsfritt utegolv!Tryggt & en skön känsla



ENKELT ATT MONTERA

Ska Du montera på betongunderlag rekommen-
deras reglar av samma material, träkomposit. An-
nars monterar Du på reglar av tryckimpregnerat 
virke. Notera att max c/c mellan reglarna, ska vara 
40 cm. Längdavståndet mellan bräderna ska vara 
5 mm. Hålrummen i Bamboodeck™ ger Dig unika 
möjligheter till kabeldragning för mysig belys-
ning. 

Du monterar Bamboodeck™ med speciella clips 
och rostfria träskruvar. Finns som tillbehör. Det är 
bara Din fantasi som sätter gränser för vad Du 
skapar med Bamboodeck™. Färgerna brunt och 
grått med vardera två olika ytmönster, ger möj-
lighet till många spännande kombinationer.

Inga specialverktyg fodras vid montering, vanlig kapsåg, 
skruvdragare och vattenpass går alldeles utmärkt att an-
vända.



Bamboodeck AB
Verkstadsgatan 15, 392 39 Kalmar

Tel. 0480-31 99 60
info@bamboodeck.se   www.bamboodeck.se

D O K U M E N T E R A D  P R O D U K T K V A L I T E T

Dimension, golvbräda

Längd, golvbräda

Vikt golvbräda / lpm - m²

Antal lpm golvbräda / m²

Antal lpm - m² golvbrädor / pall

150x25 mm

2,9 kg - 18,5 kg

2,900 mm

6,45 lpm

580 lpm - 90 m²

Färger Brun Grå

NATUR OCH TEKNIK

Till största delen är Bamboodeck™ 
en ren naturprodukt. Produkten 
består till 60 % av bambufibrer som 
ger mycket goda egenskaper be-
träffande hållfasthet. Polyethylene 
ingår med 30 % samt 10 % färg och 
övriga tillsatsmedel.

Täthet

Brottgräns

Böjning vid 500 N

1,35 g / cm³

> 3.300 N

>1,5 mm

Vattenabsorption i kokande vatten Vikt: < 2 %   Längd:< 0,5 %   Bredd: < 1 %   Tjocklek: < 1,5 %

EN 310

EN 310

EN 1087-1

Garantier Fabriksgaranti, 10 år

C/C mått mellan reglar Max 40 cm, rek. 36 cm


