Amenajări

Parchetul
de bambus
Ce opţiuni
am la dispoziţie?

Probabil că aţi citit în numerele
anterioare care sunt principalele
motive pentru a alege parchetul
de bambus. Aceasta în principiu
este o opţiune pentru un lemn
mai rezistent, care salvează
timp şi bani fiind gata finisat
şi nu în ultumul rând, denotă
responsabilitate faţa de mediul
înconjurător.
Dar alegând parchetul de
bambus, nu îmi limitez opţiunile
de culoare şi design decât la
doua trei tipuri posibile? Câtuşi
de puţin... Există foarte multe
tipuri de parchet de bambus.
Cele mai importante sunt: cel
masiv (care în categoria parchet

de bambus înseamnă de fapt
că este stratificat dar cu toate
straturile din bambus), cel
densificat (un conglomerat supus
la presiuni foarte mari în procesul
de fabricaţie, fapt ce îi conferă
o duritate excepţională), cel
stratificat (care de fapt conţine
unul sau mai multe straturi din
alt lemn, de regulă o raşinoasă).
Asta dacă nu mai menţionăm
şi faptul că se comercializează
şi parchet laminat cu suprafaţa
care imită bambusul, dar acesta
nu intră în categoria parchetului
natural. Aceste tipuri de baza
au diferite variaţiuni ce ţin de
dimensiuni, sisteme de prindere
sau de structură.
Din punct de vedere coloristic,
bambusul în mod natural are
o culoare foarte deschisă
(asemănătoare mierii de salcâm).
Prin tratament termic, lemnul de
bambus capătă o culoare cafenie,
foarte frumoasă. Acestea sunt de
fapt cele două culori în care el
poate apărea în mod natural, cu
variaţii de tonalitate specifice
lemnului natural. Dar lemnul de
bambus poate fi ulterior baiţuit în
aproape orice culoare, finisajele
cele mai întâlnite fiind wenge,
roşu, negru sau chiar verde.
Totul depinde de modul în
care doriţi să arate interiorul
dumneavoastră, şi de armonia pe

care doriţi să o creaţi.
Dacă doriţi să achizitionaţi un
parchet de bambus de cea mai
bună calitate, sau poate doriţi
pur şi simplu să vă informaţi
inainte de a lua o decizie, atunci
cu siguranţă aveţi nevoie de un
specialist.
CLASS Bambus® este primul
brand de pe piaţa românească
dedicat
în
exclusivitate
parchetului de bambus. CLASS
Bambus® doreşte în primul rând
să promoveze acest material
unic prin caracteristicile sale
de duritate, regenerabilitate şi
frumuseţe.
Intrând pe www.classbambus.ro
veţi găsi informaţii interesante
despre parchetul de bambus, ca
alternativă la lemnul clasic.
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