Amenajări

Parchetul de
bambus, o soluţie
potrivita pentru
interiorul meu?
Căldura deja consacrată pe care
parchetul o oferă unui interior
acum dusă la extrem prin
textura bambusului
În mod sigur, când vine vorba
despre cum vrem sa fie pardoseala în propriul cămin, deciziile nu
sunt niciodată simple. Pentru living... gresie, parchet sau poate
granit? Dacă ne-am decis pentru
un interior călduros şi prietenos,
atunci sigur am ales parchetul.
Dar dilemele continuă...ce fel
de parchet se potriveşte cel mai
bine? Dacă vrem un interior natural, călduros şi cu un aspect intim, probabil ca vom alege parchetul din lemn natural.
Dar acum vorbim despre bambus, aşa că pentru inceput
haideţi să aflăm câte ceva despre
planta de bambus. In mod cert
sună, arată şi este exotic. Bambusul nu este un arbore cum s-ar
putea crede, ci este o trestie, dar
nu una obişnuita. Este una dintre
cele mai dure esenţe, are o textura foarte atrăgătoare, rezistă
foarte bine la umezeală fiind o
esenţă tropicală.
Tehnologia pentru a realiza
parchet din această minunata
plantă este relativ recentă. Practic, fâşii din trestie sunt lipite
obtinandu-se placile de parchet.
Se poate interveni şi cu presiune
asupra lor pentru a se conglomera
şi atunci se obtine un parchet cu
proprietaţi de duritate exceptionale, parchetul de bambus densificat.
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Această tehnologie a reuşit
sa realizeze ceva cu adevarat
revoluţionar atât în domeniul
parchetului dar şi pentru mediul înconjurător. Alegând bambusul pentru pardoseli folosiţi o
resursă foarte uşor regenerabilă
in comparaţie cu arborii clasici.
Altor specii le sunt necesari 50100 de ani pentru a creşte şi a
fi potriviţi pentru fabricarea parchetului, in timp ce bambusului îi sunt necesari doar 3 până
la 5 ani după care, odată tăiat,
se regenerează foarte uşor din
rădăcini, nefiind nevoie sa fie replantat.
Parchetul de bambus mai are
un avantaj mare şi anume faptul
ca este gata finisat atunci cand il
cumparaţi. Mai precis, are 7 straturi de finisaj cu protecţie anti
daunatori, anti raze ultraviolete

şi antizgâriere. Acest lucru reduce
substanţial efortul şi costurile
pe care le-aţi fi investit pentru
raşchetarea şi lăcuirea de după
montaj.
Daca doriti sa achizitionati un
parchet de bambus de calitate,
sau poate doriti pur si simplu sa
va informati inainte de a lua o
decizie, atunci cu siguranta aveti
nevoie de un specialist. CLASS
Bambus® este primul brand de
pe piata româneasca 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 gasi informaţii interesante
despre parchetul de bambus, ca
alternativa la lemnul clasic.
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