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Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
producten. Bamboe is een natuurlijk product! Kleurdiepte en kleurintensiteit kunnen daardoor variëren.

INDUSTRY parket
EcoBam industry vloeren bestaan uit in blokvorm ge-
bundelde korte bamboestroken. De vloer wordt direct 
en volledig op de ondervloer gekleefd. Na plaatsing 
wordt de vloer gestopt en afgewerkt met olie of vernis 
naar keuze. De vloer is geschikt voor vloerverwarming.

Industry / Vertical / coffee
afwerking naturel geolied (**)

Industry / Vertical / Havanna
afwerking Vision Grey geolied

(**) vertical coffee industry is ook beschikbaar in T&G plank 500*140*15 4mm toplaag

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Industry / Vertical / Natural
afwerking: naturel geolied

Industry / strandwoven / natural 
afwerking naturel geolied

Industry / Vertical / Havanna
afwerking: naturel geolied

Industry / strandwoven / coffee 
afwerking naturel geolied

ARTIKEL
AR00526

AR00527

AR00528

AR00544

AR00545

KLEUR
Natural

Coffee

Havanna

Natural

Coffee

STRUCTUUR
Vertical

Vertical

Vertical

Strandwoven/Cobam

Strandwoven/Cobam

OPPERVLAK
Onbehandeld voorgeschuurd 280*140*10

Onbehandeld voorgeschuurd 280*140*10

Onbehandeld voorgeschuurd 280*140*10

Onbehandeld voorgeschuurd 300*180*10

Onbehandeld voorgeschuurd 300*180*10

JA: geschikt voor vloerverwarming, geschikt voor intensief gebruik ( behalve de Havanna)
NEE: T&G , zwevende plaatsing , klikverbinding



Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
producten. Bamboe is een natuurlijk product! Kleurdiepte en kleurintensiteit kunnen daardoor variëren.

Rio / Cobam Density coffee

JUNIOR / SOLIDO RIO parket
EcoBam junior (plainpressed) & Solido (sidepressed)
vloeren bestaan uit een 4mm dikke toplaag en een 
dwars gekleefde onderlaag. De vloer wordt geleverd 
met Tand & groef verbinding. Beide vloeren worden 
hoofdzakelijk in de projectmarkt gebruikt en zijn daar-
om enkel op bestelling verkrijgbaar.

Junior / plainpressed naturel

Junior / plainpressed coffee

Opmerking: Density / Cobam is geschikt voor zwaar commercieel gebruik
Opmerking: onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Solido / sidepressed natural

Solido / sidepressed coffee

Rio / Cobam Density natural

ARTIKEL
AR00378 /AR00379 /AR00174 

AR00381 /AR00382 /AR00175 

AR00780 /AR00554 /AR00387 

AR00555 /AR00395 /AR00390 

AR00664 /AR00781 /AR00612 

AR00609 /AR00392 /AR00391

KLEUR
Natural

Coffee

Natural

Coffee

Natural

Natural

STRUCTUUR
Junior plainpressed

Junior plainpressed

Solido sidepressed

Solido sidepressed

Rio Cobam density

Rio Cobam density

OPPERVLAK
Onbehandeld/geolied/vernist 920*92*10

Onbehandeld/geolied/vernist 920*92*10

Onbehandeld/geolied/vernist 920*92*10

Onbehandeld/geolied/vernist 920*92*10

Onbehandeld/geolied/vernist 920*92*10

Onbehandeld/geolied/vernist 920*92*10

JA: T&G, volledig verlijmen, budgetvriendelijk, projectmarkt
NEE: vloerverwarming, zwevende plaatsing, klikverbinding



Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
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VIVO sidepressed HDF
EcoBam Vivo (sidepressed) vloeren bestaan uit een 
2.5mm toplaag bamboe, geperst op een kern van 
HDF en onderlaag in zachthout. Vanwege het uni-
click systeem (met door paraffine beschermde randen) 
wordt plaatsing een snelle en eenvoudige klus zonder 
krachtinspanning.

Vivo sidepressed coffee

Opmerking: Density / Cobam is geschikt voor zwaar commercieel gebruik
Opmerking: onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vivo sidepressed wit geborsteld Vivo sidepressed kolonial geborsteld

ARTIKEL
AR00430

AR00360

AR00431

KLEUR
Coffee

Coffee

Coffee

STRUCTUUR
Sidepressed

Sidepressed

Sidepressed

OPPERVLAK
Gelakt

Wit gelakt & geborsteld

Zwart/Koloniaal gelakt & geborsteld

JA: zwevende plaatsing en volledige verlijming mogelijk, uniclick
NEE: vloerverwarming, T&G, badkamers



Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
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VIVA & MILO plainpressed HDF
EcoBam Viva (plainpressed) vloeren bestaan uit een 
2.5mm toplaag uit bamboe, geperst op een kern van 
HDF en onderlaag in zachthout. Vanwege het uniclick 
systeem (met door paraffine beschermde ran- den) 
wordt plaatsing een snelle en eenvoudige klus zonder 
krachtinspanning.

Viva plainpressed coffee wit ge-
borsteld

Viva plainpressed coffee zwart- 
bruin geborsteld

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Viva plainpressed coffee bruin- 
grijs geborsteld

Milo plainpressed coffee vernist

Viva plainpressed coffee paars- 
grijs geborsteld

ARTIKEL
AR00577

AR00578

AR00579

AR00580

AR00357

KLEUR
Coffee

Coffee

Coffee

Coffee

Coffee

STRUCTUUR
Plainpressed

Plainpressed

Plainpressed

Plainpressed

Plainpressed

OPPERVLAK
Wit gelakt & geborsteld

Zwart gelakt & geborsteld

Bruin-grijs gelakt & geborsteld

Paars gelakt & geborsteld

Gelakt

JA: zwevende plaatsing en volledige verlijming, uniclick
NEE: vloerverwarming, T&G, badkamers



Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
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SANTOS COBAM/DENSITY
HDF EcoBam cobam(density) vloeren bestaan uit een 
2.5mm toplaag uit bamboe, geperst op een kern van 
HDF en onderlaag in zachthout. Vanwege het uni-
click systeem (met door paraffine beschermde randen) 
wordt plaatsing een snelle en eenvoudige klus zonder 
krachtinspanning.

Santos cobam/density natural 
vernist

Santos cobam/density coffee 
vernist

Opmerking: Density/Cobam is geschikt voor zwaar commercieel gebruik
Opmerking: Onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Santos cobam/density natural 
onbehandeld

Santos cobam/density coffee 
onbehandeld

ARTIKEL
Ar00666 / AR00613

AR665 / AR00420

KLEUR
Natural

Coffee

STRUCTUUR
Santos cobam/density

Santos cobam/density

OPPERVLAK
Onbehandeld / vernist 920*125*10

Onbehandeld / vernist 920*125*10

JA: zwevende plaatsing en volledige verlijming, uniclick
NEE: vloerverwarming, T&G, badkamers



Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
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LOFT vertical /sidepressed 1 laags
EcoBam loft sidepressed vloeren bestaan uit 1 laags 
zijdelings geperste 15mm dikke bamboestrookjes. De 
afzonderlijke plankjes zijn voorzien van Tand & groef 
verbinding en dienen volverlijmd te worden. Vanwege 
de budgetvriendelijke prijzen worden de plankjes zeer 
veel in de projectmarkt gebruikt.

Loft vertical Coffee onbehandeld

Loft vertical Natural onbehandeld

Opmerking: Onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Loft vertical Coffee extra wit 
geolied

Loft vertical Natural vernist

Loft vertical Coffee vernist

ARTIKEL
AR00347 (AR00600) / AR00173

AR00596

AR00385 / AR00172

KLEUR
Coffee

Coffee

Natural

STRUCTUUR
Loft vertical/sidepressed

Loft vertical/sidepressed

Loft vertical/sidepressed

OPPERVLAK
Onbehandeld / vernist 960*96*15

Extra wit geolied 960*96*15

Onbehandeld / vernist 960*96*15

JA: volledige verlijming , T&G, vloerverwarming
NEE: zwevende plaatsing, uniclick



Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
producten. Bamboe is een natuurlijk product! Kleurdiepte en kleurintensiteit kunnen daardoor variëren.

OBJECTO cobam/density meerlaags 4mm toplaag
EcoBam cobam(density) objecto vloeren bestaan uit een 4mm 
toplaag uit bamboe, verlijmd op een kern van sparrenhout en 
onderlaag in sparrenhout. Vanwege het uniclick systeem wordt 
plaatsing een snelle en eenvoudige klus zonder krachtinspanning. 
De vloeren zijn uitermate geschikt voor zwaar commercieel ge-
bruik en vanwege de laagopbouw geschikt voor vloerverwarming.

Objecto cobam/density natural 
onbehandeld

Objecto cobam/density coffee 
onbehandeld

Opmerking: Density/Cobam is geschikt voor zwaar commercieel gebruik
Opmerking: Onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Objecto cobam/density natural 
vernist

Objecto cobam/density coffee 
voorgeolied

Objecto cobam/density coffee 
vernist

ARTIKEL
AR00667/AR00618

AR00617/AR00616/AR00422

KLEUR
Natural

Coffee

STRUCTUUR
Objecto cobam/density

Objecto cobam/density

OPPERVLAK
onbehandeld / vernist 1850*142*15

onbehandeld / geolied / vernist 1850*142*15

JA: zwevende plaatsing en volledige verlijming mogelijk, uniclick, vloerverwarming
NEE: T&G, badkamers



Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
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BALI plainpressed meerlaags 4mm toplaag
EcoBam plainpressed BALI vloeren bestaan uit een 
4mm toplaag uit bamboe, verlijmd op een kern van 
sparrenhout en onderlaag in spar- renhout. Vanwege 
het uniclick systeem (wordt plaatsing een snelle en
eenvoudige klus zonder krachtinspanning.

Bali plainpressed natural voorge-
olied

Bali plainpressed coffee onbehan- 
deld

Opmerking: Onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze.

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bali plainpressed natural vernist

Bali plainpressed coffee vernist

ARTIKEL
AR00416/AR00372

AR00369/AR00373

KLEUR
Natural

Coffee

STRUCTUUR
Bali plainpressed

Bali plainpressed

OPPERVLAK
Voorgeolied / vernist 2200*190*15

Onbehandeld / vernist 2200*190*15

JA: zwevende plaatsing en volledige verlijming mogelijk, uniclick, vloerverwarming
NEE: T&G



Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in de illustraties van deze catalogus afwijken van de kleuren van de 
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LIMBO sidepressed meerlaags 4mm toplaag
EcoBam sidepressed LIMBO vloeren bestaan uit een 
4mm toplaag uit bamboe, verlijmd op een kern van 
sparrenhout en onderlaag in sparrenhout. Vanwege het 
uniclick systeem wordt plaatsing een snelle en een-
voudige klus zonder krachtinspanning.

Limbo sidepressed coffee onbe- 
handeld

Limbo sidepressed coffee extra wit 
geolied

Opmerking: onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze.

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Limbo sidepressed coffee voor- 
geolied

Limbo sidepressed coffee vernist

ARTIKEL
AR00370/AR00415

AR00424/AR00597

KLEUR
Coffee

Coffee

STRUCTUUR
Limbo sidepressed

Limbo sidepressed

OPPERVLAK
Onbehandeld / vernist 2200*190*15

Geolied / extra wit geolied 2200*190*15

JA: zwevende plaatsing en volledige verlijming mogelijk, uniclick, vloerverwarming
NEE: T&G
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MASSIVO sidepressed
EcoBam massivo sidepressed vloeren bestaan uit een 
15mm dik 1 laags opgebouwde sidepressed en zijn be-
schikbaar onbehandeld (zonder velling) of naturel ge-
olied of vernist (microvelling). De onbehandelde vloeren 
kunnen daarnaast ook geleverd worden met volgende 
kleuren: Shanghai / Tibet / Beijing / Macau

Massivo sidepressed caramel on-
behandeld

Opmerking: Onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Massivo sidepressed caramel af-
werking: vernis

Massivo sidepressed caramel af-
werking: Shanghai

Massivo sidepressed caramel af-
werking: Macau

Massivo sidepressed caramel af-
werking: Beijing

ARTIKEL
AR00214-683

AR00388 / AR00594

KLEURSTRUCTUUR
Massivo sidepressed

Massivo sidepressed

OPPERVLAK
Onbehandeld 1920*160*15

Voorgeolied / vernist 1920*160*15

JA: volledige verlijming mogelijk, T&G
NEE: vloerverwarming, zwevende plaatsing, uniclick
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MASSIVO Cobam Density coffee
EcoBam massivo cobam vloeren bestaan uit een 12mm dikke 
massieve cobam/density laag beschikbaar onbehandeld of naturel 
geolied. De plankdelen zijn voorzien van het uniclick systeem om 
een eenvoudige plaatsing mogelijk te maken. De onbehandelde 
vloeren kunnen daarnaast ook geleverd worden met volgende 
kleuren: Shanghai / Tibet / Beijing / Macau. Vanwege de densiteit 
is deze vloer uitermate geschikt voor zwaar commercieel gebruik.

Massivo cobam coffee onbehan- 
deld

Opmerking: Onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze.

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Massivo Cobam coffee naturel 
voorgeolied

Massivo Cobam coffee afwerking: 
Shanghai

Massivo Cobam coffee afwerking: 
Beijing

ARTIKEL
AR00399

AR00362

KLEUR
Coffee

Coffee

STRUCTUUR
Massivo Cobam

Massivo Cobam

OPPERVLAK
Onbehandeld 1920*130*12

Naturel geolied 1920*130*12

JA: volledige verlijming mogelijk, uniclick
NEE: vloerverwarming, zwevende plaatsing

Optionele kleurafwerkingen: Shanghai / tibet / beijing / macau

Massivo Cobam coffee afwerking: 
Macau
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MASSIVO Cobam Density naturel
EcoBam massivo cobam vloeren bestaan uit een 12mm dikke mass- 
ieve cobam/density laag beschikbaar onbehandeld. De plankde-
len zijn voorzien van het uniclick systeem om een eenvoudige 
plaatsing mogelijk te maken. De onbehandelde vloeren kunnen 
daarnaast ook geleverd worden met volgende kleuren: naturel/
Shanghai/Tibet/Beijing/Macau. Vanwege de densiteit is deze vloer 
uitermate geschikt voor zwaar commercieel gebruik.

Massivo cobam naturel onbehan- 
deld

Opmerking: Onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze.

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Massivo Cobam naturel voorgeo- 
lied

Massivo Cobam naturel afwerking: 
Shanghai

Massivo Cobam naturel afwerking: 
Beijing

ARTIKEL
AR00409

KLEUR
Naturel

STRUCTUUR
Massivo Cobam

OPPERVLAK
Onbehandeld 1920*130*12

JA: volledige verlijming mogelijk, uniclick
NEE: vloerverwarming, zwevende plaatsing

Optionele kleurafwerkingen: Shanghai / tibet / beijing / macau

Massivo Cobam naturel afwerk- 
ing: Macau
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SUPERIOR COBAM/Density
EcoBam superior density vloeren bestaan uit een 18mm dikke 
massief geperste bamboe in kleuren caramel (ipé) of dark 
(wengé). De plankdelen worden onbehandeld geleverd en zijn 
voorzien van tand & groef. Vanwege de scherpe kanten wordt 
een strak, naadloos uitzicht gecreeërd. De denisty brown is 
uitstekend geschikt voor zwaar commercieel gebruik, de dark 
voor licht commercieel.

Cobam superior brown onbehan- 
deld

Cobam superior dark onbehan- 
deld

Opmerking: Onbehandelde vloeren kunnen geolied of vernist worden naar eigen keuze.

OPTIES/TECHNISCHE SPECIFICATIES

ARTIKEL
AR00148

AR00062

KLEUR
Coffee

Dark

STRUCTUUR
Superior

Superior

OPPERVLAK
Onbehandeld 2150*115*18

Onbehandeld 2150*115*18

JA: volledige verlijming mogelijk, T&G, vloerverwarming
NEE: zwevende plaatsing, uniclick



Horizontal / Natuur Horizontaal / Co�ee Verticaal / Co�ee  / Co�eeVerticaal / Natuur

Industry / Co�ee Industry / Nature Verticaal / Colonial Verticaal / Co�eeIndustry / Havana

Bamboe parket  waardevol en sterk.

Geen enkel natuurlijk materiaal is sterker of biedt meer weerstand dan bamboe
Eco Bam parket is een natuurlijk product. Elke plank en vloerdeel is uniek. Dit dankzij de 
typische knopen die aan bamboe zijn onmiskenbare korrel en textuur verlenen. Dit spel 
van de natuur bekoort mensen over de ganse wereld.

Eco Bam parket past bij elk type interieur. Of voor residentieel gebruik, voor burelen of 
studio’s, publieke gebouwen of handelszaken, met Eco Bam bamboe wint elke inricht-
ing aan klasse en individualiteit. Bovendien is Eco Bam parket extreem duurzaam. Dankzij 
de natuurlijke elasticiteit, duurzaamheid en weerstand tegen druk, blijft het voor decen-
nia weerstand bieden tegen slijtage. Bij de eerste eventuele sporen van slijtage kan me 
het eenvoudig  opnieuw afschuren en opnieuw behandelen met olie, wax of vernis naar 
keuze.

Bamboe Gras wordt een edel parket.

Eco Bam parket is een kwaliteitsproduct voor de meest veeleisenden. Gezien de atmosfer-
ische omstandigheden gebruiken we uitsluitend de sterkste bamboesoorten die op hoog 
gelegen plateaus groeien. Specalisten staan in voor een precieze verwerking. Eco Bam 
parket moet aan een aantal kwaliteitstesten voldoen alvorens het eindproduct de eindcon-
trole mag en kan passeren.

De schuurweerstand van bamboe is 3.7 wat overeenkomt met deze van eik en die van 
beuk overtreft. De density gaat nog verder en is gelijkaardig aan hardhout qua schuur-
weerstand. Hoe hoger de densiteit van een materiaal  hoe hoger de druk en mate van 
intensief gebruik kan weerstaan worden. De dichtheid van bamboe kan daarom als uit-
zonderlijk hoog beschouwd worden, (0.73g/cm³)  dit ten opzichte van eik (0.67g/cm³) en 
beuk (0.63g/cm³).

Horizontal/plainpressed

Vertical / sidepressed

Productie van de stroken

De bamboe stengel wordt verticaal in stroken 
gesneden.
Daarna wordt de groene buitenschors op een 
schaafbank verwijderd.
Na een droogproces worden de stroken een 
tweede maal geschaafd.  
De stroken worden nadien eventueel met stoom 
bewerkt, hierdoor worden de suikers opgewarmd 
waardoor deze karameliseren en het materiaal zijn 
kenmerkende karamelkleur krijgt.
Stroken worden op verschillende manieren verlijmd.

Horizontal/plainpressed

De bamboestroken worden horizontaal tegen elkaar 
geperst en onder hoge druk verlijmd. Het resultaat 
is een plank met de kenmerkende zichtbare knopen.

Vertical / sidepressed

De bamboestroken worden verticaal geperst en 
onder hoge druk verlijmd. Het resultaat is een plank 
met een rustigere tekeningen met fijne lijnen en 
minder zichtbare kleine knoopjes.

Cobam/density/strandwoven

De cobam is een extreem harde bamboevloer met 
een naar hout refererende structuur en afwerking. 
De vezels worden onder extreme druk samengeperst 
tot balken of platen waarna hiervan parket planken 
worden gezaagd. Vele eigenschappen van cobam 
kunnen vergeleken worden met staal. De brinell 
hardheid van méér dan 10 bij 500KN testlading wijst 
erop dat dit materiaal in elke toepassing commercieel, 
industrieel en residentieel gebruikt kan worden.
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