Hvorfor vælge bambus gulv
Der er mange grunde til at vælge bambus gulv. Æstetik og brugervenlighed er to vigtige
faktorer.

Bambus gulv er hårdt og slidstærkt, det er smukt og elegant, og det er økologisk og
miljøvenligt.
Det er måske ikke overraskende, at mere og mere i dette land åbne deres øjne for den bambus
gulv. Vi vant til at lægge træ på gulvet, men de fleste af dem har godt overvejet at bruge græs på
gulvet. Men det er præcis, hvad du gør, når du vælger bambus da det er økologisk og miljøvenligt.
Bambus Gulve - Godt for miljøet både inde og ude
Men hvor egetræet kan tage flere årtier at nå fuld størrelse, bambus klar til fælles og forarbejdet i
blot fem år. Bambus er derfor en hurtigt fornyelig ressource, og netop dette gør bambus gulv en
vinder for den miljøbevidste forbruger.
Desuden bambus en række gode egenskaber, der gør det gavnligt for miljøet i dit eget hjem.
Bambus ikke absorberer fugt og pletter og er derfor meget modstandsdygtig over for råd og
meldug, og er ikke fødekilde for insekter og termitter.

Bambus gulv er holdbart og smukt.
Ridser i lakken
Selvom bambus har alle disse vidunderlige egenskaber, er det værd at bemærke, at der er ikke
sådan noget som en perfekt gulv, og heller ikke i bambus. Og hvis bambus er hårdere end eg, kan
det alligevel resultere i ridser gulvet.
Ridser opstår primært i maling og dette vil ske med bambus gulv på samme måde som med andre
gulve og parket. Dette gælder også med en hård overflade. Tag derfor det samme opmærksom på
din bambus gulv, som du ville med andre trægulve.
Et levende gulv
Du bør også huske på, at bambus er et levende materiale, og vil opføre sig i overensstemmelse
hermed.
Bambus har mange gode funktioner, men er stadig et naturligt produkt, der kan bevæge sig,
skrumpe osv., på samme måde som traditionelle trægulve hvis de ikke håndteres på en ordentlig
måde, eller udsættes for ekstrem temperatur eller fugtighed udsving.

