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INTRO

Accoya® hout is geschikt
voor veeleisende buitentoepassingen.

Accoya® is hout, maar niet zoals u hout
kent. Met behulp van het acetylatieproces,
een geavanceerde gepatenteerde
technologie, gaat Accoya® hout
gegarandeerd mee voor 50 jaar boven
de grond en 25 jaar in grond of zoetwater.
De verbeterde dimensie stabiliteit
verlengt eveneens de levensduur van
coatings.

50 jaar garantie bovengronds of 25 jaar
garantie in grond- en/of watercontact.
In testen de enige houtsoort
die niet kromtrekt
Uitstekende prestaties onder
alle weersomstandigheden
Uitgebreide mogelijkheden voor
kleur en coatingsystemen

ACCOYA® HOUT

KENMERKEN EN VOORDELEN
Accoya® hout is grondig getest. Zo verzekeren we optimale prestaties op
het gebied van slijtvastheid, dimensiestabiliteit, bestendigheid van de laklaag
en verlengde duurzaamheid, zelfs in de grond of in contact met water.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
50 & 25 jaar
garantie

Zeer stabiel
ZEER
STABIEL

Ideaal voor
coatings
IDEAAL VOOR
COATINGS

GARANTIE

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
Natuurlijk
isolerend

Aangenaam voor
blote voeten
AANGENAAM
VOOR BLOTE
VOETEN

NATUURLIJK
ISOLEREND

Insecten
bestendigheid
INSECTENBESTENDIG

Weinig
onderhoud
Met Accoya® hout bent u verzekerd
van constante kwaliteit, duurzaamheid
en dimensiestabiliteit.

WEINIG
ONDERHOUD

Uitstekend
te verwerken
UITSTEKEND TE
VERWERKEN

CO2 negatief
over cyclus

Duurzaam

KOOLSTOF
NEGATIEF OVER
LEVENSCYCLUS

DUURZAAM
INGEKOCHT

Structureel
gecertificeerd

Niet giftig
NIET GIFTIG

ACCOYA® IS

DIMENSIE STABIEL
De superieure maatvastheid van Accoya® hout
(bestendigheid tegen uitzetting en krimp) overtreft
die van alle gangbare houtsoorten, waaronder teak,
sapeli en iroko. Accoya® hout is gedurende lange
perioden onder alle blootstellingsomstandigheden
getest (bovengronds, ondergronds en zelfs
in water) en kan aantoonbaar de zwaarste
buitenomstandigheden doorstaan.

VERVORMING DOOR HOL TREKKEN
1. Siberische lariks
2. Europese lariks
3. Thermohout

4. Pine
5. Western red cedar
6. Accoya®
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VOORDELEN
Minder schotelen, zeer strakke gevel of terras
Beter sluitende vensters en deuren onder
alle weersomstandigheden
Kleinere tussenruimtes tussen de planken
Minder vaak verven, gereduceerde onderhoudskosten

ACCOYA® IS

DE DUURZAME
OPLOSSING

Accoya® hout komt uit snelgroeiende,
duurzaam gecertificeerde bossen.

Garantie van 50 jaar
bovengronds of 25 jaar in
grond- en/of watercontact.

Accoya® is de duurzame keuze die u helpt om
wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering aan te gaan. Van bron tot productie en
tot het einde van de levensduur; duurzaam in
alles. Geaccrediteerd door FSC® en Cradle to
Cradle Gold Certified ™. Het is het enige bouwmateriaal ter wereld dat de C2C Platinum-certificering ™ voor materiaalgezondheid heeft
behaald. Met een lage CO2-voetafdruk kunt u
helpen de CO2-uitstoot te bestrijden voor een
gezondere wereld. Het is niet giftig, dus veilig
voor mensen, huisdieren en voor de aarde.

ACCOYA® IS

IDEAAL TE COATEN
Veel coatings hebben een aantoonbaar langere levensduur op Accoya® hout, waardoor
minder vaak onderhoud uitgevoerd hoeft te
worden. Dankzij zijn lichte kleur is Accoya®
hout geschikt voor een breed scala aan coatingtinten. Door de hoge maatvastheid gaan
coatingsystemen veel langer mee. Accoya®
hout is makkelijk af te werken en heeft niet
veel voorbereiding of schuurwerk nodig.

Makkelijker te schilderen, minder
voorbereiding en schuren benodigd.

STANDAARD

AFMETINGEN & KWALITEITEN
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* Ook verkrijgbaar als gevingerlaste planken (46 x 95/121/145 mm) L = 6 m

Elke partij wordt na productie
getest om de duurzaamheid te
kunnen garanderen. Accoya®
is duurzaamheidsklasse 1.

KWALITEIT

STANDAARD LENGTES

2.4m, 3.0m, 3.6m, 4.2m, 4.8m.
A1 : Vrijwel foutloos aan 4 zijden
A2 : Vrijwel foutloos aan 3 zijden
FJ : Gevingerlast

Uw Accoya® distributeur
in België en Luxemburg.
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