ontdek uw
unieke accoya
gevelbekleding

ACCOYA
Een authentieke blikvanger

Waar
kwaliteit telt
Prestatie

gaat een levenlang mee

Houten gevels zijn authentiek, hebben
veel karakter en zien er geweldig uit,
vooral wanneer ze na verloop van tijd
op natuurlijke wijze verweren.
Bovendien geeft het een goed gevoel
te weten dat u met echt hout een
duurzaam bouwmateriaal hebt
gekozen dat geen schade toebrengt
aan de planeet. Accoya biedt dit alles
en nog veel meer.
Accoya combineert de charme van
echt hout met individueel design en
uitzonderlijke prestaties. Accoya is
verkrijgbaar in individuele profielen en
met talrijke coatings om een verfijnde
architectuur te realiseren. De gevels
zijn ook uiterst duurzaam tegen weer
en wind en vergen weinig onderhoud.

In tegenstelling tot traditionele houtsoorten en veel
alternatieve gevelmaterialen is Accoya uiterst vormvast,
duurzaam en bestand tegen rot en aantasting door
insecten. Gevels van Accoya behouden daardoor hun
oorspronkelijke vorm en coatings vergen weinig
onderhoud.

50 JAAR
GARANTIE*

ZEER
DUURZAAM

WEINIG
ONDERHOUD

Afwerking

passend bij uw ontwerp

Dankzij de speciale eigenschappen kan Accoya worden
gebruikt om complexe ontwerpen te creëren. Dankzij de
grote dimensionale stabiliteit zijn individuele en ook
speciale, brede profielen mogelijk, die anders gemakkelijk
vervormen. Accoya gevels zijn verkrijgbaar met
verschillende coatings en ook speciaal borstelen of
verkolen behoort tot de mogelijkheden. Zelfs zwarte
gevels kunnen worden uitgevoerd dankzij de speciale
dimensionale stabiliteit.... Er zijn geen grenzen aan
creativiteit.

MAATWERKOPTIES

IDEAAL VOOR
COATINGS

BREDE PLANKEN
BESCHIKBAAR

Duurzaamheid
onovertroffen in de markt

Dankzij zijn unieke duurzaamheid overtreft Accoya de
meeste alternatieve gevelmaterialen die gemaakt zijn
van langzaam groeiend hardhout of van CO2vervuilende, kunstmatige materialen. Accoya is FSC®
gecertificeerd, niet giftig en 100% recyclebaar. Het heeft
de laagste CO2-voetafdruk van alle gevelmaterialen.

DUURZAAM
INGEKOCHT

LAGE IMPACT OP
HET MILIEU

NIET GIFTIG

zeer
duurzaam

IDEaaL voor
coatings

bewezen testen

geen grenzen aan creativiteit

De maatvastheid (weerstand
tegen zwellen en krimpen) van
Accoya hout overtreft alle
veelgebruikte houtsoorten,
inclusief teak, thermisch
gemodificeerd hout en Western
Red Cedar. Accoya hout is
gedurende langere perioden
getest in alle
weersomstandigheden – boven
de grond, in de grond en zelfs in
water - en het is bewezen dat
het bestand is tegen zelfs de
zwaarste omstandigheden.
Overtuig uzelf; de onafhankelijke
testen tonen aan dat Accoya
nauwelijks vervormd in
tegenstelling tot andere
veelgebruikte houtsoorten en het
krimppercentage van Accoya is
veel lager dan bij andere
houtsoorten. Zie de resultaten
hiernaast.

Accoya is bij uitstek geschikt voor coatings die,
dankzij de bijzondere dimensiestabiliteit, een
veel langere levensduur hebben en minder
onderhoud vergen dan andere typische
houtsoorten.
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Overtuig uzelf: de coatingfabrikant TEKNOS
heeft in een test gedurende 10 jaar coatings op
verschillende houtsoorten vergeleken. De
coatings op Accoya zien er aanzienlijk beter uit
dan op de andere houtsoorten.
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zoals elke natuurlijke
houtsoort

gaat generaties lang mee

Accoya hout is onderhevig aan
weersinvloeden in buitenomstandigheden.
Alle materialen die aan externe
omstandigheden worden blootgesteld,
worden afgebroken door een reeks
chemische, biologische en fysische
processen.

De duurzaamheid
(rotweerstand) van
Accoya hout valt in Klasse
1, wat de veelgebruikte
houtsoorten voor
gevelbekledingen
overtreft, zoals Western
Red Cedar, lariks, douglas,
tropisch hardhout en
thermisch gemodificeerd
hout. Elke batch Accoya
hout wordt na productie in
het laboratorium
geanalyseerd om de
prestaties te garanderen.
Overtuig uzelf; in onze 20
jaar durende
duurzaamheidstests voor
oeverbeschoeiing zijn de
resultaten opmerkelijk.
Accoya hout

Andere houtsoort

Het oppervlak van elk hout zal worden
aangetast door een combinatie van UV,
niet houtaantastende schimmels, algen,
meeldauw, gisten en vervuiling.
Onbehandeld Accoya hout zal na verloop
van tijd (afhankelijk van ligging en
weersomstandigheden) prachtig zilvergrijs
verweren.

Van Ierssel Houtimport
Nijverheidsweg 1
4879 AP Etten-Leur
T: 076 - 503 65 00
info@vanierssel.nl
Bezoek onze website
www.vaniersselhoutimport.nl
voor meer informatie of scan
de QR-code

Voor meer informatie over Accoya’s
testprogramma en actuele
testresultaten, zie de Accoya
Onderzoeksresultaten brochure die
beschikbaar is via
www.accoya.com

Accoya® en het Trimarque-logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Titan Wood Limited, een volledige dochteronderneming van Accsys Technologies
PLC, en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. Accoya hout moet altijd worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
schriftelijke instructies en richtlijnen van Accsys Technologies en / of haar agenten (beschikbaar op verzoek). Accsys Technologies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig
defect, schade of verlies dat kan optreden wanneer dergelijke schriftelijke instructies en richtlijnen niet worden nageleefd.

