U bent een
stap
dichterbij
om te
genieten
van uw
accoya
ramen

ACCOYA
Prachtige houten ramen zonder
compromis

Accoya houten raamkozijnen leveren
alle schoonheid van natuurlijk hout
zonder de nadelen. Dat betekent
minimaal onderhoud en maximale
aantrekkingskracht.
Van de beste isolatie tot een blijvend
mooie uitstraling, Accoya presteert in
alle opzichten beter dan PVC/plastic.
Om nog maar te zwijgen van het feit
dat het veiliger en gezonder is voor u
en het milieu. Of u nu op zoek bent
naar traditionele houten raamkozijnen,
stijlvolle erkers of indrukwekkende
architectonische beglazing – de keuze
is aan u!

Waar kwaliteit telt

Prestatie
het scheelt u tijd en geld
Geringe kans op krimp, zwelling, klemmen, schade
door insecten en schimmels, waardoor toekomstig
onderhoud tot een minimum worden beperkt.
Dankzij de thermische isolatie van Accoya wordt de
warmte die verloren gaat door houtenramen en
deuren verminderd wat scheelt in de energierekening.

50 JAAR GARANTIE

WEINIG
ONDERHOUD

NATUURLIJKE
ISOLATIE

Afwerking
die veel langer meegaat

Makkelijk om mee te werken, Accoya is ideaal voor
zowel traditioneel als modern timmerwerk. Het
perfecte materiaal voor houten kozijnen op maat. U
kunt uw keuze maken uit een reeks op maat
gemaakte fabrieksafwerkingen en dankzij de
stabiliteit van Accoya blijven de gekozen coatings er
veel langer strak uitzien.

NATUURLIJK HOUT

IDEAAL VOOR
COATINGS

ONTWERPVRIJHEID

Duurzaamheid
onovertroffen in de markt

Het is milieuvriendelijker om duurzaam geproduceerd
Accoya te gebruiken dan PVC/plastic, aluminium en
niet-duurzaam geproduceerd hardhout. Met Accoya
houten kozijnen, ramen en deuren (die niet alleen een
kleinere ecologische voetafdruk hebben), helpen ze
zelfs CO₂ tijdens hun levenscyclus te reduceren.

NIET GIFTIG

CO2 NEGATIEF

DUURZAAM
INGEKOCHT

Zeer stabiel

Zeer duurzaam

bewezen testen

gaat generaties lang mee

Het voordeel van Accoya:

Het voordeel van Accoya:

Door de thermische isolatie
weinig warmteverlies

Ideaal voor projecten aan de
kust

Door de stabiliteit blijven
coatings er perfect uitzien

Schoonheid, elegantie en stijl natuurlijk of gecoat

Geen problemen bij het openen
en sluiten in diverse
weersomstandigheden

De maatvastheid (weerstand
tegen zwellen en krimpen) van
Accoya hout overtreft alle
veelgebruikte houtsoorten,
inclusief teak, sapeli en iroko.
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.

De duurzaamheid
(rotweerstand) van
Accoya hout is Klasse
1, wat overeenkomt
met - en ver overtreftde prestaties van
veelgebruikte
hardhoutsoorten voor
terrasplanken, zoals
teak, ipé, bankirai of
padoek. De kwaliteit
van iedere
geproduceerde batch
wordt geanalyseerd.
Daarmee wordt de
kwaliteit geborgt en
kunnen harde
garanties worden
gegeven op
rotbestendigheid.
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Een lange levensduur, hoeft
gedurende minimaal 60 jaar niet
te worden vervangen

teak

iroko

sapeli

scots
pine

Overtuig uzelf; in onze
20 jaar durende
duurzaamheidstests
voor oeverbeschoeiing
zijn de resultaten
opmerkelijk.

Accoya hout

Andere houtsoort

Geweldige
coating
prestaties
daardoor weinig
onderhoud

Bewezen
thermische
prestaties

U kunt op Accoya rekenen

Dankzij de natuurlijke thermische
isolatie van Accoya wordt de warmte
die verloren gaat door houten ramen en
buitendeuren verminderd, waardoor
huizen gezellig warm blijven en de
energierekening laag blijft.

Zie hier de resultaten:
In vergelijking met andere standaard houtsoorten
voor timmerwerk is het warmtegeleidingsvermogen
van Accoya:
› 8% superieur aan zachthout
› 30% superieur aan hardhout
Coating test 9,5 jaar
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andere houtsoort

Accoya hout presteerde beter dan alle andere houtsoorten,
met betere coatingprestaties en superieure hechting in
zowel natte als droge omstandigheden. De lichte kleur van
Accoya hout maakt een breed scala aan kleurafwerkingen
mogelijk. Vanwege zijn stabiliteit verlengt Accoya hout de
levensduur van filmvormende coatings aanzienlijk,
waardoor onderhoud wordt verlaagd. Ramen, kozijnen en
deuren blijven er jarenlang prachtig uit zien.

DUBOkeur® certificering
Raamkozijnen van Accoya hout hebben een
DUBOkeur® certificering. Het keurmerk bewijst dat
de raamkozijnen tot de zeer milieuvriendelijke
producten behoort. Dit wordt aangetoond aan de
hand van een milieukundige levenscyclus analyse
van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en
Ecologie (NIBE).

Van Ierssel Houtimport
Nijverheidsweg 1
4879 AP Etten Leur
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

Voor vergelijkende testen met andere houtsoorten kan je onze brochure
'Onderzoeksresultaten'raadplegen op www.accoya.com
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