
✔ Geschikt voor tal van toepassingen
✔ Duurzaamheidsklasse 1:

● 50 jaar garantie bij bovengrondse 
toepassingen

● 25 jaar garantie bij toepassingen
 met grond-/watercontact

✔ Milieuvriendelijk
✔ Uitstekend te verwerken middels 

 bestaande technieken
✔ Door en door gemodifi ceerd
✔ Blijvende sterkte, verbeterde hardheid 
 en dimensiestabiel
✔ Ecologisch verantwoord
✔ Voldoet aan de gestelde eisen van TPAC
✔ FSC®, KOMO en Cradle to Cradle 
 gecertifi ceerd
✔ Goed te combineren met naaldhout
 middels een vingerlas tot 
 H2H® damwandplanken en palen
✔ 100% recyclebaar

UNIEKE VOORDELEN ACCOYA®

DUURZAAM, STABIEL 
EN ECOLOGISCH

PRODUCTBLAD ACCOYA®

ACCOYA®
Van Swaay is trotse leverancier van AccoyaVan Swaay is trotse leverancier van AccoyaVan Swaay is trotse leverancier van Accoya® hout, 
wat is vervaardigd uit duurzaam geproduceerd wat is vervaardigd uit duurzaam geproduceerd wat is vervaardigd uit duurzaam geproduceerd 
en snelgroeiend hout. Accoya® is door  acetylatie 
 gemodifi ceerd hout van het oppervlak tot de kern 
met een gegarandeerde levensduur. Het hout 
komt uit  verantwoord beheerde bossen, is FSC®

 gecertifi ceerd en de productie is Cradle to Cradle 
Gold  gecertifi ceerd. 

Accoya® is een innovatieve oplossing voor 
 duurzaamheid, gebruiksgemak en ecologisch 
 verantwoord houtgebruik. Bovendien behoudt het 
hout zijn uiterlijke kenmerken en heeft het nagenoeg 
geen onderhoud nodig. Accoya® is geschikt voor tal 
van toepassingen, heeft in grond-/watercontact een 
gegarandeerde levensduur van minimaal 25 jaar en 
bovengronds minimaal 50 jaar en is milieuvriendelijk.

Accoya®

Naaldhout

H2H® met Accoya®



Accoya® is beschikbaar in een groot aantal afmetingen:
Dikte: 2,5 t/m 7,5 cm
Breedte: 10 t/m 20 cm
Lengte: 240 t/m 480 cm

Andere afmetingen zijn mogelijk door middel van vingerlassen 
en lamineren.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
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Van Swaay Schijndel BV
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T  +31(0)413 31 27 27  -  F  +31(0)413 36 78 70

Van Swaay Harlingen BV

Industrieweg 10, 8861 VH Harlingen

T  +31(0)517 41 30 00  -  F  +31(0)517 41 71 64

BESCHIKBARE AFMETINGEN

Accoya® producten kunnen uit voorraad geleverd worden of 
projectspecifi ek worden geproduceerd. Neem contact op met 
een van onze vestigingen voor de mogelijkheden. 

HOUT CIRCULAIR

Hout draagt bij aan de reductie van CO2 uitstoot, 
is 100% recyclebaar en heeft een oneindige levensduur. 
Houtproducten kunnen voor en na de gebruikersfase 
dienen als een circulaire grondstof. 

TOEPASSING ACCOYA®

Na 80 jaar ervaring, onderzoek en praktijktesten heeft 
 Accoya® bewezen het meest toonaangevende hightech 
hout ter wereld te zijn. Het is aangetoond dat het de meest 
extreme omstandigheden kan doorstaan. Zowel bovengronds 
als in grond-/watercontact vertoont Accoya® hout de hoogste 
duurzaamheid; duurzaamheidsklasse 1. 

Het acetylatieproces waarmee Accoya® hout wordt
geproduceerd voegt niets toe aan het hout wat niet al van 
nature aanwezig is. Bovendien wordt Accoya® door en door 
gemodifi ceerd, waardoor er een constante hoge kwaliteit 
gegarandeerd kan worden en het hout een superieure
weerstand tegen houtaantastende schimmels heeft.

Accoya® is een innovatieve oplossing voor duurzaamheid, 
gebruiksgemak en ecologisch verantwoord houtgebruik.
De houtsoort is eenvoudig verwerkbaar voor tal van
toepassingen, zoals afrasteringen, beschoeiingen, damwand-
planken en dekdelen. We passen het ook toe in onze H2H®-
producten; de duurzame oplossing waarbij Accoya® gecombi-
neerd wordt met naaldhout door middel van een vingerlas. 

CONSTANTE 
KWALITEIT DOOR 
EN DOOR

NATUURLIJKE 
SCHOONHEID 
VAN HOUT

INSECTEN
BESTENDIGHEID

BLIJVENDE STERKTE 
EN VERBETERDE 
HARDHEID

NIET 
GIFTIG

UIT DUURZAAM 
BEHEERDE 
BOSSEN

Accoya® hout is   
gemaakt van duurzaam 
geproduceerd, snelgroeiend  
hout en vervaardigd  
via het bedrijfseigen 
modificatieproces van 
Accsys van het oppervlak
tot de kern.

DIMENSIESTABIEL
PERFECT 
TE COATEN

LANGE 
LEVENSDUUR

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN

NATUURLIJKE 
ISOLATIE

UITSTEKEND TE 
VERWERKEN

ZACHT VOOR 
BLOTE VOETEN

Accoya® hout is gemaakt van duurzaam geproduceerd, 
snelgroeiend hout en vervaardigd via het bedrijfseigen 
modifi catieproces van Accsys van het oppervlak tot de kern.
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