
4	 Verwachte levensduur minimaal 60 jaar
4	 Garantie:

l	 50 jaar garantie bij bovengrondse 
toepassingen

l	 25 jaar garantie bij toepassingen met 
 grond-/ watercontact

4	 Geschikt voor alle binnen en buiten 
 toepassingen 
4	 Milieuvriendelijk en ecologisch 

 verantwoord
4	 Uitstekend te verwerken en coaten
4	 Door en door gemodificeerd
4	 Blijvende sterkte en verbeterde hardheid 
4	 Uitzonderlijk vormstabiel
4	 FSC®, KOMO en Cradle to Cradle 
 gecertificeerd
4	 Natuurlijke vergrijzing
4	 100% recyclebaar

UNIEKE VOORDELEN ACCOYA®

ACCOYA® BUITENHOUT
25 JAAR GARANTIE TEGEN HOUTROT

Het biologische en duurzaamste hout Accoya® is  vervaardigd uit duurzaam 
geproduceerd en snelgroeiend hout dat op een slimme manier bestand is ge-
maakt tegen schimmels. Het acetylatieproces waarmee Accoya hout wordt 
geproduceerd voegt niets toe aan het hout wat niet al van nature aan wezig is. 
Accoya® is door en door gemodificeerd, heeft een constante hoge kwaliteit 
en een  superieure weerstand tegen houtaantastende schimmels. Hierdoor 
kan de 25 jaar garantie gegeven worden. Accoya® heeft tenminste de levens-
duur van de beste tropische hardhoutsoorten en kunststof. 
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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. 
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Accoya® hout is   
gemaakt van duurzaam 
geproduceerd, snelgroeiend  
hout en vervaardigd  
via het bedrijfseigen 
modificatieproces van 
Accsys van het oppervlak
tot de kern.
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PRODUCTEN

Accoya® producten kunnen uit voorraad geleverd worden of 
projectspecifiek worden geproduceerd. Neem graag contact 
met ons op voor de mogelijkheden.  

PAAL MET DIAMANTKOP - GESCHAAFD
Accoya®, 4-zijdig geschaafd met ronde hoekjes
7x7x270 cm  - K070070270421F

9,5x9,5x270 cm  - K095095270422F

PLANK - GESCHAAFD
Accoya®, 4-zijdig geschaafd met ronde hoekjes
2x19,5x360 cm  - K020195360420F

2,8x19,5x420 cm  - K028195420420F

REGEL - GESCHAAFD
Accoya®, 4-zijdig geschaafd met ronde hoekjes 
4,5x7x420 cm  - K045070420421F

4,5x9,5x420 cm  - K045095420421F

VLONDERPLANK - GESCHAAFD
Accoya®, bovenzijde met 9 groeven, onderzijde glad geschaafd
2,8x19,5x420 cm  - M028195420420F

VLONDERPLANK - GESCHAAFD, BOL
Accoya®, 4-zijdig geschaafd, bovenzijde bol
2,8x14,5x390 cm  - K028145390421FB

Door de bolle zijde bli
jft

er geen water op de 
plank

liggen en blijft de pla
nk langer

mooi en schoon.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

TOEPASSING ACCOYA®

Accoya® is een innovatieve oplossing voor duurzaamheid,
gebruiksgemak en ecologisch verantwoord houtgebruik. 
De houtsoort is eenvoudig verwerkbaar voor tal van 
 toe passingen. In de grond-, weg- en waterbouwsector, 
 gevelbekleding markt en kozijnenindustrie wordt Accoya® 
reeds volop gebruikt. 

Dit unieke hout is echter ook uitstekend geschikt voor 
 toepassingen in de tuin, zoals vlonders,  oeverbeschoeiingen, 
schuttingen en meubels. Daarom heeft Van Swaay 
 Duurzaam Hout als trotse leverancier van Accoya® nu 
ook haar tuinhout assortiment uitgebreid. 
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