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NATUURLIJK HOUT, GEGARANDEERD DUURZAAM
Het ecologische en duurzame Accoya® hout is vervaardigd uit duurzaam
geproduceerd en snelgroeiend hout. Het is op een slimme manier bestand
gemaakt tegen schimmels. Accoya® is door en door gemodiﬁceerd, heeft
een constante hoge kwaliteit, kent nagenoeg geen zwel en krimp gedrag
en heeft een superieure weerstand tegen houtaantastende schimmels.
Daarom heeft Accoya® in grond-/watercontact een gegarandeerde levensduur van minimaal 25 jaar en bovengronds minimaal 50 jaar. Accoya® is hét
alternatief voor tropisch hardhout en kunststof!

UNIEKE VOORDELEN ACCOYA®
✔ Verwachte levensduur minimaal 60 jaar
✔ Garantie:
● 50 jaar garantie bij bovengrondse
toepassingen
● 25 jaar garantie bij toepassingen met
grond-/watercontact
✔ Geschikt voor alle binnen en buiten
toepassingen
✔ Milieuvriendelijk en ecologisch
verantwoord
✔ Uitstekend te verwerken en coaten
✔ Door en door gemodiﬁceerd
✔ Blijvende sterkte en verbeterde hardheid
✔ Uitzonderlijk vormstabiel
✔ FSC®, KOMO en Cradle to Cradle
gecertiﬁceerd
✔ Natuurlijke vergrijzing
✔ 100% recyclebaar

De vlonderplanken
en rabat zijn ook
verkrijgbaar in
andere lengtematen,
zoals 360 en 420 cm.

PRODUCTEN

CHANNELSIDING RABAT - GESCHAAFD
Werkende breedte: 13 cm
1,9 cm

PLANK - GESCHAAFD
2x19,5x360 cm - 1001372360F

13 cm

1,9x14,5x480 cm

- 1001353480F

REGEL/BALK - GESCHAAFD
4,5x7x420 cm
- 1001373420F

1,9 cm

VELLINGDEEL - GESCHAAFD
Werkende breedte: 13 cm

WAT MAAKT U MET ACCOYA®?

REGEL/BALK - GESCHAAFD
4,5x9,5x420 cm - 1001374420F

Accoya is duurzaam, makkelijk te gebruiken en ecologisch
verantwoord. De houtsoort is eenvoudig verwerkbaar
voor tal van toepassingen. In de grond-, weg- en waterbouwsector, gevelbekledingmarkt en kozijnenindustrie
wordt Accoya® al volop gebruikt. Het is echter ook
uitstekend geschikt voor toepassingen in de tuin. Vlonders,
oeverbeschoeiingen, schuttingen, meubels... wat maakt u
met Accoya®?

1,9x14,5x480 cm

13 cm

- 1001351480F

®

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Te gebruiken
met B-fix clips
t.b.v. een blinde
bevestiging.

DUBBEL RHOMBUS - GESCHAAFD
Werkende breedte: 13 cm
2,7 cm

REGEL/BALK - GESCHAAFD
4,5x14,5x480 cm - 1001346480F

2,7x14,5x480 cm

13 cm

- 1001355480F

2,8 cm

VLONDERPLANK - GESCHAAFD
PERFECT
TE COATEN

ZACHT VOOR
BLOTE VOETEN

NATUURLIJKE
ISOLATIE

UITSTEKEND TE
VERWERKEN

INSECTEN
BESTENDIGHEID

CONSTANTE
KWALITEIT DOOR
EN DOOR

NATUURLIJKE
SCHOONHEID
VAN HOUT

19,5 cm

2,8x19,5x480 cm

- 1002478480F

ZWEEDS RABAT ACCOYA - FIJNBEZAAGD
Werkende breedte: 18 cm
1,1 cm

LANGE
LEVENSDUUR

1,2 cm

DIMENSIESTABIEL

2x19,5x480 cm

VLONDERPLANK - GESCHAAFD, BOL

18 cm

- 1001354480F

B-FIX CLIPS
T.b.v. de blinde bevestiging van Accoya
vlonderplanken
Tussenclips, incl. schroeven en bit
- 1001701

19,5 cm

UIT DUURZAAM
BEHEERDE
BOSSEN

BLIJVENDE STERKTE
EN VERBETERDE
HARDHEID

NIET
GIFTIG

2,8x19,5x480 cm

- 1001344480F

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

Eindclips, incl. schroeven

- 1001688

UW GESELECTEERDE ACCOYA® TUINHOUT DEALER:

POWERED BY:
SM

cradletocradle

2,2 cm

t is
n duurzaam
rd, snelgroeiend
vaardigd
ijfseigen
roces van
het oppervlak

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

2,8 cm

NGRIJKSTE
MERKEN

HOUT CIRCULAIR

