AHŞABIN GELECEĞİNE
HOŞGELDİNİZ

CEPHE KAPLAMA
& PERGOLE
Accoya® cephe kaplama,
pergole ve gölgelik
uygulamaları için, sunduğu
estetik ve daha nadir bakım
aralıkları özellikleri ile ideal
üründür. Boyutsal
mukavemet, dayanıklık ve
doğal UV resistansı
sayesinde Accoya® kullanım
ömrü boyunca düşük
maliyetlidir.

Hızlı yetişen, çevre sorumluluğuyla
yönetilen ormanlardan elde edilen bir
ahşap ürün hayal edin, bu ürün toksik
madde içermesin ve en iyi tropik ağaç
türlerinden bile daha üstün dayanıklık
ve boyutsal mukavemete sahip olsun.

Dış mekan uygulamalarında giderek
kaynakları azalan tropik ağaçların, modifiye
edilmiş ahşapların ve hatta sürdürülemez
başka materyallerin yerini alabilecek bir
ahşap hayal edin. Uzatılmış ömrü boyunca
çok daha az karbon ayak izi bırakan ve
güvenli bir şekilde yeniden
dönüştürülebilen bir ahşap hayal edin.
Böyle bir ahşap var. İsmi Accoya® :
dünyanın lider yüksek teknoloji ahşabı.

Londra, Birleşik Krallık

®

Accoya sürdürülebilir kaynaklı,
hızlı yetişen ağaçlardan üretilir.
Accysy Technologies®in patentli
asetilasyon modifikasyonu
sonucunda üstün boyutsal sabitlik
ve dayanıklılık kazandırılmış doğal
bir ahşap ürünüdür.

Amsterdam, Hollanda

Seksen yılı aşkın bilimsel araştırmaların, geçmiş ve
güncel asetilasyon teknikleriyle birleştirilmesi ile
geliştirilen patentli Accoya® teknolojisi, ekolojik dengeyi
koruyan ve ekonomik değer yaratan güvenli bir üretim
sunuyor.
Accoya® ahşabı üretilirken ahşabın moleküler yapısı yüzeyinden merkeze
kadar modifiye edilir, böylece üst düzey dayanıklılık ve olağanüstü boyutsal
mukavemeti olan bir ürün elde edilir. Ağacın doğasında olmayan hiçbir
madde içermeyen Accoya® dış mekan kullanımlarının alternatifsiz üstün
ürünü olma yönünde ilerlemektedir. Pencereden kapıya, deck
uygulamalarından cephe kaplamalarına, hatta sadece sürdürülemez
materyallerin uygun görüldüğü birçok durum dahil her türlü uygulama için
idealdir.

Decking söz konusu olunca
doğal güzellik, sertlik ve tüm
hava şartlarında performans
önemli unsurlardır. Uzun
yıllar sürecek dayanıklılık,
üstün performans
karakteristikleri ve boyutsal
mukavemet şarttır. Ayrıca
sağlığa zararlı herhangi bir
toksik madde barındırmamak,
insan ve hayvan sağlığı için
zararsız olmak zorundadır.
Accoya® bu kriterlerin
tamamını barındıran ideal
tercihtir.

ÜSTÜN
PERFORMANS
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DOĞAL BİLİM

DECKING

BOYUTSAL
MUKAVEMET

PENCERE & KAPI
DOĞRAMALARI,
PANJUR

DIŞ MEKAN
MOBİLYA &
AKSESUARLARI

Accoya® ahşabı doğal yalıtım
malzemesidir ve başka
ahşaplara kıyasla daha
dayanıklı, boyutsal
mukavemete sahip ve daha
stabildir. Pencere ve kapılar
tüm sene boyunca sorunsuz
açılıp kapanırken panjurlar
orijinal görünümlerini korur.
Accoya® ürünlerine opak,
yarı-saydam ve saydam
kaplama ürünleri
uygulanabilir. Üstün boyutsal
mukavemeti sayesinde
Accoya® daha seyrek bakım
gerektirdiği için maliyet
verimliliği getirir.

Accoya® masa, sandalye,
ağaç ev, oyun bahçeleri, çit
ve peyzaj çerçeveleri için
doğru üründür. Toksik
madde içermeyen ve sert
iklim şartlarına dayanıklı
Accoya® ahşabının toprak
içinde minimum 25 sene,
toprak üstünde ise 50 sene
kullanım ömür sunar.

OLAĞANÜSTÜ
DAYANIKLIK

ÜSTÜN KAPLAMA
PERFORMANSI
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NON-TOXIC &
YENİDEN
DEĞERLENDİRİLİR

DENENDİ VE TEST EDİLDİ
Accoya® tüm hava şartlarında uzun dönemli testlere tabi
tutulmuştur - toprak üstünde, toprak alında ve hatta su içinde - ve
en sert koşullarda bile performans gösterdiği kanıtlanmıştır.
Accoya® ahşabının üstün dayanıklılık ve boyutsal sabitlik özellikleri sayesinde bakım aralıkları
çok daha seyrek olduğu kanıtlanmıştır, çünkü boya ve cilalar ait oldukları yerde kalırlar: ahşabın
üzerinde. Ayrıca modifiye edilmemiş ahşaplar ve Accoya® ahşapları üzerinde yapılan testlerde tüm
kaplamalarda Accoya® ahşabının 3 kata kadar daha uzun ömür sunduğu gözlemlenmiştir.

