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Sneek, Nederländerna

VÄLKOMMEN TILL
FRAMTIDENS TRÄ
Tänk dig massivt trä som kommer
från snabbväxande förnyelsebara
skogar, som är giftfritt och ger
formstabilitet och hållbarhet som
överträffar även de bästa tropiska
hårdträslagen.
Tänk dig ett trä som kan ersätta de alltmer
sällsynta tropiska hårdträslagen, behandlat trä
och mindre förnyelsebara material i nya och
befintliga utomhusmiljöer. Tänk dig ett trä som
uppför sig som en bättre kolsänka under sin
förlängda livslängd och som kan återvinnas
på ett säkert sätt. Sådant trä finns redan
nu. Det heter Accoya®-trä: världens ledande
högteknologiska trä.

Bergen op Zoom, Nederländerna

Sibiu, Rumänien

Hamburg, Tyskland

Amsterdam, Nederländerna

NATURVETENSKAP
80 års forskning gör att Accoya®-träet kombinerar den
gamla och nya vetenskapen om träacetylering med en
patenterad tillverkningsprocess för att leverera pålitliga
resultat i kommersiell skala.
Vid tillverkning av Accoya®-trä modifieras träets kemiska struktur från ytan
och in till dess kärna, vilket ger en klassledande slitstark och enastående
formstabil produkt. Accoya®-trä håller snabbt på att bli förstahandsvalet för
material för utomhusmiljöer och kan användas till i princip allt, från fönster
till dörrar, altandäck till fasadbeklädnader, och till och med miljöer där det
tidigare bara var möjligt med icke-förnyelsebara material.

BEKLÄDNAD &
FASADER

ALTANDÄCK

FÖNSTERKARMAR,
DÖRRAR & JALUSIER

UTOMHUSMÖBLER
& -UTRUSTNING

Accoya®-trä lämpar
sig för beklädnader
och fasader och är
det optimala valet när
estetik och litet underhåll
är viktigt. Accoya®träets formstabilitet,
hållbarhet och naturliga
UV-beständighet säkrar en
lägre livscykelkostnad.

Vid utformning av
altandäck är det viktigt
med naturlig skönhet,
styrka och prestanda i alla
väder. Ett hållbart trä med
enastående egenskaper
och dimensionell stabilitet
är önskvärt. Det är även
avgörande att träet är
giftfritt och därför säkert
för både människor och
husdjur. Accoya®-trä
uppfyller dessa krav.

Accoya®-trä är naturligt
isolerande och är mer
hållbart och formstabilt än
andra träslag. Det betyder
att fönster inte sväller fast,
dörrar alltid kan öppnas
lätt och jalusier behåller
sin naturliga skönhet.
Accoya®-trä kan målas med
täckande, halvgenomskinlig
eller transparent färg, och
dess lägre krav på underhåll
sänker kostnaderna.

Accoya®-trä är perfekt
för bord, stolar, trähus,
lekplatser, planteringslådor
och trädgårdsvirke
eftersom det är giftfritt
och kan motstå olika
väderförhållanden och hålla
i minst 25 år även under
mark.

VIKTIGA
EGENSKAPER
Accoya®-trä produceras
av snabbväxande trä
från hållbara källor
och tillverkas med
Accsys patentskyddade
modifieringsprocess från
yta till kärna.
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TESTAT OCH UTVÄRDERAT
Accoya®-trä har testats under långa perioder i alla typer
av miljöer — ovan mark, under mark och till och med i
vatten — och det har bevisats kunna motstå de allra
tuffaste utomhusmiljöerna.
Den enastående hållbarheten och formstabiliteten betyder att Accoya®-trä
kräver betydligt mindre underhåll, eftersom färg och bets stannar där de ska
vara: på träet. Testresultaten för Accoya®-trä och icke modifierat trä bevisar
faktiskt varje gång att ytbehandlingar varar upp till 3 gånger längre på
Accoya®-trä.
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Villa i Alperna, Italien

Rhodia Acetow är ett kemiföretag med kärnkompetens och nästan
100 års erfarenhet av acetylering och är en av världens ledande
producenter av cellulosaacetat. Med Accoya® breddar Rhodia
Acetow sitt produktsortiment baserat på tekniskt kunnande och
expertis inom acetylering. Accoya®-trä säljs via distributörer och
utvalda partners världen över.

WWW.ACCOYA.COM

Puglia, Italien

Accoya® och Trimarque-emblemet är registrerade varumärken som ägs av Titan Wood Limited, handlas som
”Accsys Technologies”, ett helägt dotterbolag till Accsys Technologies PLC och används med licens från
Rhodia Acetow GmbH (”Rhodia”). Varumärkena Accoya® och Trimarque-emblemet får inte användas eller
återges utan skriftligt medgivande från Accsys Technologies.
Accoya®-trä ska alltid monteras och användas i enlighet med de skriftliga instruktionerna och riktlinjerna
från Rhodia och/eller Accsys Technologies och/eller deras återförsäljare (tillgängliga på begäran). Rhodia
och Accsys Technologies accepterar inget ansvar för defekter, skador eller förluster som kan uppkomma
där sådana skriftliga instruktioner och riktlinjer inte följts. Inget ansvar accepteras för ytbehandling,
fästelement eller annan tredjepartsprodukt som används med Accoya®-träet. Se [accoya.com/downloads]
för ytterligare information och fullständiga villkor och bestämmelser. Detta dokument innehåller
upphovsrättsligt skyddat material som ägs av Rhodia och Accsys Technologies var för sig.
©Rhodia Acetow GmbH 2017 ©Titan Wood Limited 2017.
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