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NATURVIDENSKAB
På baggrund af otte årtiers forskning er Accoya® et 
resultat af ældre og nyere videnskabelige undersøgelser 
af træ-acetylering — kombineret med en patenteret 
produktionsproces, der giver meget pålidelige resultater 
på en kommerciel skala. 

Ved fremstillingen af Accoya® bliver træets kemiske struktur modificeret 
fra overfladen og helt ind til kernen, hvilket har ledt til markedets førende, 
slidstærke og usædvanligt stabile produkt. Accoya® er hurtigt ved at blive 
det foretrukne materiale til udendørs projekter. Træet kan bruges til stort 
set alt fra vinduer og døre til terrasser og facadebeklædning – endda til 
projekter, der engang kun var mulige at udføre i ikke-bæredygtige materialer.

VELKOMMEN TIL 
FREMTIDEN 
INDEN FOR TRÆ
Forestil dig massivt træ, der kommer 
fra hurtigt voksende og ansvarligt 
forvaltede skove. Et naturprodukt 
med en formstabilitet og holdbarhed, 
der overgår selv det bedste tropiske 
hårdttræ. 

Forestil dig træ, der kan erstatte det stadigt mere og 
mere sjældne tropiske hårdttræ. Træ, der kan erstatte 
behandlet træ og mindre bæredygtige materialer 
i nye såvel som eksisterende udendørs projekter. 
Forestil dig træ, der i kraft af sin utroligt lange 
levetid, er mere end ”blot” CO2 neutralt, ja nærmest 
”CO2 negativt”, og som kan genanvendes sikkert 
efterfølgende. Dette træ findes allerede – nemlig 
Accoya®. Verdens førende højteknologiske træ.
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GENNEMPRØVET OG TESTET
Accoya® er blevet testet over længere perioder i alle slags 
vejrforhold — over jorden, i jorden, ja, selv i vandet — og det 
har vist sig at kunne modstå selv de allerhårdeste vejrforhold. 

Den enestående holdbarhed og formstabilitet betyder, at Accoya® kræver 
betydeligt mindre vedligeholdelse, fordi maling såvel som andre overflade-
behandlinger bliver, hvor de hører hjemme: på træet. Faktisk viser test-resultater 
gang på gang, at overfladebehandlinger holder op til 3 gange så lang tid på 
Accoya® end på umodificeret træ. 

FORDELE
DIMENSIONS- /
FORMSTABILITET

ENESTÅENDE 
HOLDBARHED

PERFEKT TIL  
OVERFLADE- 
BEHANDLING

Accoya® er fremstillet af 
hurtigvoksende træ fra 
bæredygtige kilder. Det 
fremstilles ved hjælp af 
Accsys' navnebeskyttede, 
patenterede modifikations-
proces fra overfladen og 
helt ind til kernen.

SKRIDSIKKER

INSEKT  
BARRIERE

FRA BÆREDYGTIGE 
KILDER

NATURLIGT 
ISOLERENDE

ENSARTET 
KVALITET

BIBEBHOLDT 
STYRKE OG 
HÅRDHED

SÆRDELES MASKIN- 
BEARBEJDELIG

NATURLIGT,  
SMUKT TRÆ

IKKE-GIFTIGT 
OG 100 % 
GENANVENDELIGT

Accoya® er velegnet til 
beklædning og facader. 
- Det ideelle valg for dig, 
der prioriterer æstetik og 
minimal vedligeholdelse. 
Accoyas enestående 
formstabilitet, holdbarhed 
og naturlige UV-resistens 
medfører, at træets 
samlede omkostninger 
gennem dets levetid 
reduceres markant.

Når træ skal bruges til 
udendørs terrasser, er 
naturlig skønhed, styrke 
og ydeevne i al slags vejr 
vigtige egenskaber 
– især i det vekslende 
nordeuropæiske klima. 
Produkter med enestående 
egenskaber i forhold til 
blandt andet formstabilitet 
og holdbarhed er derfor 
særligt attraktive. Det er 
også vigtigt, at materialet 
er naturligt og således 
sikkert for mennesker og 
dyr. Accoya® opfylder 
alle disse krav.

Accoya® er naturligt 
isolerende og mere 
holdbart og formstabilt 
end andre træsorter. Det 
betyder, at vinduer ikke 
udvider sig, når de er 
lukket, at døre altid åbner 
uhindret, og skodder 
bevarer deres naturlige 
udseende.. Accoya® kan 
stå både ubehandlet og 
overflade-behandlet med 
olie eller dækkende maling.
Træets lavere krav til 
vedligeholdelse øger dets 
omkostningseffektivitet.
 

Accoya® er perfekt til 
borde, stole, træhuse, 
legehuse, plantekasser 
og tømmer til landskabs-
arkitektur, fordi det er 
ugiftigt, kan modstå 
udfordringerne ved 
forskellige vejrforhold, og 
fordi det holder mindst 50 
år over jorden samt 25 år i 
jorden og under vandet. 

BEKLÆDNING
OG FACADER
 

TERRASSER VINDUESRAMMER, 
DØRE OG SKODDER

UDENDØRS MØBLER 
OG UDSTYR 
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Solvay Acetow har næsten 100 års erfaring med virksomhedens 
kernekompetence — acetylering. Virksomheden er én af verdens 
førende producenter af cellulose-acetat, hvis proces har mange 
fællestræk med processen bag Accoya®. Med Accoya® har Solvay 
Acetow takket være virksomhedens tekniske knowhow og 
ekspertise i acetylering udvidet sin produktportefølje. Accoya® 
sælges via førende forhandlere over hele verden.
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Accoya® og Trimarque Device er registrerede varemærker ejet af Titan Wood Limited med binavnet “Accsys 
Technologies”, der er et helejet datterselskab af Accsys Technologies PLC, og anvendes under licens af 
Solvay Acetow GmbH (“Solvay”). 

Varemærkerne Accoya® og Trimarque Device må ikke anvendes eller gengives uden skriftlig tilladelse fra 
Accsys Technologies. Accoya® skal altid monteres og anvendes i overensstemmelse med Solvays og/eller 
Accsys Technologies' og/eller deres forhandleres skriftlige anvisninger og retningslinjer (kan rekvireres). 
Solvay og Accsys Technologies påtager sig intet ansvar for fejl, skader eller tab, der kan opstå, såfremt 
sådanne skriftlige anvisninger og retningslinjer ikke overholdes. Der accepteres intet ansvar for evt. 
behandlinger, monteringer eller andre tredjepartsprodukter, der måtte anvendes på Accoya®. Se accoya.
com/downloads for yderligere information samt de komplette vilkår og betingelser. Dette dokument 
indeholder copyrightbeskyttet materiale, der ejes separat af Solvay og Accsys Technologies.
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