
U bent EEN stap 
dichterbij om 
te genieten 
van uw Accoya 
terras



Waar 
kwaliteit telt

Prestatie
gaat een levenlang mee

In tegenstelling tot traditionele houten vlonders en 
houten terrasvloeren is Accoya het hele jaar door zacht 
voor blote voeten, bestand tegen rot en aantasting door 
insecten, vereist het geen constant onderhoud. Voor 
extra veiligheid kunt u ervoor kiezen om antislip-stroken 
toe te voegen.

ziet er natuurlijk fantastisch uit in uw tuin.

Duurzaamheid
onovertroffen in de markt

In tegenstelling tot de meeste houten terrasplanken 
en houten vlonders, composiet of langzaamgroeiend 
tropisch hardhout, wordt Accoya gemaakt van 
duurzaam geproduceerd FSC®-hout. Het is 100% 
niet giftig, 100% recyclebaar en heeft de laagste 
CO2-voetafdruk van alle terrasvloeren.

NIET GIFTIGDUURZAAM 
INGEKOCHT

LAGE IMPACT OP 
HET MILIEU

BREDE PLANKEN 
BESCHIKBAAR AFWERKINGEN

NATUURLIJK 
HOUT

ZACHT VOOR 
BLOTE VOETEN

25 JAAR 
GARANTIE

ONDERHOUDSVRIENDELIJKE 
TERRASPLANKEN

ACCOYA
Een aangename ervaring bij 
elke stap

Terrasplanken voelen beter als ze van 
echt hout zijn gemaakt. Het gevoel 
onder de voeten van echt hout, of de 
authentieke uitstraling die wordt bereikt 
met houten planken. Accoya levert dit 
alles en nog veel meer.

Voor een onderhoudsarm terras dat 
bestand is tegen slijtage, zacht is voor de 
voeten en minder kans op splinters heeft, 
is Accoya het antwoord. Met een 
perfecte stabiliteit in vergelijking met 
andere materialen in terrasplanken 
combineert Accoya de charme van echt 
hout met uitzonderlijke prestaties. 
Perfect om uw leefruimte uit te breiden 
naar buiten.  

Afwerking
passend bij uw ontwerp

Minder krimp en zwel, waardoor minder vervorming 
van uw Accoya houten terrasplanken. Hierdoor kunnen 
ze met vertrouwen naadloos worden gelegd. Verborgen 
bevestigingen dragen bij aan de perfecte afwerking. Als 
Accoya-terrasplanken ongecoat worden toegepast, 
hebben ze een prachtige natuurlijke verwering en dat 



ZEER DUURZAAM
gaat generaties lang mee

De duurzaamheid 
(rotweerstand) van 
Accoya hout valt in 
Klasse 1, wat 
overeenkomt (en deze 
overtreft) met de 
prestaties van 
veelgebruikte  
hardhoutsoorten voor 
terrasplanken zoals 
azobé, bankirai, ipé of 
padoek. Elke batch 
Accoya hout wordt na 
productie in het 
laboratorium 
geanalyseerd om de 
prestaties te 
garanderen. 

Overtuig uzelf; in onze 
20 jaar durende 
duurzaamheidstests 
voor oeverbeschoeiing 
zijn de resultaten 
opmerkelijk.

Het Accoya voordeel: 

25 jaar garantie 
tegen rot Minder 
frequent onderhoud 
FSC-gecertificeerd

Accoya hout Andere houtsoort

ZEER STABIEL
bewezen testen

De maatvastheid (weerstand 
tegen zwellen en krimpen) 
van Accoya hout overtreft alle 
veelgebruikte houtsoorten, 
inclusief teak, sapeli en iroko. 
Accoya hout is gedurende 
langere perioden getest in alle 
weersomstandigheden – boven 
de grond, in de grond en zelfs 
in water - en het is bewezen 
dat het bestand is tegen zelfs 
de zwaarste omstandigheden.

Bekijk het zelf: Testen tonen 
aan dat Accoya nauwelijks 
vervormd in tegenstelling tot 
andere veelgebruikte 
houtsoorten 
en het krimppercentage van 
Accoya is veel lager dan bij 
andere houtsoorten. Zie de 
resultaten hiernaast.

Terrasplanken trekken 
niet krom

Brede planken met 
smalle naden mogelijk

Het Accoya voordeel: 

Aangenaam voor blote 
voeten het hele jaar door 

grenen

Accoya 
hout

siberisch 
lariks

western 
red cedar

europees 
lariks

thermisch 
gemodificeerd

Accoya 
Hout

teak iroko sapeli grenen



Verwering Accoya terrasplanken na 7 jaar

Prachtige 
verwering
Zoals elke natuurlijke 
houtsoort 

Accoya hout onderhevig aan 
weersinvloeden in buitenomstandigheden. 
Alle materialen die aan externe 
omstandigheden worden blootgesteld, 
worden afgebroken door een reeks 
chemische, biologische en fysische 
processen.

Het oppervlak van elk hout zal worden 
aangetast door een combinatie van UV, 
niet houtaantastende schimmels, algen, 
meeldauw, gisten en vervuiling. 
Onbehandeld Accoya hout zal na verloop 
van tijd (afhankelijk van ligging en 
weersomstandigheden) prachtig zilvergrijs 
verweren. 

De omgevingstemperatuur was tijdens de 
test bij alle terrassen 32°C. De afmetingen 
van de drie typen terrasplanken waren 
vergelijkbaar:

› Accoya: 26 x 140mm

› Thermisch gemodificeerd hout: 26 x 140mm

› Houtcomposiet : 26 x 145mm

Bewezen lage 
warmteopname 
Aangenaam voor blote voeten

Warmteopname van vlonders en 
terrassen is vooral een probleem in de 
zomer. Bij het Hiroshima Prefectural 
Technology Research Institute in Japan 
is een thermogram-analyse uitgevoerd 
om de verschillen tussen Accoya, 
thermisch gemodi iceerd hout en drie 
commerciële varianten 
houtplasticcomposiet terrasplanken te 
beoordelen.

Warmteopname test

Thermisch 
gemodificeerd hout

Accoya hout Hout-plastic 
composiet



Accoya® en het Trimarque-logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Titan Wood Limited, een volledige dochteronderneming van Accsys Technologies 
PLC, en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. Accoya hout moet altijd worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de 
schriftelijke instructies en richtlijnen van Accsys Technologies en / of haar agenten (beschikbaar op verzoek). Accsys Technologies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig 
defect, schade of verlies dat kan optreden wanneer dergelijke schriftelijke instructies en richtlijnen niet worden nageleefd.

Voor meer informatie over Accoya’s 
testprogramma en actuele 
testresultaten, zie de Accoya 
Onderzoeksresultaten brochure die 
beschikbaar is via
www.accoya.com 

Boogaerdt hout 
Dorpsstraat 88
2931 AG  Krimpen a/d Lek
Postbus 2009 2930 AA

T: 0180-551 552
verkoop@boogaerdt.nl 

www.boogaerdt.nl




