Accoya, ahşap hakkında bildiğiniz her şeyi baştan aşağı değiştirir.
Asetilasyon adı verilen devrim niteliğindeki bilimsel bir süreç aracılığıyla,
ahşabı, en iyi sert ağaçların ve çoğu durumda alüminyum ve PVC’nin
üzerinde ve ötesinde özellikler verecek şekilde modifiye eder.
2007’deki lansmandan bu yana, Accoya yüzlerce üretici tarafından
tercih edildi ve dünyanın dört bir yanında mimari açıdan önemli
projelerde kullanıldı. En heyecan verici uygulamalarda, pencerelerde,
kapılarda, zemin-cephe kaplamalarında, dış mekan mobilyalarında
hatta yapısal ahşap projelerinde en iyi sonucu verdi.

Diğer Ahşapların Ötesinde
Performans
Accoya, bir kereste olarak benzeri görülmemiş bir güvenilirlik sağlar.
Boyutsal değişimlere uğramaz, son derece kararlı ve her iklim koşuluna
karşı dayanıklıdır. Dahası, toprak üstünde 50 yıl, toprak altı ve tatlı su
içinde 25 yıl garantilidir. Bu garanti, Accoya ahşabınızın uzun yıllar

Accoya’nın faydaları, ahşap
projelerinin artık mutlak
güvenle tasarlanabileceği
anlamına geliyor. Kalite
ikonumuz ise Accoya
farkına işaret ediyor.

boyunca tadını çıkartabileceğinizin gerçek kanıtıdır.

BOYUTSAL
KARARLILIK

25 & 50
YIL GARANTİ

YÜKSEK
DAYANIKLILIK

UZUN HİZMET
ÖMRÜ

HAŞERE
BARİYERİ

BÜTÜN İKLİM
KOŞULLARI

DAHA AZ
GERİBİLDİRİM

Yüksek Kaplama
Performansı
Mimarların ve üreticilerin Accoya ile çalışmayı sevmesinin birçok nedeni
vardır. Accoya’nın yüksek kaplama performansı ona doğal bir son kat
görünüşü, daha uzun ömür ve daha uzun bakım aralıkları sağlar. Bu da
uzun vadede zaman ve para tasarrufu demektir. Ayrıca sınırsız
yaratıcılık için pürüzsüz, kömürleşmiş ya da fırçalanmış gibi çok sayıda
dokusal yüzey oluşturma seçeneği sağlar.

DOĞAL
AHŞAP

SON DERECE
KARARLI

DÜŞÜK
BAKIM

ÇOKLU
YÜZEYLER

ÖZEL
SİPARİŞ
ÖLÇÜLERİ

İDEAL
KAPLAMA

GENİŞ
PROFİL
EBATLARI

Benzersiz
Sürdürülebilirlik
Accoya, iklim değişikliği gibi küresel zorlukların üstesinden gelmenize
yardımcı olan gerçek anlamda sürdürülebilir bir seçimdir.
Sürdürülebilirlik, kaynaktan üretime ve hayatın sonuna kadar devam
eder. FSC® ve Cradle to Cradle Gold ™ tarafından akredite edilmiş,
malzeme sağlığı için C2C Platinum sertifikasına ™ sahip dünyadaki tek
yapı malzemesidir. Düşük karbon ayak iziyle, daha sağlıklı bir dünya için
karbon emisyonlarıyla mücadeleye yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda
toksik olmayan bir yapıya sahiptir. İnsanlar ve evcil hayvanlar için
olduğu kadar gezegen için de güvenlidir.

DÜŞÜK
ÇEVRESEL ETKİ

DOĞAL
KAYNAK

%100 GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

DÜŞÜK KARBON
EMİSYONU

TOKSİK
İÇERMEZ

DÜNYA ÇAPINDA
AKREDİTE

Kapılar ve Pencereler

Cephe Kaplamaları

Sağlamlıkları sayesinde, Accoya pencereleri ve

Tercihinizde estetik ve düşük bakım maliyetleri

kapıları yıl boyunca zahmetsizce açılır ve on

önemli olduğunda Accoya doğru bir seçim haline

yıllarca da açılacaktır. Uzun ömürlü koruyucular

gelir. Düşük bakım gerektiren uzun ömürlü

ile pencere ve kapıların görsel olarak daha uzun

koruyucular, Accoya cephe kaplamanızın

süre yeni kalması sağlanır. Ahşabın sağladığı

kusursuz görünmesini sağlayacaktır. Özel sipariş

doğal yalıtım sayesinde enerji maliyetleri düşer.

gerektiren profiller ve renkler size en üst düzeyde

Ömür boyu düşük bakım masraﬂarı, Accoya’yı

özgürlük sağlayan ve projenize en uygun

çok az maliyetle sağlam ve uzun vadeli bir

genişlik ve kalınlık seçeneklerinin mevcudiyeti ile

yatırım haline getirir.

istediğiniz görünümü elde etmenize imkan verir.

Deck Kaplamaları

Esin Kaynakları

Deck kaplamaları söz konusu olduğunda; doğal

Şehir mobilyalarından gitarlara, açık hava

güzellik, sertlik ve tüm hava şartlarında yüksek

mobilyalarından velodromlara kadar Accoya’nın

performans önemli unsurlardır. Uzun yıllar sürecek

tasarım potansiyeli söz konusu olduğunda

dayanıklılık, yüksek performans karakteristikleri ve

gerçekten sınırı yoktur, olasılıklar sonsuzdur.

boyutsal mukavemet şarttır. Ayrıca sağlığa zararlı
herhangi bir toksik madde barındırmamak, insan

Daha fazla ilham almak ve dünya çapında

ve hayvan sağlığı için zararsız olmak zorundadır.

tamamlanan çok çeşitli projeleri görmek için

Accoya’nın arkasındaki teknoloji onu serin tutar,

tr-accoya.com veya naturelahsapyapi.com

kıymıklandırmaz ve hassas çıplak ayaklar için

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

mükemmel kılar. Accoya bu kriterlerin tamamını
barındıran ideal bir tercihtir.

TASA R L A &
Accoya ile hayata geçir
İlham almak için
tr-accoya.com’u ziyaret edin.

Manufactured by

Naturel Ahşap Yapı Sistemleri
Ataşehir Mah. 8285 Sk. No:10
Çiğli - İzmir
Turkey
Tel: +90 232 421 79 76
info@naturelahsapyapi.com
www.naturelahsapyapi.com

Gezegen İçin Not

Dünyayı Değiştirecek Ahşap

Accoya sürdürülebilirliği önemser. Bu
broşürün basılı versiyonlarında kullanılan
kağıt FSC sertifikalıdır ve biyolojik olarak
parçalanabilir. Lütfen dijital sürümleri
dikkatli bir şekilde yazdırın.

Accoya ahşabı, Accsys tarafından Hollanda,
Arnhem’deki fabrikasında üretilmektedir. Accsys,
hızlı büyüyen, sertifikalı sürdürülebilir ağaçları
tescilli asetilasyon süreci ile Accoya ahşabına
dönüştürür. Sonuç, insan yapımı yoğun kaynak
tüketen ve karbon kirletici alternatiﬂeri aşan,
sürdürülebilirlik belgelerine sahip, yüksek
performanslı kerestedir.

Accoya ve Trimarque Device, Accsys Technologies PLC'nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olan Titan Wood Limited'e ait tescilli ticari markalardır ve yazılı izin olmadan
kullanılamaz veya çoğaltılamaz. Accoya ahşabı her zaman Accsys Technologies ve/veya acentelerinin yazılı talimatları ve yönergelerine uygun olarak kullanılmalıdır. Accsys Technologies,
bu tür yazılı talimatlara ve yönergelere uyulmadığında meydana gelebilecek herhangi bir kusur, hasar veya kayıp için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

