ACCOYA TERRASSE
Ekte treterrasse med 50 års garanti!

DEN PERFEKTE TERRASSEN

VASK OG BRUK

Med Accoya-terrasse kan du nyte livet til det fulle fremfor å bruke
våren til kjedelig vedlikehold.

Visste du at regnvær er det beste
tidspunktet å regngjøre terrassen?

Accoya er markedets beste terrassegulv i heltre. Punktum!
Formidable 50 års holdbarhetsgaranti over vann og 25 år nedsenket i ferskvann er enestående
for et trevirke. I tillegg ser Accoya lekkert ut - og er miljømessig fremstilt.
Uovertruffen stabilitet, styrke og hardhet gjør at terrassen forblir stabil år etter år. Det er ikke
uten grunn at Accoya velges til krevende flaggskipprosjekter verden over. Accoya-trevirkets
revolusjonerende egenskaper og patenterte teknologi gjør at du kan la barna leke på terrassen
fra årets første solskinnsdag - uten å måtte tenke på beising eller irritere deg over terrassebord
som har slått seg.
Accoya gir deg tid til å nyte livet!

Noen vask-og-bruk-tips:
• Terrassekost og hageslange er gode rengjøringsverktøy.
• Steamvasker (maks 70 bar) kan benyttes, og virker effektivt på ubehandlet Accoya. Spyl varsomt for å unngå fiberreisning. Obs! Frarådes for overflatebehandlet Accoya.
• Høyttrykkspyler med maks 70 bar kan benyttes. Spyl varsomt for å unngå fiberreisning.
• Obs! Terrassevasker anbefales ikke da det lager små spor
i overflaten.

UTPRØVD OG TESTET
Gjennom grundig testing har Accoya vist enestående
motstandsdyktighet både over bakken og nedsenket
i jord og ferskvann.
Sammenligningstester mellom Accoya og umodifisert tre
overflatebehandlingen varer inntil tre ganger så lenge på Accoya!

Smusset i overflaten sitter løsere i regnvær. Dersom du tar
terrassevasken når det regner ute gjør det jobben enklere; og du kan tilbringe solskinnsdagene med noe du liker
bedre!
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2017-NYHET:
Ferdig gråbehandlet Accoya-terrasse!
Fra Accoya er nylagt og fram til trevirket er 2-3 år gammelt endres fargen til en sølvgrå patina. For å
gjøre gråningsprosessen mindre fremtredende har vi i tillegg valgt å produsere ferdig gråmalte Accoya
terrassebord til de som ønsker dét.

UBEHANDLET

GRÅBEHANDLET

NATURLIG GRÅNET

OVERFLATEBEHANDLING

FREMTIDEN BYGGES I TRE

Accoya kan males - eller overlates helt til seg selv.

Accoya er fremstilt av hurtigvoksende Radiata-Pine fra
egne, bærekraftige plantasjer.

Accoya-trevirke kan om ønskelig overflatebehandles med semi- og ikkedekkende fargesystemer. Tester gjort hittil viser at Accoya absorberer
oljebaserte produkter raskere enn vannbaserte. Ubehandlet Accoya oppnår
en elegant sølvpatina etter 2-3 år.
Bildene under viser samme vegg.

Trevirket gjennomgår en acetyleringsprosess som utløser en kjemisk reaksjon
i cellestrukturen. Reaksjonen gjør at trefibrene i celleveggene mister sin
naturlige evne til å oppta og holde på fuktighet, og sluttresultatet blir et
ekstremt stabilt og holdbart trevirke.
Samtidig gjør den lange Co2-bindingen at miljøregnskapet blir bra. Dette
har flere av fremtidens sertifiseringsorganer har bitt seg merke i, deriblant
BREEAM. Alt tyder på at Accoya kommer til å bli hyppig brukt i fremtidens
miljøbygg!

TO MÅNEDER

FIRE MÅNEDER

FIRE ÅR

PÅ UTKIKK ETTER NOE UNIKT?
Accoyas uovertrufne egenskaper og lekre ytre gjør at
det skiller seg ut i mengden.

FRITZØE
ENGROS AS
Byggevaregrossisten Fritzøe Engros AS er en ledende distributør
av trebaserte plateprodukter, massive gulv og kvalitetstrelast i det
norske markedet.
Fritzøe Engros har hovedkontor og lager i Larvik, og avdelinger med
salgskontor og lager på Åndalsnes og i Drammen.
Gjennom et bredt produktsortiment, dyp kompetanse og brennende
engasjement jobber Fritzøe Engros for å skape en fremtid i tre!
Accoya fra Fritzøe Engros kan bestilles hos alle
landets byggevarehus.

www.fritzoeengros.no

2017-sortimentet i Accoya-terrasse
Alle modellene er høvlet og avrundet på fire kanter, og har sidespor for montering.
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Accoya og Trimarque Device er registrerte varemerker som tilhører Titan Wood Limited og handler
som "Accsys Technologies", et heleid datterselskap av Accsys Technologies PLC, og som brukes
under lisens av Solvay Acetow GmbH ("Solvay"). Varemerkene Accoya og Trimarque Device kan
ikke brukes eller reproduseres uten skriftlig tillatelse fra Accsys Technologies.
Accoya tre skal alltid installeres og brukes i samsvar med de skriftlige anvisningene og
retningslinjene til Solvay og/eller Accsys Technologies og/eller deres agenter (tilgjengelig på
forespørsel). Solvay og Accsys Technologies påtar seg intet ansvar for noen defekt, skade eller tap
som kan oppstå der slike skriftlige anvisninger og retningslinjer ikke følges. Det tas intet ansvar i
forhold til noe belegg, festeinnretning eller andre produkter fra en tredjepart som er påført Accoya
tre. Se [accoya.com/downloads] for ytterligere informasjon og fullstendige vilkår og betingelser.
Dette dokumentet inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale som eies separat av Solvay og
Accsys Technologies.
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