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Het resultaat: duurzaam, 
dimensiestabiel, betrouwbaar en 
prachtig massief hout dat net zo 
goed presteert als het meest  
duurzame tropisch hardhout, 
en tevens toonaangevende 
milieukenmerken biedt.

-  Een nieuwe wereld van  
duurzame en onderhoudsarme 
ramen en deuren gaat open 
dankzij Accoya® hout.

-  Ramen en deuren van Accoya® 
hout gaan naar verwachting ten 
minste twee keer zo lang mee 
als meranti seraya.

EEN OVERZICHT VAN 
ACCOYA® HOUT

Accoya® hout is 
vervaardigd uit 
duurzaam geproduceerd, 
snelgroeiend hout en  
is van het oppervlak tot 
in de kern gemodificeerd 
door middel van 
het bedrijfseigen 
modificatieproces  
van accsys.

-   Gering risico op klemmende 
ramen en deuren bij vochtige 
omstandigheden. 

-   Met Accoya® hout kan de 
onderhoudsinterval van de 
coating naar verwachting twee 
keer zo lang worden.

-   Ramen en deuren van Accoya® 
hout bevatten geen biociden.

-   Betere thermische geleidbaarheid 
in vergelijking met zachthout en 
hardhout.

-   Accoya® kozijnen zijn nu 
geclassificeerd als koolstof-
negatief over de volledige 
levenscyclus.
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OVER 
TIMMERFABRIEK SCHOLTE

Onze specialisaties 
Uw voordelen
Uitstekende kwaliteit
Maatwerk
Snelle levering

50 JAAR PASSIE & 
VAKMANSCHAP OP MAAT

Wij maken reeds sinds 1970 Kozijnen & Trappen op maat. Vanuit 
onze fabriek in De Groeve vinden onze hoogwaardige producten hun 
weg door Noord-Nederland naar aannemers, klusbedrijven en ZZP-
ers. Daarnaast weten steeds vaker particulieren ons te vinden. Aan 
de hand van uw idee en/of ontwerp maken wij hét kozijn of dé trap 
zoals u dat wenst, waarbij de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn. 
Indien gewenst kunnen wij ook zorgen voor een gedegen montage.



www.accoya.com

Accoya® and the Trimarque Device are registered trademarks 
owned by Titan Wood Limited, a wholly owned subsidiary of 
Accsys Technologies PLC, and may not be used or reproduced 
without written permission.

Accoya® wood should always be installed and used in 
accordance with the written instructions and guidelines of 
Accsys Technologies and/or its agents (available upon request). 
Accsys Technologies accepts no liability for any defect, damage 
or loss that may occur where such written instructions and 
guidelines are not adhered to.

The information contained within this document has not been 
independently verified, and no warranty (express or implied) 
or representation is given in respect of the same, including 
without limitation as to its accuracy, completeness or fitness 
for any purpose. Accsys Technologies and its affiliates, officers, 
employees or advisers expressly disclaim any liability to 
the fullest extent permitted by law for any loss or damage 
whatsoever arising in respect of such information or the result 
of having acted upon it. 
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Accoya® hout is vervaardigd 
uit duurzaam geproduceerde, 
snelgroeiend hout 
en vervaardigd met 
behulp van Accsys ‘ 
proprietary gepatenteerde 
modificatieproces van het 
oppervlak tot de kern.
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