
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ, ΣΤΑΘΕΡΟ & 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ!
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καινοτομική ξυλεία



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΞΥΛΟΥ
Μετά από δεκαετίες έρευνας, η ξυλεία Accoya® συνδυάζει 
τις παλιές και τις σημερινές ερευνητικές μελέτες 
ακετυλίωσης του ξύλου με μια καινοτομική τεχνολογία 
παραγωγής που παρέχει πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα 
σε εμπορική κλίμακα.

Για την παραγωγή του Accoya®, η χημική σύσταση του ξύλου τροποποιείται 
πλήρως, από την επιφάνεια μέχρι τον πυρήνα, αποδίδοντας ένα κορυφαία 
ανθεκτικό και εξαιρετικά σταθερό προϊόν! Το ξύλο Accoya® κερδίζει γρήγορα 
έδαφος και γίνεται το υλικό πρώτης επιλογής για εφαρμογές σε εξωτερικούς 
χώρους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για τα πάντα: από παράθυρα 
και πόρτες, δάπεδα μέχρι επενδύσεις και χωρίσματα, ακόμα και για 
εφαρμογές που κάποτε ήταν εφικτές μόνο με μη ανανεώσιμα υλικά.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ! 
Φανταστείτε ένα συμπαγές ξύλο που να 
προέρχεται από υπεύθυνη αειφορική 
διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, 
με μηδενική τοξικότητα, το οποίο θα έχει 
διαστασιακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα 
που θα υπερβαίνει ακόμα και τα καλύτερα 
τροπικά είδη!

Φανταστείτε ένα ξύλο που μπορεί να αντικαταστήσει και 
τα πιο σπάνια τροπικά ξύλα, καθώς και την εμποτισμένη 
ξυλεία, όπως επίσης και λιγότερο οικολογικά υλικά σε 
νέες και συμβατικές εφαρμογές εξωτερικού χώρου. 
Φανταστείτε ένα ξύλο που θα λειτουργεί ως η καλύτερη 
δεξαμενή άνθρακα κατά τη διάρκεια της πολύ μεγάλης 
διάρκειας ζωής του, και που θα μπορεί να ανακυκλωθείμε 
ασφάλεια. Άυτό το ξύλο υπάρχει. Είναι η ξυλεία Accoya®: 
η κορυφαία παγκοσμίως ξυλεία υψηλής τεχνολογίας!
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ & ΕΛΕΓΜΕΝΟ 
Η ξυλεία Accoya® έχει ελεγχθεί για εκτεταμένες χρονικές 
περιόδους σε όλους τους τύπους καιρικών συνθηκών – 
πάνω από το έδαφος, κάτω από το έδαφος, ακόμη και 
μέσα σε νερό – και έχει αποδειχθεί ότι αντέχει και στο πιο 
δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον!

Η εξαιρετική αντοχή και σταθερότητα διαστάσεων σημαίνει ότι το ξύλο 
Accoya® απαιτεί σημαντικά λιγότερη συντήρηση, επειδή τα χρώματα 
και οι βαφές παραμένουν εκεί που ανήκουν: στο ξύλο. Πραγματικά, τα 
αποτελέσματα ελέγχων απέδειξαν ότι ανάμεσα στο ξύλο Accoya®
και σε μη τροποποιημένο ξύλο, οι επικαλύψεις έχουν διατηρηθεί 3 φορές 
περισσότερο πάνω σε ξύλο Accoya®.
. 

ΚΥΡΙΆ 
ΧΆΡΆΚΤΗΡΗΣΤΙΚΆ 

ΣΤΆΘΕΡΟ ΣΕ 
ΔΙΆΣΤΆΣΕΙΣ 

ΕΞΆΙΡΕΤΙΚΗ 
ΆΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΆ 

ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΆ 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΆ

Το ξύλο Accoya® παράγεται 
από ανανεώσιμες πρώτες 
ύλες αειφόρου ανάπτυξης,
και ευρέως χρησιμοποιείται 
με χρήση της αποκλειστικής, 
κατοχυρωμένης διαδικασίας 
τροποποίησης της Accsys 
από την επιφάνεια μέχρι τον 
πυρήνα του.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΆ 
ΠΟΔΙΆ

ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΒΆΛΛΕΤΆΙ 
ΆΠΟ ΕΝΤΟΜΆ 

ΆΠΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

ΣΤΆΘΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΆ 
ΠΆΝΤΟΥ 

ΥΨΗΛΗ 
ΆΝΤΟΧΗ & 
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΆ

ΤΕΛΕΙΆ ΜΗΧ.
ΚΆΤΕΡΓΆΣΙΆ 

ΆΙΣΘΗΤΙΚΆ 
ΟΜΟΡΦΟ ΥΛΙΚΟ 

ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ & 
ΆΝΆΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

Το ξύλο Accoya® είναι 
κατάλληλο για επενδύσεις, 
χωρίσματα και προσόψεις 
και είναι η ιδανική επιλογή
για εφαρμογές όπου η 
αισθητική και η λιγότερο 
συχνή συντήρηση είναι 
σημαντικές. Η σταθερότητα 
των διαστάσεων του ξύλου 
Accoya®, η αντοχή και η 
φυσική αντίστασή του στις 
υπεριώδεις ακτίνες (UV) 
συμβάλλει στο μειωμένο 
συνολικό κόστος του 
κύκλου ζωής του.
 

Σε δάπεδα, η φυσική 
ομορφιά, η αντοχή και η 
απόδοση παντός καιρού 
είναι σημαντικές. Ένα ξύλο 
αντοχής με εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά απόδοσης 
και υψηλή σταθερότητα 
διαστάσεων είναι 
επιθυμητό. Είναι επίσης 
σημαντικό το ξύλο να μην 
είναι τοξικό και επομένως 
να είναι ασφαλές για 
ανθρώπους και κατοικίδια 
ζώα. Το Accoya® πληροί 
αυτές τις προϋποθέσεις!

Το ξύλο Accoya® είναι 
φυσικά θερμομονωτικό, 
με μεγαλύτερη αντοχή και 
σταθερό σε διαστάσεις από 
οποιοδήποτε άλλο ξύλο. 
Άυτό σημαίνει ότι τα 
παράθυρα δε φουσκώνουν 
όταν κλείνουν, οι πόρτες 
ανοίγουν συνεχώς 
ελεύθερα και τα παντζούρια 
διατηρούν την αυθεντική 
τους ομορφιά. Το ξύλο 
Accoya® μπορεί να φέρει 
αδιαφανή, ημιδιαφανή ή 
διαφανή φινιρίσματα 
και οι προϋποθέσεις 
του για χαμηλή 
συντήρηση βελτιώνουν 
τη σχέση κόστους / 
αποτελεσματικότητας.

Το ξύλο Accoya® είναι 
ιδανικό για έπιπλα κήπου 
λ.χ. τραπέζια, καρέκλες, 
δεντρόσπιτα, παιδικές 
χαρές, εξοπλισμό φύτευσης 
και αρχιτεκτονικής τοπίων 
κ.α. επειδή δεν είναι τοξικό 
και μπορεί να αντέχει 
στις πιο ακραίες καιρικές 
συνθήκες,·να διατηρηθεί 
τουλάχιστον 25 χρόνια σε 
επαφή με το έδαφος!

ΕΠΕΝΔΥΣΗ, 
ΧΩΡΙΣΜΆΤΆ & 
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ 

ΔΆΠΕΔΆ ΠΛΆΙΣΙΆ 
ΠΆΡΆΘΥΡΩΝ, ΠΟΡΤΕΣ 
& ΠΆΝΤΖΟΥΡΙΆ 

ΕΠΙΠΛΆ ΚΗΠΟΥ& 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
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Kritikos Wood

Τel: +302284041504 
Μob: +306974012006

www.kritikoswood.gr  
kritikoswood@gmail.com

Τα Accoya® και Trimarque Device είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Titan Wood Limited, με 
εμπορική ονομασία «Accsys Technologies, απόλυτα εξαρτώμενη θυγατρική της Accsys Technologies PLC, 
και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την άδεια της Rhodia Acetow GmbH («Rhodia»). Τα σήματα κατατεθέντα 
Accoya® καιTrimarque Device δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς γραπτή 
εγγύηση από την Accsys Technologies.

Η εγκατάσταση του ξύλου Accoya® θα πρέπει πάντα να γίνεται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
γραπτές οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Rhodia και/ή της Άccsys Technologies και/ή των 
πρακτόρων της (διαθέσιμοι κατόπιν ζήτησης). Η Rhodia και η Accsys Technologies δεν αποδέχονται καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκύψει όταν οι γραπτές οδηγίες και 
κατευθυντήριες γραμμές δεν τηρούνται. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή σε σχέση με οποιαδήποτε 
επικάλυψη, συνδετήρα ή άλλο προϊόν τρίτου που εφαρμόζεται στο Accoya® wood. Άνατρέξτε τις 
[accoya.com/downloads] για περισσότερες πληροφορίες και τους πλήρους όρους και προϋποθέσεις. 
Άυτό το έγγραφο περιέχει υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει ξεχωριστά στην Rhodia και Accsys 
Technologies.

©Rhodia Acetow GmbH 2017 ©Titan Wood Limited 2017.

WWW.ACCOYA.COM

H Solvay Acetow είναι μια χημική εταιρεία με σχεδόν ένα αιώνα 
εμπειρία στην κύρια εξειδίκευσή της: την ακετυλίωση, και είναι 
μια από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής οξικής κυτταρίνης. 
Με το ξύλο Accoya®, η Solvay Acetow διαφοροποιεί τη γκάμα 
των προϊόντων της με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία 
της στην ακετυλίωση. Η ξυλεία Accoya® πωλείται σήμερα μέσω 
διανομής από επιλεγμένους συνεργάτες σε όλο τον πλανήτη.

Βίλα στις Άλπεις, Ιταλία

Πούγκλια, Ιταλία


