T TEM

®

specialista na exotické døevo

TERASA Z PØÍRODNÍHO DØEVA NA CELÝ IVOT
TESTOVÁNO,
OVÌØENO A
POTVRZENO
NEZÁVISLÝMI
INSTITUCEMI

®

TERASOVÉ PROFILY ZE DØEVA ACCOYA

Døevo Accoya® se vyrábí revoluèní metodou acetylace borovice
Radiata Pine, která pochází z udritelných a certifikovaných zdrojù.
Modifikace probíhá v celém prùøezu bez pøídavku toxických látek.
Výsledkem je vysoce odolný, mimoøádnì rozmìrovì stálý materiál
s uitnými vlastnostmi odpovídajícím nejtrvanlivìjším tropickým
døevinám, které v mnoha okolnostech dokonce i pøekonává.
Pøitom neztrácí svoji pùvodní pøirozenou krásu.
+ jedná se o100 % masivní døevo
+ je ideální pro pouití na terasy, fasády. na výrobu oken a dveøí
+ pochází z FSC certifikovaných lesù a je 100% recyklovatelné
+ má nejvyšší monou odolnost proti døevokazným škùdcùm
+ døevo Accoya® má garantovanou ivotnost 50 let na vzduchu
a 25 let pøi kontaktu se zemí nebo sladkou vodou
+ má mimoøádnou rozmìrovou stálost - profily Accoya® Deck
zùstávají rovné a stabilní po celou dobu ivotnosti terasy
+ dodává se s ji prùmyslovì aplikovanou povrchovou úpravou
+ prokazatelnì vyaduje menší náklady na údrbu ne jiné døeviny
+ je vhodné pro chùzi naboso pro dokonalé zpracování a výborné
tepelnì izolaèní vlastnosti pøírodního døeva,
+ na rozdíl od kompozitních materiálù se nepøehøívá na slunci
+ døevo Accoya ® prošlo zátìovými testy v rùzných klimatických
podmínkách s velmi dobrým hodnocením nezávislých institucí
+ na konci svého ivotního cyklu je 100% recyklovatelné

PØEDNOSTI TERASOVÝCH PROFILÙ
ZE DØEVA ACCOYA®

SPECIFIKACE TERASOVÝCH PROFILÙ ACCOYA®DECK
VÝROBEK

DETAILY

BAREVNÝ ODSTÍN

Terasový profil

20 x 145mm
2,4 / 3,6 / 4,2m

transparentní,
základní nátìr,
pøírodní odstín

Terasový profil

20 x 145mm
2,4 / 3,6 / 4,2m

šedá, Ipé nebo
Bangkirai

Terasový profil

25 x 190mm
2,4 / 3,6 / 4,2m

transparentní,
základní nátìr,
pøírodní odstín

Terasový profil

25 x 190mm
2,4 / 3,6 / 4,2m

šedá, Ipé nebo
Bangkirai

Nosný hranol

45 x 70 mm
2,4 / 3,6 m

-

Povrchová úprava

2,5 lt DELTA
Hydrostop Plus 9.04

šedá

Povrchová úprava

2,5 lt DELTA
Hydrostop Plus 9.04

Ipé

Povrchová úprava

2,5 lt DELTA
Hydrostop Plus 9.04

Bangkirai

Hardwood Clip® S
tlouška 3mm

11m2 v kartonu

Povrchovou úpravu DELTA Hydrostop Plus 9.04 lze pouít k zátìru
øezných hran, opravì poškozených míst, údrbì a obnovení nátìru.
Všechny terasové profily jsou navreny na montá s clipy

VHODNÉ PRO
CHÙZI NABOSO

SNADNÁ
POKLÁDKA

T TEM

døevo bez kompromisù

®

TIPY NA MONTÁ VAŠÍ TERASY A PÉÈI O NÍ
pøi montái terasy dbejte laskavì následujících pokynù :
- na upevnìní profilù Accoya®Deck pouívejte speciální klipy a výhradnì nerezový
spojovací materiál tøídy A2 nebo A4
- doporuèuje se otvory pro vruty pøedvrtat ostrými nástroji
- pøi pokládce dodrujte min. dilataèní spáru 3 mm mezi jednotlivými profily
- dodrujte pøíslušnou rozteè nosných hranolù podle zvolené tloušky deckingu
- pro sníení absorpce vody se doporuèuje øezné hrany a plochy zatmelit
- pøed renovací nátìru terasu oèištìte a kritické plochy pøebrušte brusným papírem
- pøi aplikaci nátìru (pouijte DELTA Woodprotection Hydrostop Plus 9.04) musí
být terasa zcela suchá (!)
- k èištìní terasy pouívejte mýdlovou vodu nebo jemný èistící prostøedek
a následnì ji opláchnìte dostateèným mnostvím vody
- èištìní terasy vysokotlakým èistièem se nedoporuèuje (!)
- k odklízení snìhu pouívejte plastové, pogumované nikoli kovové náøadí
(mùe dojít k poškrábání povrchu)
pro více informací nebo odbornou montá kontaktujte vybrané prodejce
terasových profilù Accoya®Deck

GRAF RYCHLOSTI ROZKLADU BUNÌÈNÉ STRUKTURY PØI NAPADENÍ HOUBOU

SROVNÁVACÍ TEST DEFORMACE

Index rozkladu

Accoya® bylo jediné døevo, které se ve srovnávacím
testu institutu TRADA* nedeformovalo.

Borovice
Døevo Accoya®
Sibiøský modøín
Západní èervený cedr
Evropský modøín

Doba (roky)

Tepelnì upravené døevo

* TRADA je nejvìtší výzkumný institut stavebního døeva

A
B
C

Døevo Accoya®
CCA H4
CCA H3.2

D
E

Merbau
Radiata Pine

VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI - VÝHODY DØEVA ACCOYA®
NEJVYŠŠÍ TØÍDA
ODOLNOSTI 1

IDEÁLNÍ PRO
POVRCHOVOU ÚPRAVU

VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI BIOLOGICKÝM
ŠKÙDCÙM

KRÁSNÝ VZHLED
PØÍRODNÍHO DØEVA

MIMOØÁDNÁ
ROZMÌROVÁ STÁLOST

ROVNOMÌRNÁ KVALITA
V CELÉM PRÙØEZU

NÍZKÉ NÁKLADY
NA ÚDRBU

PØIROZENÁ IZOLAÈNÍ
SCHOPNOST

PÙVOD Z TRVALE
UDRITELNÝCH ZDROJÙ

ZACHOVANÁ PEVNOST
A TVRDOST

ZVÝŠENÁ ODOLNOST
PROTI UV ZÁØENÍ

NETOXICKÉ
A RECYKLOVATELNÉ

www.totem-accoya.cz

www.totem-international.com
ToTEM s.r.o. - oficiální distributor produktù Accoya® pro ÈR a SR
IÈ 25090372, DIÈ CZ25090372
O2 Aréna, Èeskomoravská 2345, CZ 190 93 Praha 9;
tel.: +420 724 742 134 ; e-mail: totem@totem-international.com

