
Φάση παραγωγής

 
Όλα τα προϊόντα ξυλείας Accoya® παράγονται 
από πρώτες ύλες που προέρχονται από δάση 
αειφορικής διαχείρισης (πιστοποιημένα από 
τους διεθνείς οργανισμούς FSC & PEFC, ή από 
άλλα τοπικά δάση επίσης πιστοποιημένα)

Αξιοποίηση της άφθονης και διαθέσιμης 
ξυλείας ακτινωτής πεύκης (Radiata pine) η 
οποία προέρχεται από ελεγμένες δασικές 
φυτείες

Η διαδικασία παραγωγής της 
τροποποιημένης ξυλείας Accoya® είναι μία μη 
τοξική διαδικασία, η οποία δεν προσθέτει στο 
ξύλο τοξικές ή επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Φάση εφαρμογής
 
 
Σημαντικά αυξημένη ανθεκτικότητα και πολύ 
μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος, καθώς 
και μείωση του «ενεργειακού αποτυπώματος» 
μέσω μιας οικολογικής διαδικασίας 
παραγωγής, σε σύγκριση με τα λοιπά, μη 
ανανεώσιμα υλικά – ανταγωνιστές του ξύλου

Εξαιρετικά υψηλή διαστασιακή σταθερότητα 
και βελτιωμένη σκληρότητα, με αποτέλεσμα 
τη λιγότερα συχνή συντήρηση και επομένως 
το λιγότερο δυνατό φινίρισμά του

Πολύ υψηλή θερμομονωτικότητα, οικονομία 
στην ενέργεια και επομένως σημαντικά 
πλεονεκτήματα ιδίως σε εφαρμογές 
παραθύρων και πορτών

Η ξυλεία Accoya® αποτελεί ένα εξαιρετικό 
υλικό, που είναι το πλέον περιβαλλοντικά 
φιλικό σε σύγκριση με τα γνωστά, μη 
ανανεώσιμα, υλικά που έχουν πρόσθετα και 
υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Τέλος της διάρκειας ζωής 
(ενός προϊόντος)
 
Από μια οικολογική & πράσινης ανάπτυξης 
φιλοσοφία, η ξυλεία Accoya® έχει λάβει 
υψηλές πιστοποιήσεις ποιότητας, και έτσι 
αναγνωρίζεται στην αγορά ως «μη τοξικό» 
και «100% ανακυκλώσιμο» υλικό

Πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό, με πιθανή 
επανάχρηση, το οποίο μπορεί εύκολα, μετά 
το τέλος της χρήσης του, να υποστεί καύση 
για ενεργειακό σκοπό ή να αποσυντεθεί 
βιολογικά

Από μια οικολογική & πράσινης ανάπτυξης προσέγγιση, η ξυλεία Accoya® διαθέτει σήμερα πολύ δυνατά πλεονεκτήματα από περιβαλλοντικής άποψης

Αυξάνοντας τη φυσική ανθεκτικότητα και τη διαστασιακή σταθερότητα των ταχυαυξών δασικών ειδών, τα οποία και 
άφθονα είναι αλλά και πιστοποιημένα από άποψη αειφορικής διαχείρισης, η ξυλεία Accoya® πλεονεκτεί και έχει σημαντικά 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα: α) έναντι των αργά παραγόμενων τροπικών ειδών (τα οποία πολλές φορές δεν είναι εύκολα 
διαθέσιμα στην αγορά), β) έναντι της εμποτισμένης ξυλείας (η οποία έχει επεξεργαστεί με τοξικές, χημικές ουσίες) και γ) 
έναντι των μη ανανεώσιμων υλικών, όπως πλαστικού, χάλυβα και τσιμέντου (τα οποία έχουν και αρνητικό «ενεργειακό 
αποτύπωμα»)

Πιστοποιητικά περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

www.accoya.com/sustainablity
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PEFC/30-31-040

www.pefc.org

Πιστοποιητικά περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

  Για αξιολόγηση του ενεργειακού αποτυπώματος, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια ζωής 
  του προϊόντος μπορούν να εκτιμηθούν (σε τιμές, kg CO2)

  Εκτιμήσεις της συνολικής διάρκειας ζωής: Ξυλεία Accoya (~50 έτη), τροπική ξυλεία κόκκινου Meranti (~35 έτη), 
  πλαστικό PVC (~35 έτη), αλουμίνιο (~50 έτη)

  Συμπεριλαμβάνει το αποτέλεσμα της απόθεσης διοξειδίου του άνθρακα από τη χρήση ξύλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του PAS 2050
  Η ετήσια απόδοση των ανανεώσιμων υλικών, δεν συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα, και μπορεί έτσι αυτό να εκτιμηθεί σαν 

  ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε σύγκριση με την αργά αναπτυσσόμενη, συχνά ακριβή, πιστοποιημένη τροπική ξυλεία, από τα τροπικά δάση του πλανήτη.
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