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ACCOYA® 
BUDOUCNOST DŘEVAŘSKÉHO PRŮMYSLU 
ODOLNÉ, STABILNÍ  A TRVALE UDRŽITELNÉ DŘEVO

Co je Accoya®? 
Stabilní, udržitelné, modifikované dřevo budoucnosti. Unikátní dřevařský produkt s registrovanou ochrannou známkou.

Accoya® je modifikované dřevo, které se vyrábí patentovanou metodou acetylace borovice Pinus Radiata. Tedy chemickou modifikací dřeva bez použití biocidních látek. Modifikuje se              

chemická struktura dřeva od povrchu ke středu a tím získává výsledný produkt vlastnosti, které ho předurčují k širokému spektru využití i v komerčním měřítku. 

Accoya® je tvarově stálá, odolná proti dřevokazným škůdcům, netoxická. Dřevo je možné plně recyklovat, protože se mu v průběhu acetylace nedodávají žádné chemické látky. Trvanlivost 

50 let nad zemí a 25 let v zemi nebo v kontaktu se sladkou vodou umožňuje využití nejen pro terasy a fasády, okenní rámy, ale i pochozí chodníky kolem vodních ploch, na nosné pohledové 

konstrukce. Díky svým vlastnostem a atraktivnímu vzhledu je Accoya® od svého uvedení na trh v roce 2007 oblíbeným materiálem architektů i designérů po celém světě.

Dřevo Accoya® ošetřené společností Accsys Technologies je získáváno udržitelným způsobem a opracováváno nízkou uhlíkovou technologií, díky níž je šetrné k přírodě. Aktivně přispívá               

k oběhovému hospodářství založenému na biotechnologiích.

PŘEDNÍ SVĚTOVÝ DODAVATEL VÝROBKŮ 
Z VYSOCE KVALITNÍHO DŘEVA
Dřevo Accoya® je získáváno z trvale udržitelných zdrojů. Rychle rostoucí 
měkké dřevo je za použití revolučního postupu upravováno v celém 
svém průřezu.

Výsledek: trvanlivý, rozměrově stálý materiál s krásným vzhledem 
a s užitnými vlastnostmi odpovídajícími nejtrvanlivějším tropickým 
tvrdým dřevům, který současně patří k nejekologičtějším materiálům 
v celém průmyslovém odvětví.

Použití dřeva Accoya® přináší řadu nových možností:

- Dřevo Accoya® je ideální pro terasy, obklady, okna i dveře

-  Dřevo Accoya®, které je speciálně upraveno, pochází z lesů 
s certifikací FSC

-  Dřevo Accoya® je trvanlivé, odolné a má nižší náklady na údržbu 
než většina jiných druhů měkkého i tvrdého dřeva

-  Terasy ze dřeva Accoya® jsou díky svým přirozeným izolačním 
vlastnostem obzvláště vhodné pro chůzi naboso, čímž se liší od 
exotických dřev i jiných, zejména dřevoplastových materiálů

-  Terasové desky Accoya® se osvědčily jako velmi efektivní materiál, 
což dokládají četné projekty realizované v celém světě

Na rozdíl od jiných dřevěných teras zůstávají terasy z desek Accoya® 
rovné a trvale si zachovávají své přesné původní rozměry.

REFERENČNÍ ÚDAJ PODROBNOSTI BARVA

SPECIFIKACE VÝROBKŮ (1)

Terasové desky

Terasové desky

Terasové desky

Nosný hranol

Barevný nátěr

Barevný nátěr

Barevný nátěr

Úchytka HardWood Clip® 
S o velikosti 3 mm

Nátěrovou hmotu Delta Hydrostop 9.04 lze používat k vyspravování poškozených míst, 
údržbě a dodatečnému ošetřování terasových desek Accoya®.

(1) Všechny desky jsou opatřeny drážkou k vložení montážní úchytky.

(2)  Informace o jiných rozměrech a délkách vám poskytne autorizovaný prodejce výrobků 
značky Accoya® .

20 x 145 mm(2) 

20 x 145 mm(2)

20 x 145 mm(2)

40 x 70 mm(2)  

Delta Hydrostop Plus, 2,5 l

Delta Hydrostop Plus, 2,5 l

Delta Hydrostop Plus, 2,5 l

11 m² v krabici

9.04 Šedá

9.04 Ipé

9.04 Bangkirai

–

9.04 Šedá

9.04 Ipé

9.04 Bangkirai

–

www.accoyadeck.com info@accoyadeck.com

DESKY ACCOYA®. LEPŠÍ TERASOVÁ KRYTINA.

VLASTNOSTI A VÝHODY VÝROBKŮ ZNAČKY ACCOYA®

SNADNÁ 
MONTÁŽ

PŘÍJEMNÉ PRO 
BOSÉ NOHY

VÝHODY TERASOVÝCH 
DESEK ACCOYA®

NETOXICKÉ 
A RECYKLOVATELNÉ

TRVALÁ PEVNOST 
A TVRDOST

ODOLNÉ PROTI  
UV ZÁŘENÍ

Z TRVALE 
UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ

NEMĚNNÁ VYSOKÁ 
KVALITA

PŘIROZENÁ IZOLAČNÍ 
SCHOPNOST

ROZMĚROVĚ 
STÁLÉ

KRÁSNÝ VZHLED 
PŘÍRODNÍHO DŘEVA

TŘÍDA 
TRVANLIVOSTI 1

DOKONALE VHODNÉ 
PRO NATÍRÁNÍ

ODOLNÉ PROTI 
ŠKODLIVÉMU HMYZU

NÍZKÉ NÁKLADY 
NA ÚDRŽBU

Dřevo Accoya® bylo jediným dřevem, které 
úspěšně prošlo následující zkouškou TRADA* 
zaměřenou na dřevěné obklady.

SROVNÁVACÍ ZKOUŠKA ZKŘIVENÍ

* TRADA je přední dřevařský výzkumný ústav

CCA H4
Dřevo Accoya® Merbau

CCA H3.2
Borovice paprsčitá
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Dřevo Accoya®

Sibiřský modřín

Západní červený cedr

Evropský modřín

Termodřevo



ZÁRUKA DŘEVA ACCOYA®

50letá záruka bez kontaktu se zemí proti hnilobě a rozkladu. 
Záruka 25 let při kontaktu se zemí a ve sladké vodě.
Třída trvanlivosti 1, v tomto aspektu překonává i Burma Teak. 

TVAROVÁ STÁLOST A PEVNOST
Bobtnání a sesychání je sníženo min. o 75%, nedochází k deformacím.
Dveře a okna se dají otevřít celoročně bez námahy, možné menší spáry 
mezi obklady. Patentovaný výrobní proces neoslabuje sílu dřeva 
a naopak zvyšuje jeho pevnost. Výsledná pevnost dřeva v poměru 
k hmotnosti činí dřevo Accoya® vhodnou pro náročné architektonické 
projekty.

ZVÝŠENÁ ODOLNOST 
Obstojí ve zkoušce času i v náročných 
klimatických podmínkách. 
Dřevo Accoya® třídy 1: velmi odolné  
(EN 350-1 a EN 335-1).

ODOLNOST PROTI HMYZU
Vysoká odolnost proti napadení 
a poškození hmyzem, včetně termitů 
a dřevokazných škůdců ve vodě. 

PRO VŠECHNA KLIMATICKÁ PÁSMA
Dobře odolává všem povětrnostním vlivům (krupobití, déšť, slunce...), 
dřevo Accoya® může být použito i v extrémních klimatických podmínkách. 
Je odolné proti UV záření.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Předpokládaná životnost nejméně 
70 let, ověřená společností TRADA.

FOTO realizace Accoya®

Cyklistická dráha v kryté multisportovní 
aréně Omnisport Apeldoorn v Holandsku.

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI DŘEVA ACCOYA® 

INOVACE
Dřevo Accoya® se řadí mezi top produkty 
dřevařského průmyslu, z pohledu inovace 
a udržitelnosti.

Dřevo Accoya® prošlo dlouhodobým 
procesem testování, při němž bylo 
vystaveno všem typům povětrnostních 
vlivů (nad zemí, pod zemí a i ve vodě). 

Dřevo Accoya® splňuje náročné požadavky 
současného stavebního a dřevařského 
průmyslu, designérů a architektů.
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FOTO realizace Accoya®

Projekt Trulli of Alberobello, montáž
 terasových prken v oblasti Puglia, Italie

DOBRÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI 
Přirozené izolační vlastnosti dřeva Accoya®, jeho trvanlivost 
a snížené nároky na údržbu z něj činí materiál vyhledávaný 
na fasády a obklady. Jeho využití je ideální v realizacích, 
kde je požadavek na úsporu energií. 

ZPRACOVÁNÍ
Modifikace dřeva Accoya® nemá negativní 
dopad na jeho obrobitelnost. 
Patentovaná metoda procesu acetylace 
prostupuje dřevem rovnoměrně od 
povrchu ke středu a dřevo Accoya tak 
získává své jedinečné vlastnosti. 

Díky dlouhé trvanlivosti, tvarové stálosti               
a snadnému opracování včetně odolnosti 
proti dřevokazným škůdcům, je dřevo 
Accoya® vyhledávaným materiálem 
architektů, projektantů, stavařů a řady 
výrobců.

VHODNÉ PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Na povrchovou úpravu dřeva Accoya® mohou být použity 
běžné nátěrové hmoty vhodné pro dané užití. Vhodný nátěr 
zvýší odolnost dřeva Accoya®, oproti běžným dřevinám 
vydrží ošetření výrazně déle.

NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU
Dlouhá životnost, jednoduchá a bezproblémová péče šetří 
v dlouhodobém horizontu čas i peníze.

OBROBITELNOST
Dřevo Accoya® je snadno opracovatelné za použití běžného 
nářadí, lze ho přirovnat k profilování běžných měkkých dřevin. 
Jeho povrchové broušení pro finální úpravu je vyžadováno 
jen velmi zřídka. Po řezání nebo hoblovaní není potřeba používat 
chemické konzervanty. 

KOTVENÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁLY
K upevňování dřeva Accoya® se doporučuje používat výrobky 
z nerezové oceli A2, případně z vysoce kvalitní nerez oceli A4,
které jsou v souladu s EN 10088-1.

LEPENÍ
Vhodná jsou lepidla typu PU, epoxidová a PRF.
Nedoporučuje se lepení s MUF D2/D3 PVA. Lepidla D4 
mohou být použita pro mechanicky zatížené spoje. 
Pokud máte dotaz k dřevu Accoya®, potřebujete poradit 
se svým projektem, neváhejte se na nás obrátit. 

FOTO realizace Accoya®

Projekt Moses Bridge, v nizozemské 
historické obranné pevnosti.



FOTO realizace Accoya®

Projekt 140 m² terasových prken podél 
bazénu v Cannes, Francie

UDRŽITELNOST
Dřevo Accoya® je skutečně udržitelnou volbou pro budoucnost. 
Od těžby borovice Pinus Radiata z trvale udržitelných zdrojů 
přes celý proces patentované výroby až po případnou likvidaci 
na konci životnosti je celý cyklus plně ekologický.  
Dřevo Accoya® má zlatou certifikaci ™ FSC a Cradle to Cradle a je 
jediným stavebním materiálem, který získal certifikaci C2C® Platinum 
pro zdravotní nezávadnost materiálů. Nízká uhlíková stopa aktivně 
přispívá k boji s výší emisí CO2 a k oběhovému hospodářství 
založenému na biotechnologiích. 
Prestižní renomé společnosti Accsys Technologies v oblasti 
udržitelnosti začíná získáváním surovin. Accsys Technologies používá 
pouze dřevo z FSC certifikovaných lesů, které musí prokázat, že jsou 
obhospodařovány ekologicky šetrným, společensky odpovědným 
a ekonomicky životaschopným způsobem.

NETOXICKÁ A PLNĚ RECYKLOVATELNÁ
Dřevo Accoya® je 100% recyklovatelné 
a na rozdíl od hliníku, PVC nebo kompozitů 
neškodí životnímu prostředí. V rámci 
patentovaného výrobního procesu modifikace 
nejsou využívány žádné chemické nebo toxické 
látky, proto může být dřevo Accoya® znovu 
použito a recyklováno.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dřevo Accoya® má minimální dopad na životní 
prostředí po celou dobu své životnosti: od 
patentovaného procesu výroby, přes zpracování 
a využití až po konečnou fázi likvidace na konci 
životnosti.

NÍZKÉ EMISE CO2
Společnosti Accsys Technologies svým postojem 
aktivně podporuje boj s vysokými emisemi CO2, 
patentovaný výrobní proces přispívá k nízké 
uhlíkové stopě.

Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 
Dřevo Accoya® pochází z udržitelného lesního 
hospodářství s certifikací FSC®. 

CELOSVĚTOVÉ AKREDITACE
Společnost Accsys Technologies je uznávána 
řadou významných průmyslových asociací.



Terasa položená z modifikovaného dřeva Accoya® odpovídá nejen aktuálním designovým 

trendům, ale splňuje i požadavky na funkčnost a dlouhou trvanlivost. Získáte tvarově stálou 

terasu, odolnou proti dřevokazným škůdcům a plísním, které nikdy neproniknou do hloubky 

dřeva. Accoya® získává díky patentovanému procesu acetylace řadu vlastností, které 

zvyšují její užitnou hodnotu, současně však zachovává oblíbené vlastnosti přírodního dřeva: 

příjemný povrch na dotek, dobré termo-izolační vlastnosti a v případě terasy hladký povrch, 

který netřískuje. 

Terasová prkna z dřeva Accoya® jsou netoxická, bezpečná pro lidi, domácí zvířata. Jsou plně 

recyklovatelná a proces modifikace je šetrný k přírodě.

NABÍDKA SPOLEČNOSTI ASKO

25 x 190 mm (hladké/hladké provedení, kvalita A/B)

38 x 72 mm
dle požadavků zákazníka
dodání 1 až 3 měsíce od potvrzené objednávky

počítá se dle profilu požadovaného zákazníkem
na vyžádání

FOTO realizace Accoya®

Projekt plovoucího mostu v Bergen op Zoom, Nizozemsko
Architektonické studio RO&AD Architecten

Architektonické studio Didrihsons 

FOTO realizace Accoya®

Projekt teras a balkonů v horské 
rodinné chatě, lokalita Krkonoše

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DŘEVA ACCOYA® 

TERASY A DALŠÍ POVRCHY

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFIL

PODKLADOVÉ HRANOLY  
DALŠÍ PROFILY
PROFILY NA OBJEDNÁVKU 

CENA
CERTIFIKACE FSC®



FOTO realizace Accoya®

Projekt alpské vily, v oblasti Brescia, Italie
Architekt: Camillo Botticini 

FOTO realizace Accoya®

Projekt Mezoparka Offices, Riga, Litva 
Architektonické studio Didrihsons 

Pokud pro fasádu nebo venkovní obložení stěn hledáte atraktivní, odolný materiál, který 

stavbě dodá na jedinečnosti, je dřevo Accoya® správnou volbou. 

Dřevo Accoya®  je krásné na pohled, ale současně odolné, tvarově stále a nenáročné na 

údržbu. V případě, že povrch ošetříte olejovým nátěrem Faxe, zvýšíte jeho odolnost proti           

UV záření a klimatickým změnám.  

FASÁDY A OBKLADY STĚN
NABÍDKA SPOLEČNOSTI ASKO

24 x 68 mm (Rhombus, kvalita A/B)

dle technické specifikace zákazníka
dodání 1 až 3 měsíce od potvrzené objednávky

počítá se dle profilu požadovaného zákazníkem
na vyžádání

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFIL

DALŠÍ PROFILY
PROFILY NA OBJEDNÁVKU 

CENA
CERTIFIKACE FSC®



Dřevo Accoya® je díky své tvarové stálosti a dobrým izolačním vlastnostem vhodná i na okenní          

rámy a okenice. Okenní rámy dobře vypadají, ale splňuji i vysoké nároky na funkčnost                     

a trvanlivost. Okenní rámy z modifikovaného dřeva Accoya® nemění vlivem klimatických 

podmínek tvar, zůstávají dlouho funkční bez dodatečných nákladů na opravy. 

Okenní rámy z Accoya® dřeva je vhodné upravit kvalitním polyuretanovým lakem a snížit tak 

ještě více nároky na údržbu. 

Dřevo Accoya® je dobrou dlouhodobou investicí: přirozené izolační vlastnosti, dlouhá 

životnost, tvarová stálost a odolnost proti dřevokazným škůdcům a plísním. 

Díky dobrým izolačním vlastnostem snižují energetickou náročnost interiérů.

FOTO realizace Accoya®

Projekt architektonického studia Young Projects,
dům v Bridgehamptonu v New Yorku.

OKENNÍ RÁMY
NABÍDKA SPOLEČNOSTI ASKO

lepené nebo celomasivní
dle technické specifikace/dokumentace zákazníka
Na základě požadavku dodáváme i řezivo pro následné 
zpracování zákazníkem.
dodání 1 až 3 měsíce od potvrzené objednávky

počítá se dle profilu požadovaného zákazníkem
na vyžádání

TYP PROFILŮ
PROFILY DODÁVÁME
  

PROFILY NA OBJEDNÁVKU 

CENA
CERTIFIKACE FSC®

FOTO realizace Accoya®

Projekt okenních rámů v sídle 
společnosti ASKO, Praha 2019



Díky svým vlastnostem a atraktivnímu vzhledu je dřevo Accoya® od svého uvedení na trh 

v roce 2007 oblíbeným materiálem architektů i designérů po celém světě. Pro kreativní 

projekty, které se dříve realizovaly pouze z betonu nebo oceli, nabízí dřevo Accoya® novou 

perspektivu. Díky tvarové stálosti a dlouhé trvanlivosti posouvá design a technologická 

řešení, je blíže k přírodě a modernímu stylu života. Od inovativních konstrukcí, působivých 

mostů až po venkovní sochy a umělecké instalace. Možnosti se zdají nepřeberné. 

Dřevo Accoya® je vhodné i na venkovní stoly, židle, domy v korunách stromů, okrasné 

květináče a palisády. 

Je netoxické a plně recyklovatelné, protože se mu v průběhu acetylace nedodávají žádné 

chemické látky. Má trvanlivost 50 let nad zemí a 25 let v zemi, je získáváno udržitelným 

způsobem a opracováváno nízkouhlíkovou technologií. 

FOTO realizace Accoya®

Projekt chilského pavilonu 
Expo Milano 2015 

FOTO realizace Accoya®

Projekt mostu, který je součástí dálniční křižovatky 
pro Stadsrondweg-zuid a Akkerwinde, Nizozemsko.

NOSNÉ KONSTRUKCE
NABÍDKA SPOLEČNOSTI ASKO

hrubé omítané řezivo pro následné zpracování 
zákazníkem

dodání 1 až 3 měsíce od potvrzené objednávky

počítá se dle specifikace objednaných profilů
na vyžádání

MATERIÁL

MATERIÁL NA OBJEDNÁVKU 

CENA 
CERTIFIKACE FSC®



HOŘLAVOST

PEVNOST V OHYBU

TEPELNÁ VODIVOST

OHYBOVÁ TUHOST 

TVRDOST 
DLE METODY JANKA

100 % masivní dřevo Accoya®

EN 113 Třída 1 (nejvyšší rating), je efektivní bariérou proti širokému spektru 
plísní, vč. sklepní plísně, bílé a hnědé hnilobě, houbám, měkkým hnilobám              
a plísni v pórech.

3 - 5 % při 65 % relativní vlhkosti vzduchu a 20°C

Průměrná hmotnost 512 kg/m³, při 65 % relativní vlhkosti vzduchu a 20°C. 
Hodnoty objemové hmotnosti se pohybují v rozsahu 432 až 592 kg/m³.

Za mokra - 65% relativní vlhkost, 20°C  Za mokra - KD 
Radiálně: 0,4 %                    Radiálně: 0,7 %
Tangenciálně: 0,8 %          Tangenciálně: 1,5 %
 
 

TECHNICKÁ DATA DŘEVA ACCOYA® 

MATERIÁL  

ODOLNOST 

OBSAH VLHKOSTI

HUSTOTA

SESYCHÁNÍ 
 

Třída C (ASTM E84)
Dřevo  Accoya®  může být ošetřeno protipožárním nátěrem, 
aby splňovalo vyšší požadavky na odolnost.

EN 408, 39 N/mm²

EN 12667, = 0,108 Wm-¹ K-¹ 

EN 408, 8790 N/mm²

ASTM D143, strana 4100 N, konec zrní 6600 N

Upozorňujeme, že všechny uvedené hodnoty vychází z průměru, pokud není uvedeno jinak a neměly by být použity pro výpočty nosných konstrukcí. 
Pro pomoc v plánování přesných konstrukčních projektů prosím kontaktujte dodavatele dřeva Accoya®.
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POZNÁMKY



ASKO a.s., Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
T  +420 271 017 160   E  asko@asko-as.cz
Eshop  drevar.cz 
asko-as.cz I facebook.com/vase.asko 

FloorFloor Centrum podlahového designu
Na Pankráci 30A, 140 00 Praha 4
T  +420 222 939 851   E  kontakt@florfloor.cz
floorfloor.cz I facebook.com/floorfloor.asko 

Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen. 

Tiskové chyby a změny ve vyobrazení jsou vyhrazeny. 

Zdroj: accoya.com


