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„Accsys Technologies“ modifikuota mediena



GAMTOS MOKSLAS

Per aštuonis „Accoya®“ medienos mokslinių tyrimų 
dešimtmečius pavyko suderinti praeities ir ateities mokslinius 
medienos acetilinimo tyrimus taikant patentuotą gamybos 
procesą ir siekiant patikimų komercinių rezultatų.
Acetilinimo procesas, taikomas gaminant „Accoya®“ medieną, visiškai nenuodingas, 
nenaudojama jokių cheminių medžiagų, kurių nėra medienoje. Gaminant „Accoya®“ 
medieną cheminė struktūra modifikuojama nuo paviršiaus šerdies link, todėl 
„Accoya®“ mediena pasižymi išskirtiniu veiksmingumu ir patvarumu. 

Nenuostabu, kad ši mediena greitai populiarėja: ji naudojama ne tik lauko statinių 
reikmėms, bet kone viskam – nuo langų iki durų, nuo terasų grindų iki sienų apkalos, 
be to, tinka net tokioms reikmėms, kurioms kadaise buvo galima naudoti tik netvarias 
medžiagas.
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Įsivaizduokite tvirtą 
medieną, kuri gaunama 
iš greitai augančių 
tvarių miškų, yra visiškai 
nenuodinga ir stabilių 
matmenų, be to, patvari ir 
geresnė net už geriausią 
atogrąžų kietmedį.

Įsivaizduokite medieną, kuri gali 
pakeisti vis rečiau prieinamą atogrąžų 
kietmedį, apdorotą medieną ir ne 
tokias tvarias medžiagas, taikomas 
naujoms ir esamoms lauko statinių 
reikmėms. Įsivaizduokite medieną, 
kuri praverčia kaip geresnis anglies 
dioksido absorbentas ir kuri galiausiai 
saugiai perdirbama. 

Tokios medienos yra. Tai „Accoya®“ 
mediena – pasaulyje pirmaujanti 
pažangiosios technologijos mediena.

PRISTATOME ATEITIES 
MEDIENĄ



APKALA IR FASADAI

„Accoya®“ mediena tinka apkaloms ir fasadams, taigi ji ypač 
pravarti, kai labai svarbu estetinis vaizdas ir ne tokia dažna 
priežiūra. Dėl „Accoya®“ medienos patvarumo, natūralaus 
atsparumo UV spinduliams ir matmenų stabilumo sumažėja 
bendrosios eksploatavimo ciklo sąnaudos. 
 

TERASŲ DANGA

Renkantis terasų dangą svarbu natūralus grožis, stiprumas ir 
našumas bet kokiomis oro sąlygomis. Pageidautina patvari, 
išskirtinių eksploatacinių charakteristikų ir stabilių matmenų 
mediena. Taip pat labai svarbu, kad mediena nebūtų 
nuodinga, t. y. būtų saugi žmonėms ir gyvūnams. „Accoya®“ 
mediena šiuos reikalavimus atitinka.

 
 

LANGŲ RĖMAI, DURYS IR LANGINĖS

„Accoya®“ mediena natūraliai impregnuota ir yra patvaresnė 
nei kuri kita mediena, be to, nekinta jos matmenys. Taigi 
neišbrinksta uždaryti langai, visada laisvai darinėjamos durys, 
o langinės žavi savo pirminiu grožiu. „Accoya®“ mediena gali 
būti padengta matine, skaidria arba permatoma danga, o dėl 
mažesnių priežiūros reikalavimų ji apsimoka ir ekonomiškai.

LAUKO BALDAI IR ĮRANGA

„Accoya®“ mediena puikiai tinka stalams, kėdėms ir medžių 
nameliams, žaidimų aikštelėms, gėlių vazonams ir želdinimo 
reikmėms, nes ji nenuodinga, atlaiko įvairias atšiaurias oro 
sąlygas ir bent 25 metus išsilaiko ant žemės.

IŠMĖGINTA IR IŠBANDYTA

„Accoya®“ mediena ilgai bandyta įvairiomis oro sąlygomis – virš žemės, po žeme ir net 
vandenyje. Taip buvo įrodyta, kad ji atspari net atšiauriausios aplinkos poveikiui.
Dėl išskirtinio patvarumo ir matmenų stabilumo „Accoya®“ medienai reikia daug mažiau priežiūros, nes dažai ir dažomosios 
medžiagos ant medienos laikosi reikiamoje vietoje. Iš tiesų „Accoya®“ medienos ir nemodifikuotos medienos bandymo 
rezultatai kas kartą patvirtina, kad danga ant „Accoya®“ medienos laikosi 3 kartus ilgiau.



ACCSYS TECHNOLOGIES
 

„Accsys Technologies PLC“ 
 prekės ženklas susijęs 
su aplinkotyros ir 
technologijų įmone, 
todėl daugiausia dėmesio 
skiriama pažangioms ir 
tvarioms patentuotoms 
technologijoms, taikomoms 
medienai acetilinti.

„Accsys“ – pirmoji pasaulyje įmonė, kuri komercinėms reikmėms sėkmingai naudoja 
tvirtą acetilintą medieną. Ji tiekia ją rinkai ir per rinktinius partnerius parduoda visame 
pasaulyje, o kai kuriose šalyse prekiauja tiesiogiai. Įmonė taip pat licencijuoja savo 
technologiją, taikomą gaminant „Accoya®“ medieną įvairiose pasaulio vietose.

Grupės įmonė valdo keturias patronuojamąsias visiškai priklausomas bendroves, 
įskaitant „Accoya®“ medienos gamybos įmonę Europoje, taip pat Nyderlanduose, 
Jungtinėse Valstijose (Dalase) bei Jungtinėje Karalystėje (Londone) veikiančius biurus. 
Kartu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programa, kuria siekiama 
išplėtoti būsimas pritaikymo galimybes, taip pat plokščių gamybą, kaip antai neseniai 
pradėtos gaminti „Medite Tricoya“ vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF).

Grupės strategija – kuo plačiau naudoti „Accoya®“ medieną sudėtingomis lauko 
sąlygomis, kai svarbiausia patvarumas, stabilumas, patikimumas ir estetinis vaizdas.

© Accsys Technologies sausio 2015. „Accoya®“, „Tricoya®“ 
ir „Trimarque Device“ yra registruotieji prekės ženklai, 
priklausantys „Titan Wood Limited“, visiškai priklauso-
mai „Accsys Technologies PLC“ patronuojamai bendro-
vei, ir, negavus rašytinio leidimo, naudoti arba kopijuoti 
šiuos ženklus draudžiama. Kiek „Titan Wood Limited“ 
yra žinoma ir kiek ji yra tikra, šiame dokumente patei-
kiama informacija atitinka faktus ir yra pagrįsta tuo, kad 

„Titan Wood Limited“ ir (arba) bet kurios susijusios įmo-
nės, pareigūnai, darbuotojai arba konsultantai neatsako 
už jokį nuostolį ar žalą, susijusią su tokios informacijos 
tikslumu arba išsamumu, taip pat už ja pagrįstos veiklos 
pasekmes.

NERIBOTA 
VAIZDUOTĖ

Puikios „Accoya®“ medienos eksploatacinės charakteristikos 
skatina visokeriopą įkvepiantį kūrybingumą. Įsivaizduokite iš 
jos pagamintus muzikos instrumentus, ženklus, fanerą, vandens 
skulptūras... Apskritai – visur, kur įmanoma naudoti medieną, 
įsivaizduokite „Accoya®“ medieną.

www.accsysplc.com
www.accoya.com
www.tricoya.com

Teirautis iš JK ir Airijos
T +44 1753 757500

Teirautis iš kitų Europos šalių
T +31 26 320 1400

Teirautis iš JAV ir Kanados
T +1 972 233 6565

Patents: Australia 2005212139, Canada 
2556438, Chile 45.802, China 100537163, 
ZL 2008 1 0190821.0, Europe 680810, 
1781442, Japan 4629055, Indonesia ID 
P00334463, Morocco 32127, New Zealand 
531217, 4629055, Singapore 163367, South 
Africa 2010/05240, UK 2456915, 2474154, 
2485945, US 8173224, 8512815

„Argilla“ uab
J.Balčikonio 3,
LT-08247 Vilnius
Lithuania  

Patents: Australia 2005212139, Canada 
2556438, Chile 45.802, China 100537163, ZL 
2008 1 0190821.0, Europe 680810, 1781442, 
Japan 4629055, Indonesia ID P00334463, 
Morocco 32127, New Zealand 531217, 
4629055, Singapore 163367, South Africa 
2010/05240, UK 2456915, 2474154, 2485945, 
US 8173224, 8512815

www.argilla.lt

www.accoya.com


