
PITKÄIKÄINEN ACCOYA® SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ JA KUSTANNUKSIA

Accoya®- lauteet kestävät julkisissa saunoissa    

Accoya®n erinomaisen mittapysyvyyden vuoksi puu ei kutistu eikä elä kuumuudessakaan, joten liitokset 
eivät löysty eivätkä lauteet narise. Accoya® -laudepuita ei myöskään tarvitse käsitellä millään, jotta ne kestäi-
sivät kosteutta. Käyttämällä Accoya®- puuta saunan lauteissa, kiukaansuojissa, käsijohteissa, ovi -ja ikkuna- 
rakenteissa voidaan säästää huomattavia summia huolto -ja korjauskustannuksissa. 

Yrjönkadun uimahalli, Helsinki 

KESTÄVYYSTAKUU: 
Takuu Accoya®-lauteille 

50 vuotta!

Accoya®- puusta valmistetut lauteet kestävät 
todistetusti erinomaisesti saunojen paahtavaa 
kuumuutta ja jatkuvaa kosteutta. Accoya® -puusta 
valmistetut lauteet ovat myös miellyttävät iho-
kosketuksessa ja ovat edustavan näköiset.  
 
Pitkäikäiset Accoya® -lauteet säästävät kustan-
nuksia huolto- ja korjaustöissä. Pohjoismainen 
Joutsenlippu- merkki takaa ympäristöystäväl-
lisyyden. Annamme Accoya® -lauteille 50 vuoden 
kestävyys takuun. 
 
Asiakkaidemme kohteissa Accoya® -lauteet ovat  
jo osoittautuneet menestykseksi. Accoya® sta on  
saatu hyvää palautetta kaupungin rakentamis-
palvelulta, uimahalli-henkilökunnalta sekä loppu-
käyttäjiltä eli saunojilta ja kylpijöiltä.

Kumpulan maauimala, Helsinki 

ACCOYA®-LAUDE  
50 VUODEN TAKUULLA

 30860007

Helsingin Yrjönkadun uima-
hallin kaikkien saunojen lauteet 
vaihdettiin Accoya®an kesällä 
2018. Sekä kaupunki että uima-
hallin työntekijät ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä lauteiden 
kestävyyteen ja laatuun. Hyvää 
palautetta on tullut myös uima-
hallin siivoajilta, lauteet eivät 
ole yhtään hapristuneet kahden 
vuoden aktiivisessa käytössä ja 
ovat helposti puhdistettavissa.

Accoya® -puuta on käytetty 
lukuisissa eri kylpyhuone 
ja uima-allas kohteissa yli 
kolmenkymmenen vuoden ajan 
ympäri maailmaa.
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Accoya® on tuotemerkki ekologisesti ja myrkyttömästi käsitellylle puulle (Pinus radiata), jonka hiilijalanjälki on 
erittäin pieni. Vuosikymmenien tutkimustyön tuloksena Accoya® -puun valmistuksessa hyödynnetään paten-
toitua puun asetylointia (etikka-anhydridikäsittely), joka parantaa merkittävästi kestävyyttä, kosteudensietoa  
ja käyttöikää. 

Asetyloinnin aikana puussa tapahtuu kemiallinen reaktio puun soluseinämissä, kun hydroksiiniryhmät muuttuvat 
asetyyliryhmiksi. Puun solukko ei juuri turpoa kastuessaan, eikä se kutistu kuivuessaan, jolloin sen kosteuseläminen 
on hyvin pientä. Puusta tulee lujaa, kestävää ja erittäin mittapysyvää. Käsittely antaa puulle myös luonnollisen suojan 
lahoa vastaan. Silti Accoya®- puu säilyttää puun kaikki luonnolliset hyvät ominaisuudet, se on miellyttävä ja helppo  
materiaali työstää. Accoya®lla ei elä eikä vääntyile eikä se myöskään tikkuunnu. Accoya® kestää saunatilojen paahta-
vaa kuumuutta ja kosteutta. Accoya® ei vaadi mitään pintakäsittelyä kestääkseen saunassa.

Edustamamme Accoya-saunanlauteet valmistetaan Suomessa Kangasniemellä.  
Toimitamme laudepuut noin viikossa.  
 
Tarvittaessa toimitamme lauteet saunan mittoihin sopivaksi, tai teemme ne mittatilaustyönä kohteeseen. 
Lisäksi höyläämme Accoya®a saunapaneeleiksi, käsijohteiksi, kiukaansuojiksi yms.  
Annamme mielellämme lisätietoja, www.novenberg.fi.

asiakas: Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
kohde: Itäkeskuksen uimahalli 
kävijämäärä: 360 000/vuosi  
kiukaat päällä: 14 h/vrk

Accoya® testit alkoivat Itäkeskuksen uimahallissa syksyllä 2015. Neljän ja 
puolen vuoden jälkeen Accoya® ovat edelleen moitteettomassa kunnossa. 
Hyvien tulosten myötä Accoya® on alettu käyttää Helsingin kaupungin 
muissakin uimahalleissa mm. Yrjönkadun, Kontulan, Kumpulan ja Silta-
mäen uimahalleissa. Lisäksi peruskorjauksessa olevan Olympiastadionin 
kaikkiin saunoihin tulee Accoya® -lauteet. Muita julkisia Accoya®- laude 
asiakkaitamme on mm. Tuusulan kunta, Holiday Club Saariselkä ja 
Katinkulta.

Accoya® on parhaim-
millaan vaativissa olo-
suhteissa esim. jatkuva-
lämmitteisissä saunoissa  
ja kylpylöissä.

ASIAKKAAT TESTANNEET JA HYVÄKSI TODENNEET

Yksityiskoti, Pohjanmaa

EKOLOGINEN JA MYRKYTÖN MODIFIOITU PUU

Holiday Club, Saariselkä


