Verantwoord
en duurzaam
bouwen met
vinEcofit
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Van de Vin en Accoya,...
een perfecte match!
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Het hout wordt
gemodificeerd in grote
ketels tot ‘Accoya’...
Waarna Van de Vin
het verwerkt...
Tot vinEcofit ramen en
kozijnen...

vinEcofit
Van de Vin zoekt steeds naar nieuwe, duurzame en innovatieve oplossingen voor
gevelelementen. Soms ontstaan deze producten door het praktisch benutten van
nieuwe vindingen. Zoals het vervaardigen van ramen en kozijnen in Accoya, een
houtsoort die wordt gemodificeerd door het acetyleren van hout. Dit hout komt
uit verantwoord beheerde bossen en plantages en groeit erg snel, in tegenstelling
tot tropisch hardhout. Deze techniek van verduurzamen wordt al sinds de jaren
dertig van de vorige eeuw door onderzoekers bestudeerd. Het resultaat is Accoya,
de basis voor vinEcofit ramen en kozijnen met superieure eigenschappen.

‘Eenvoudig’ maar doeltreffend proces
Zoals bij de meeste sublieme oplossingen is de technologie om van ‘gewoon’ hout
‘Accoya’ te maken eenvoudig. Houtcellen zijn opgebouwd uit een wand van hemicellulose, lignine en cellulose. Deze moleculen (de hydroxylgroep) trekken vocht
aan uit de omgeving. Hierdoor zet de celwand uit en het hout gaat zwellen. Op
deze plaats vallen schimmels het hout aan waardoor houtrot ontstaat.
Door de hydroxylgroep te laten reageren met azijnzuuranhydride (dit is een sterke
concentratie keukenazijn) wordt deze omgevormd tot een acetylgroep en is niet
meer in staat om water op te nemen. Het hout blijft voortaan vormstabiel bij een
wisselend klimaat en schimmels herkennen een acetylgroep niet als voedselbron.
Dit procede is milieuvriendelijk omdat het met stoffen gebeurt die van nature al in
hout aanwezig zijn.

Pluspunten van vinDurabel
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Het hout komt uit duurzaam beheerde bossen en plantages
vinEcofit heeft, blijkt uit grondige tests, de hoogste duurzaamheidsklasse
Producten gemaakt van Accoya zijn uitzonderlijk vormstabiel
Meetbare en gegarandeerde kwaliteit tot in de kern van het hout
vinEcofit geeft een natuurlijke uitstraling en sterkte, die behouden blijven
Bij transparante afwerking een hoge weerstand tegen UV-straling
Een sterke thermische isolatie ten opzichte van gangbare houtsoorten
Blijft mooi strak na machinale bewerking en heeft een fraaie stuctuur
De onderhoudsbehoefte is beduidend lager dan bij andere houtsoorten
Niet giftig en bevat geen stoffen die niet van nature in hout aanwezig zijn
vinEcofit is voor 100% te recyclen

Met Accoya kan Van de Vin duurzame kwaliteitsproducten zoals vinEcofit maken
van verantwoord naaldhout in plaats van hardhout. En dat sluit prima aan bij de
milieuvisie van het bedrijf.
Accoya heeft minder onderhoud nodig dan andere houtsoorten. Dat maakt dit
materiaal uitermate geschikt voor vinEcofit. De lage onderhoudsbehoefte van
Accoya geeft nóg meer ‘kwaliteitsreserve’ aan de gevelelementen. vinEcofit,... een
verantwoord duurzaam houten kozijn.

Accoya en Van de Vin,... een perfecte match!

Van de Vin ramen en kozijnen b.v., industrieterrein ‘De Poortmannen’
adres: De Geestakkers 8, 5591 RC Heeze, postbus 102, 5590 AC Heeze
T: 0402241999, F: 0402241990, E: info@vandevin.nl, W: vandevin.nl

