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Het resultaat: duurzaam, 
dimensiestabiel, betrouwbaar en 
prachtig massief hout dat net zo 
goed presteert als het meest  
duurzame tropisch hardhout, 
en tevens toonaangevende 
milieukenmerken biedt.

-  Een nieuwe wereld van  
duurzame en onderhoudsarme 
ramen en deuren gaat open 
dankzij Accoya® hout.

-  Ramen en deuren van Accoya® 
hout gaan naar verwachting ten 
minste twee keer zo lang mee 
als meranti seraya.

EEN OVERZICHT VAN 
ACCOYA® HOUT

Accoya® hout is 
vervaardigd uit 
duurzaam geproduceerd, 
snelgroeiend hout en  
is van het oppervlak tot 
in de kern gemodificeerd 
door middel van 
het bedrijfseigen 
modificatieproces  
van Accsys.

-   Gering risico op klemmende 
ramen en deuren bij vochtige 
omstandigheden. 

-   Met Accoya® hout kan de 
onderhoudsinterval van de 
coating naar verwachting twee 
keer zo lang worden.

-   Ramen en deuren van Accoya® 
hout bevatten geen biociden.

-   Betere Thermische isolatie in 
vergelijking met zachthout en 
hardhout.

-   Accoya® kozijnen zijn nu 
geclassificeerd als CO2-negatief 
over de volledige levenscyclus.
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meubels werden 
geproduceerd. De overstap 
naar algemeen schrijnwerk 
kwam er in de jaren vijftig, 
een koers die het bedrijf 
tot vandaag nog steeds 
vaart, dit met het accent op 
buitenschrijnwerk.  
De waarden die deze 
organisatie hoog in het 

vaandel draagt en tegelijk 
ook haar kracht betekenen 
zijn: Kwaliteit, 
innovatie en investering.
Het is duidelijk dat deze 
drie aspecten onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn.
Bij Devos NV algemene 
houtwerken bent u aan het 
juiste adres.
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OVER 
DEVOS NV

Onze specialisaties

Ramen & Deuren 
Houtskeletbouw 
Poolhouses 
Dakconstructies 
Gevelbekleding 
Balustrades

De firma Devos NV is een 
familiebedrijf dat werd 
opgericht in 1938 door 
Gaston Devos, grootvader 
van huidig zaakvoerder 
Bart Devos, die de zaak 
overnam van zijn vader 
Leon in 1994 . Gaston 
startte een ambachtelijke 
zaak waar hoofdzakelijk 
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CONSTANTE 
KWALITEIT DOOR 
EN DOOR

INSECTEN
BESTENDIGHEID

BLIJVENDE STERKTE 
EN VERBETERDE 
HARDHEID

UIT DUURZAAM 
BEHEERDE 
BOSSEN

NATUURLIJKE 
ISOLATIE

NATUURLIJKE 
SCHOONHEID 
VAN HOUT

NIET 
GIFTIG

UITSTEKEND TE 
VERWERKEN

Accoya® hout is vervaardigd 
uit duurzaam geproduceerd, 
snelgroeiend hout en 
vervaardigd met behulp van 
het Accsys gepatenteerde 
modificatieproces vanuit het 
oppervlak tot in de kern.

ZACHT VOOR 
BLOTE VOETEN

DIMENSIESTABIEL
PERFECT 
TE COATEN

LANGE 
LEVENSDUUR

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN

INNOVATIE  
IN HOUT

© Accsys Technologies, de handelsnaam van Titan 
Wood Limited, 2017. Accoya® en het trimarque-logo zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Titan Wood Limited, een 
volledige dochteronderneming van Accsys Technologies PLC, 
die niet gebruikt of gereproduceerd mogen worden zonder 
schriftelijke toestemming. Accoya® hout moet altijd worden 
geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de schriftelijke 
instructies en richtlijnen van Accsys Technologies en/of haar 
tussenpersonen (op verzoek verkrijgbaar). Accsys Technologies 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een defect of voor 
schade of verliezen die kunnen optreden wanneer dergelijke 
schriftelijke instructies en richtlijnen niet worden nageleefd. De 
informatie uit dit document is niet onafhankelijk geverifieerd, en 
er wordt geen garantie (expliciet of impliciet) of representatie 
daarvan verleend op onder andere: nauwkeurigheid, 
volledigheid of doelmatigheid. Accsys Technologies en zijn 
filialen, functionarissen, werknemers of adviseurs wijzen 
nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enig verlies of schade 
ten aanzien van de juistheid of volledigheid van deze informatie 
of het resultaat na hiernaar te hebben gehandeld.
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