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RET Bouwproducten

➔ Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 1
➔ Luxe uitstraling van hout maar met minimaal onderhoud
➔ Dezelfde bewerkingsmogelijkheden als MDF
➔ Perfect om te schilderen, beplakken en melamineren

RET Bouwproducten is één van de exclusieve

➔ Kan onbehandeld buiten worden toegepast

verdelers van Medite Tricoya Extreme.

➔ FSC® gecertificeerd

Bekijk verdere productinformatie op
www.retbouwproducten.nl en
www.gevelproducten.nl of neem contact op met
het RET Verkoopteam (T 030 - 245 55 55).

POWERED BY

paneelproducten

Brighton & Hove “Komkommerbankjes” op de boulevard
Het scenario: De levendige boulevard is een belangrijk
aandachtspunt en een bezienswaardigheid voor Brighton &
Hove, dat jaarlijks meer dan 8 miljoen bezoekers trekt. En de
meesten van hen willen graag de boulevard aandoen.
De harde corrosieve omgeving aan de kust van het Engelse
Kanaal betekent dat veel van de bouwwerken daar, zowel
de nieuwere als het oudere erfgoed, regelmatig onderhoud
vereisen. Er is veel geïnvesteerd in de boulevard en langs de
winderige kust van Hove moeten de 24 “komkommerbankjes”
regelmatig worden gerepareerd.

Medite Tricoya is duidelijk een
uniek product. We zijn onder
de indruk van de prestaties,
duurzaamheid, en het gemak
waarmee de aannemer ermee
om kon gaan.
Barbara Goodfellow
Bouwopzichter, gemeenteraad Brighton & Hove

De oplossing: De gemeenteraad van Brighton & Hove City
wilde het nieuwe Medite Tricoya MDF eens testen om uit
te vinden hoe het zou presteren in de kustomstandigheden.
Barbara Goodfellow, bouwopzichter voor de gemeenteraad
van Brighton & Hove City: “We hebben veel kleine gebouwen
en voorzieningen langs onze zeer lange strandboulevard. De
test met Medite Tricoya bewees de geschiktheid voor de
harde kustomgeving. “
De bankjes werden beschilderd met Dulux Seafront Green
(Hollybush) - 14 C 39 en Dulux donkerbruin.
Bank voor
renovatie

De industrie verandert. Wil je
weten hoe? Bel ons dan op
T: +31 (0) 475 399740

www.meditetricoya.com

MDF

paneelproducten

Voor extreme toepassingen
Medite Tricoya Extreme is een plaat waarbij de gebruikte vezels geacetyleerd zijn. Tijdens

DE VolgEnDE
gEnEratiE
stel u een wereld vol nieuwe en interessante
mogelijkheden voor dankzij een op hout gebaseerd
paneelproduct dat kan worden gebruikt in
toepassingen en omgevingen die voorheen nooit
voor mogelijk werden gehouden.
stel u de positieve gevolgen voor van het feit dat de
grondstoffen voor het paneel zijn behandeld zodat de
dimensiestabiliteit en duurzaamheid uitstekend zijn. bovendien
wordt er gebruikgemaakt van een gifvrij en milieuvriendelijk
proces.
dit alles is van toepassing op Medite tricoya, een extreem
duurzaam Mdf.
Medite tricoya is ontwikkeld op basis van een
samenwerkingsverband tussen Medite europe en accsys
technologies. accsys heeft met succes accoya®-hout ontwikkeld
en op de markt gebracht. accoya®-hout wordt gekenmerkt door
duurzaamheid, dimensiestabiliteit en betrouwbaarheid. deze
eigenschappen zijn gerepliceerd in de houtvezels die worden
gebruikt om Medite tricoya te produceren.
Medite europe ltd. is onderdeel van coillte panel products en
eigendom van de coillte groep. Medite producten worden erkend
als de benchmark voor kwaliteit, consistentie en prestatie
van Mdf, zijn fsc® gecertificeerd en voldoen aan de carb2
standaard. Medite is marktleider in technische innovatie door
het introduceren van ontwikkelingen als vochtbestendig verlijmd
Mdf, vlamvertragend Mdf, exterieur verlijmd Mdf, Mdf zonder
toegevoegde formaldehyde, Mdf voor laminaatbodems en
lichtgewicht Mdfuitvoeringen en Medite europe beschikt over
een continue innovatieprogramma.
de nieuwe ontwerp- en toepassingsmogelijkheden die
voortvloeien uit de combinatie van geacetyleerde houtvezels
met de productietechnologie van Medite Mdf vormen een zeer
interessante en stimulerende ontwikkeling voor fabrikanten
van meerlagige producten, ontwerpers, architecten en de
bouw, want deze ontwikkeling biedt nieuwe perspectieven en
oplossingen.
02

dit proces verandert de structuur van het hout, waardoor deze nauwelijks meer reageert
op contact met water. Testen tonen aan dat het materiaal niet barst of splijt en in alle
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Toepassingsmogelijkheden:
➔	Gevelbekleding: zie voor de diverse

richtingen een zeer hoge dimensionale stabiliteit heeft, dat maakt Medite Tricoya ideaal
materiaal voor extreme (buiten)toepassingen.

toepassingsmogelijkheden en uitgebreide

Makkelijk te bewerken

verwerkingsvoorschriften:

De Medite Tricoya Extreme platen zijn perfect om te beplakken, melamineren en schil-

www.gevelproducten.nl
➔	Speeltoestellen

Kleine
dilatatievoegen
nodig!

➔	Verkeersborden
➔	Vochtige binnentoepassingen:

bijvoorbeeld wandbekleding in zwembaden
➔	Uilenborden

deren. Door de minimale werking van de plaat behoeven de verfsystemen zelfs minder
frequent groot onderhoud dan normaal. Medite Tricoya biedt verwerkers alle vrijheden die
normaliter met MDF geassocieerd zijn.
Onbehandeld buiten toepasbaar
Medite Tricoya Extreme kan, indien gewenst, onbehandeld en onbewerkt buiten worden
toegepast. De platen hebben van zichzelf een gladde afwerking en behoeven geen randcoating – dit in tegenstelling tot het veelgebruikte Multiplex. Handelingen zoals schuren
en plamuren zijn dus niet nodig.
Verwerking
Zie voor de uitgebreide verwerkingsvoorschriften, ook voor de gevel:
www.gevelproducten.nl of www.retbouwproducten.nl
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