
Kolory i powierzchnie



Materiał elewacyjny  
z włóknocementu
Technologia produkcji włóknocementu została opracowana pod koniec XIX wieku przez 
Ludwiga Hatschecka, który połączył podstawowe żywioły i składniki ziemi, czyli minerały, 
wodę, powietrze i ogień (ciepło) w prostym procesie filtracji. Tak powstały materiał 
charakteryzował się między innymi niezwykłą wytrzymałością. Od 1905 Etex Group 
zdobywa doświadczenie w zakresie produkcji włóknocementu. 

Najnowszym efektem długoletniej tradycji jest materiał elewacyjny EQUITONE®. Proces 
produkcji metodą Hatschecka sprawia, że każda płyta posiada identyczne właściwości 
mechaniczne i użytkowe zachowując przy tym wyjątkowy wygląd. Większość materiałów 
elewacyjnych EQUITONE nie jest poddawana sztucznemu barwieniu, dzięki czemu zyskują 
one swój surowy, niewykończony charakter.

Inspiracje włóknocementem, materiałem wykonanym z surowców przyjaznych dla 
środowiska znalazły zastosowanie między innymi w wentylowanych systemach 
elewacyjnych. Po raz pierwszy w latach 50 ubiegłego stulecia. Architekt Walter Gropius 
wykorzystał powlekane płyty włóknocementowe jako fasady wentylowane.

W 1954 roku projektant Willy Guhl stworzył sławny model krzesła typu „loop” z 1 kawałka 
włóknocementu. Do dziś projekt ten doskonale odzwierciedla istotę materiału włóknisto-
cementowego: lekki i niepozorny, a zarazem piękny i niezniszczalny.

W 1987 firma Herzog & De Meuron stworzyła budynek, który wprowadził użycie 
włóknocementowych materiałów elewacyjnych na zupełnie nowe tory. Projekt magazynu 
firmy Ricola w szwajcarskim Laufen powstał z wykorzystaniem niepowlekanych płyt 
włóknocementowych. Uzyskana w ten sposób elewacja o strukturze żaluzji, przypominała 
wyglądem przechowywane wewnątrz budynku kartonowe pudła i stała się inspiracją do 
dalszego rozwoju nieprzetworzonych materiałów włóknocementowych.

Najznakomitsi architekci naszych czasów, tacy jak Souto De Moura, Herman Hertzberger, 
Delugan Meissl i wielu innych, szukając inspiracji wykorzystywali materiały EQUITONE, 
przekształcając je w nadzwyczajne projekty elewacji. Dziś w odpowiedzi na te pomysły  
i potrzeby oferta EQUITONE zawiera wiele nowoczesnych kolekcji materiałów elewacyjnych 
z włóknocementu.







EQUITONE [linea]

Clerkenewell Design Week Londyn pavilion
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EQUITONE [linea] to unikalny materiał elewacyjny o strukturze 3D 
zaprojektowany we współpracy z zespołem ponad 60 międzynarodowych 
architektów. Zmieniający się kąt naturalnego oświetlenia w ciągu dnia 
zachwyca dynamiczną grą światła i cienia na powierzchni płyty. 

Grubość Waga 1220 mm x 2500 mm 1220 mm x 3050 mm
10 mm 16,8 kg/m2 51,2 kg/płytę 62,5 kg/płytę

Grubość Możliwe systemy montażu
10 mm Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające





EQUITONE [tectiva]

Arch.: RDBM Architecten & Adviseurs
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Naturalny matowy wygląd płyty EQUITONE [tectiva] fascynuje subtelną grą 
efektów światła i cienia, podkreślając piękno i niepowtarzalność każdej fasady. 
Każdy panel barwiony w masie nadaje elewacji surowy, lecz atrakcyjny wygląd. 
Subtelne niuanse kolorystyczne potęgują efekt naturalności. 

Grubość Waga 1220 mm x 2500 mm* 1220 mm x 3050 mm*
8 mm 14,9 kg/m2 46,5 kg/płytę 56,7 kg/płytę

Grubość Możliwe systemy montażu
8 mm Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające

* format użytkowy





EQUITONE [materia]
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EQUITONE [materia] to materiał elewacyjny podkreślający naturalną 
strukturę surowego włóknocementu. Zmieniające się warunki 
atmosferyczne nadają aksamitnej powierzchni subtelne niuanse 
kolorystyczne. Każda płyta EQUITONE [materia] odznacza się wyjątkową  
i niepowtarzalną fakturą surowego włóknocementu.

Grubość Waga 2500 mm x 1250 mm* 3100 mm x 1250 mm*

8 mm 15,4 kg/m2 49,9 kg/płytę 61,7 kg/płytę

12 mm 22,8 kg/m2 73,8 kg/płytę 91,4 kg/płytę

* format użytkowy

Grubość Możliwe systemy montażu
8 mm Wkręty, nity, klejenie

12 mm Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające





EQUITONE [natura]

Arch.: DRP Baukunst
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Wszystkie kolory dostępne również w wersji PRO. Dodatkowe kolory na zamówienie z zastrzeżeniem minimalnej ilości.



EQUITONE [natura] to jedyny w swoim rodzaju materiał elewacyjny o gładkiej 
powierzchni z przeświecającą strukturą włóknocementu. W wersji PRO płyta 
posiada zabezpieczenie przed graffiti, co czyni ją jeszcze bardziej odporną
na zarysowania i zabrudzenia. 

PRO

Grubość Waga 1250 mm x 2500 mm* 1250 mm x 3100 mm*

8 mm 15,4 kg/m2 49,9 kg/płytę 61,7 kg/płytę

12 mm 22,8 kg/m2 73,8 kg/płytę 91,4 kg/płytę

* format użytkowy

Grubość Możliwe systemy montażu
8 mm Wkręty, nity, klejenie

12 mm Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające





EQUITONE [pictura]

Arch.: Jo Coener
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EQUITONE [pictura] urzeka bogatą paletą kryjących, kolorowych powłok. Gładka 
i matowa powierzchnia jest wytrzymała na działanie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych oraz czynników chemicznych. Dzięki utwardzaniu promieniami 
UV, jest wyjątkowo odporna na zarysowania i zabrudzenia, np. graffiti. 

Grubość Waga 1250 mm x 2500 mm* 1250 mm x 3100 mm*

8 mm 15,4 kg/m2 49,9 kg/płytę 61,7 kg/płytę

12 mm 22,8 kg/m2 73,8 kg/płytę 91,4 kg/płytę

* format użytkowy

Grubość Możliwe systemy montażu
8 mm Wkręty, nity, klejenie

12 mm Wkręty, nity, klejenie, kotwy tylnonacinające



Arch: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Denmark

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wpólna 6
PL 32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 16 – 18
Fax: +48 32 624 95 99
e-mail: elewacje@equitone.pl

Informujemy, że wyboru kolorystyki i tekstury 
przedstawionych w katalogu materiałów budowlanych 
należy dokonywać na podstawie wzorów w naturze 
dostępnych u przedstawicieli handlowych. Technologia 
druku może mieć znaczący wpływ na różnice w kolorach 
i teksturach pomiędzy przedstawionymi ilustracjami, 
a rzeczywistymi materiałami budowlanymi. Próbkę 
materiału  można zamówić na stronie www.equitone.com

equitone.com
Dołącz do nas:

equitone facade
equitone facade


