


EQUITONE je probarvený fasádní materiál navržený architekty pro architekty. 
Naše spolecnost vyrábí fasádní desky od 50. let minulého století. Každá 
deska EQUITONE je jedinecná a vyjadruje surovou strukturu svého základního 
vláknocementového materiálu. Vláknitý cement je cementový kompozitní 
materiál, který se skládá pouze z cementu, celulózy a minerálních materiálu, 
vyztužených viditelnou matricí. Materiál EQUITONE je dodáván ve forme desek 
s maximálními rozmery 1,25 x 3 m a mohou být upraveny do libovolných 
rozmeru a tvaru s použitím bežných nástroju v dílne nebo na staveništi. 
Materiál lze perforovat a potiskovat. V systému provetrávané fasády lze 
materiál na podkonstukci lepit nebo mechanicky kotvit a to jak s viditelným 
nebo skrytým upevnením. Nezáleží na tom, jaký zvolíte design, probarvený 
charakter desek EQUITONE mu zarucí presné, monolitické detaily.



LT20

LT90

LT60

Stínový efekt:
8:00  9:00  10:00  11:00  12:00 (poledne)

EQUITONE [linea] je jedinecný trojrozmerný probarvený fasádní materiál, 
který si pohrává se svetlem a stínem. EQUITONE [linea] ukazuje svoji lineární 
texturu, která podtrhuje surovou vnitrní strukturu vláknocementového jádra. 
V každou denní dobu dává menící se úhel svetla tomuto fasádnímu materiálu 
odlišný charakter. Materiál je dodáván ve forme velkých desek, které mohou 
být upraveny do libovolných rozmeru a tvaru v dílne nebo na stavbe.
Nezáleží na tom, jaký zvolíte design, probarvený charakter desek EQUITONE 
mu zarucí presné, monolitické detaily. 
Pro EQUITONE [linea] jsou k dispozici viditelné i skryté systémy upevnení.



LA 20

LA 60

lunara

EQUITONE [lunara] je probarvený cementovláknitý panel, jehož 
povrch pripomíná mesícní krajinu a demonstruje tak prírodní puvod 
cementovláknitého materiálu. Díky speciálnímu výrobnímu procesu je 
každý panel jedinecný svou barvou, texturou a povrchem. Drsný  
a neleštený povrch panelu vypadá jako by byl stvoren prírodou  
a láká k doteku. Panely LUNARA se vyrábejí ve velkých formátech, a jejich 
konecný rozmer a tvar muže být vytvoren prímo na staveništi. Bez ohledu 
na to, jaký design fasády je vytvoren, probarvené panely EQUITONE  
zarucují sveží a pritažlivý vzhled a pusobivý detail.



TE00          

TE90      

TE10 TE85

TE60

TE20

TE30 TE40

TE15

EQUITONE [tectiva] je probarvený fasádní materiál charakteristický svým 
broušeným povrchem a prirozenými barevnými odchylkami materiálu. 
Každá deska [tectiva] je jedinecná a durazne vyjadruje surovou strukturu 
svého základního vláknocementového materiálu. Materiál je dodáván ve forme 
velkých desek, které mohou být upraveny do libovolných rozmeru a tvaru v 
dílne nebo na stavbe. 
Nezáleží na tom, jaký zvolíte design, probarvený charakter desek EQUITONE mu 
zarucí presné, monolitické detaily.



PROBARVENÝ

SPECIÁLNÍ BARVY

N891

N281

N161

N162

N164

N251

N892

N163

N154

N073

N250

N211

N861

N074

N294

N252

N961

 N661  N662     N 593   N594     N411     N412     N991     N972     N331     N359    

Další barvy jsou k dispozici na vyžádání v závislosti na minimálním objednacím množství.

EQUITONE [natura] je probarvený fasádní materiál. Každá deska EQUITONE 
[natura] je jedinecná; jasne ukazuje surovou strukturu základního 
vláknocementového materiálu. Materiál je dodáván ve forme velkých desek, 
které mohou být upraveny do libovolných rozmeru a tvaru v dílne nebo na 
stavbe. Nezáleží na tom, jaký zvolíte design, probarvený charakter desek 
EQUITONE mu zarucí presné, monolitické detaily.



PG 641                 

PG 642         

PG 542                

PW 841 

PW 141                

PG 544

PG 545

PG 546

PG 843

PG 243

PG 442

PG 443

PG 444

PG 844

PG 241

PG 742

Další barvy jsou k dispozici na vyžádání v závislosti na minimálním objednacím množství.

PG 341

PG 342

PA 944

 PA 041

EQUITONE [pictura] je vláknocementový fasádní materiál s ultra matnou 
architektonickou povrchovou úpravou. Na vyžádání jsou k dispozici tisíce 
zákaznických matných projektových barev. Materiál je dodáván ve forme 
velkých desek, které mohou být upraveny do libovolných rozmeru a tvaru 
v dílne nebo na stavbe. Do materiálu lze vyrábet otvory a lze jej potiskovat. 
Nezáleží na tom, jaký zvolíte design, materiál EQUITONE je ideální pro presné 
detaily. 



ROZMERY

EQUITONE [linea]

EQUITONE [lunara]

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [natura]

EQUITONE [pictura]

TLOUŠTKA ŠÍRKA DÉLKA
     

10 mm 1220 mm 2500–3050 mm

8 mm–10 mm 1220 mm 2500–3050 mm

8 mm 1220 mm 2500–3050 mm

8–12 mm 1250 mm 2500–3100 mm

8–12 mm 1250 mm 2500–3100 mm

Tato tabulka barev ukazuje širokou škálu dostupných barevných odstínu. V tomto prehledu ovšem 
nelze technicky zajistit 100% presnost barevných odstínu.  Konecnou volbu barev je nutno provést 
podle vzorku. Požádejte o svuj vzorek na www.equitone.com.



Arch.: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Dánsko

equitone.com
Navštivte nás:

equitone facade
equitone facade

Euro Panels Overseas N.V.
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