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Inspirovaný drsnou krásou satelitu Země, nový fasádní panel EQUITONE [lunara]
vypadá ve své přirozené kráse jako objekt z jiné planety. Jeho fascinující povrch
skládající se z nepravidelných vyvýšenin a prohlubní evokuje měsíční krajinu s
krátery a inspiruje architekty a projektanty k tvorbě vizionářského a pokrokového
designu. 

Jedinečný charakter fasádní desky EQUITONE [lunara] je definován náhodnou a
nikdy se neopakující  povrchovou strukturou. Diky speciálnímu výrobnímu
postupu si nejsou žádné dvě desky podobné a každá fasáda je tak naprosto
jedinečná.

Není z tohoto světa.
Věčný jako Měsíc.
Výrazný jako jeho povrch.

Drsný neopracovaný vláknitocementový povrch
Dostupná 2 barevná provedení: LA20-Grey /šedá/ & LA60-Beige /béžová/

Naprosto originální , barevně probarvený materiál s vysoce expresivní
vláknocementovou strukturou
Speciálni výrobní postup zaručuje, že každá fasádní deska je barevně a povrchově
jedinečná

Nehořlavost /A2-s1, d0/
Absorpce zvuku
Odolnost vůči extrémním teplotám a mrazu
Odolnost vůči absorpci vody
Odolnost vůči houbám, hmyzu, bakteriím, drobným škůdcům a mnohým
chemikáliím.
Šetrnost vůči životnímu prostředí. Při výrobě nevznikají škodlivé emise.

3050mm x 1220mm
2500mm x 1220mm

Charakteristika:

Vzhled:

Výhody:

Rozměry panelu: 

Tlousťka: 10 mm
Hmotnost: 18.6 kg/m2
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