
Kolory i powierzchnie





EQUITONE jest marką nowoczesnych rozwiązań elewacyjnych  
z włóknocementu zaprojektowanych przez i dla architektów. Materiały 
elewacyjne produkujemy od ponad wieku pod różnymi nazwami marek, 
dawniej m.in. EURONIT. Każde rozwiązanie znajdujące się w ofercie EQUITONE  
wyróżnia się wyjątkową teksturą i unikalnymi właściwościami. Widoczny  
i niewidoczny system montażu, możliwość nadania dowolnego rozmiaru  
i kształtu, perforowanie lub umieszczenie nadruku stwarzają praktycznie 
nieograniczone możliwości w zakresie projektowania architektonicznego. 
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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. 
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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. 
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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.
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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. 
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Dodatkowe kolory na zamówienie z zastrzeżeniem minimalnej ilości.
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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. 
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GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ
     

10 mm 1220 mm 2500 x 3050 mm

8 mm 1220 mm 2500 x 3050 mm

8 mm 1250 mm 2500 x 3100 mm

8 mm / 12 mm 1250 mm 2500 x 3100 mm

8 mm / 12 mm 1250 mm 2500 x 3100 mm

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.pl.
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