
Kolory i powierzchnie
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LT 60

LT 20EQUITONE [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 nadaje elewacji niezwykle dynamiczny wymiar. 
Strumień światła wypełniając blaskiem rowkowaną powierzchnię płyty zachwyca 
dynamiczną grą światła i cienia. Każda płyta EQUITONE [linea] odznacza się wyjątkową 
i niepowtarzalną fakturą surowego włóknocementu.

Materiał:
wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:    
naturalne przebarwienia, rowkowana powierzchnia

Format:
maksymalny wymiar użytkowy 3.050 x 1.220 mm

Grubość:
10 mm

Klasa materiałów budowlanych:
niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie:
 elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji, 
nowoczesne wnętrza
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Więcej kolorów dostępnych na zamówienie.

Jedyna w swoim rodzaju półprzezroczysta powłoka nadaje gładkiej powierzchni 
o strukturze włóknocementu szlachetną i reprezentacyjną optykę. Dowolność 
kreowania jaką daje płyta EQUITONE [natura], to zasługa wysokiej wytrzymałości, 
odporności oraz komfortu użytkowania. W wersji PRO płyta posiada permanentne 
zabezpieczenie przed graffiti, co czyni ją odporną na zarysowania i zabrudzenia. 

Materiał:
wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:    
gładka, z przeświecającą strukturą włóknocementu

Format:
maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.250 mm

Grubość:
8 i 12 mm

Klasa materiałów budowlanych:
niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie:
 elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji, 
nowoczesne wnętrza
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Płyta elewacyjna EQUITONE [tectiva] odznacza się unikalną powierzchnią. Naturalny 
matowy wygląd 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. 

Materiał: 
wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:
naturalne przebarwienia, nieregularna powłoka

Format: 
maksymalny wymiar użytkowy 3.050 x 1.220 mm

Grubość: 
8 mm

Klasa materiałów budowlanych: 
niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie: 
 elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji,  
nowoczesne wnętrza



PG 641                 

PG 642         

PG 542                

PW 141                

PG 544

PG 545

PG 546

PG 243

PG 442

PG 443

PG 444

PG 241

PG 742

PG 341

PG 342

PW 841 PG 843 PG 844 PA 944

 PA 041

Płyta EQUITONE [pictura], dzięki utwardzaniu promieniami UV, jest wyjątkowo  
odporna na zarysowania i zabrudzenia, np. graffiti. Gładka i matowa powierzchnia 
jest wytrzymała na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych  
oraz czynników chemicznych. 

Materiał:
wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:
gładka i matowa, kryjąca kolorowa powłoka

Format:
maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.250 mm

Grubość:
8 i 12 mm

Klasa materiałów budowlanych:
niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie:
 elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji,  
nowoczesne wnętrza

Istnieje możliwość zamówienia płyt w kolorach dodatkowych.



Płyta EQUITONE [textura] charakteryzuje się ziarnistą powierzchnią odporną na 
promieniowanie UV. Dostępna jest w wielu standardowych kolorach lub w każdym 
dowolnym według palety barwnej RAL. W wersji płyty balkonowej o grubości 10 mm 
jest obustronnie malowana. Płyta nie ma sobie równych przy zachowaniu  
europejskich standardów w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania się 
ognia. 

Materiał: 
wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:
ziarnista, kryjąca powłoka, odporna na promienie UV

Format:
maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.500 mm

Grubość:
8, 12 mm oraz 10 mm (dla płyt balkonowych)

Klasa materiałów budowlanych:
niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie:
 elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji,  
nowoczesne wnętrza, płyty balkonowe

Istnieje możliwość zamówienia płyt w kolorach dodatkowych.
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Etex Building Materials Polska sp. z o.o. informuje, 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. 

Arch.: Studio Weave, Londyn


