
PŁYTY ELEWACYJNE Z WŁÓKNOCEMENTU
Oferta płyt elewacyjnych obejmuje produkty o zróżnicowanej fakturze, formatach oraz kolorach. Stosując grę formatów, 
faktury, kolorów czy metod mocowania można nadać każdej elewacji oryginalny, osobisty charakter. Szeroka gama 
kolorystyczna produktów elewacyjnych pozwala na tworzenie własnych kombinacji; można łączyć płyty ze sobą 
albo zestawiać je z innymi materiałami w kompozycjach o zbliżonym odcieniu lub na zasadzie kontrastu. Każda 
elewacja, nowoczesna czy też tradycyjna, zyskuje w ten sposób szczególny, nowoczesny wygląd. Płyty elewacyjne 
to także różnorodność faktur: granulat z kamienia naturalnego, powierzchnia o delikatnie zaznaczonej strukturze, 
wykończenia gładkie, przezroczysta warstwa kryjąca, uwypuklająca strukturę materiału.

ZALETY
System wentylowanej i izolowanej elewacji, wykonanej z zastosowaniem płyt elewacyjnych z włóknocementu firmy 
Eternit posiada następujące zalety: zapobieganie wewnętrznej kondensacji wilgoci, ochrona cieplna, efekt chłodzenia 
w lecie, brak mostów termicznych, niewielkie odchylenia wilgotności i temperatury w konstrukcji nośnej, ochrona 
przeciwpożarowa, stałe wymiary materiału okładzinowego, szeroki wybór konstrukcji nośnych.

ZASTOSOWANIE PŁYT
Wentylowane okładziny ścian zewnętrznych, zewnętrzne pokrycia prefabrykowanych elementów wielowarstwowych, 
okładziny ścienne stosowane w tunelach, okładziny ścian wewnętrznych, podłogi przemysłowe, okładziny podłogowe, 
okładziny sufitów, wykończenie szczytów i okapów, spodnie wykończenie dachów.
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Firma EUrONiT, wchodząca w skład holdingu Etex 
Group, wzbogaciła swoją ofertę o nowy produkt 
— płyty elewacyjne z włóknocementu produkowane 
przez koncern ETErNiT — eksperta w dziedzinie 
podwieszanych, wentylowanych okładzin ściennych. 
Płyty elewacyjne otwierają ogromne możliwości 
projektowe. Wśród przykładowych rozwiązań 
można znaleźć szkoły, budynki biurowe, obiekty 
przemysłowe, domy mieszkalne a także całe osiedla.
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DACHÓWKA EURONIT PROFIL - S
Klasyczna dachówka o charakterystycznym kształcie przypominającym falę. 
Najciekawszy efekt można uzyskać na dużych prostych połaciach. Dachówka Euronit 
Profil-S to niepowtarzalny urok, lekkość i dynamizm.

DACHÓWKA EURONIT VERONA
Nietypowa dachówka o naturalnym pięknie. Prosta kompozycja delikatnego łuku i wyraźnego wcięcia daje na 
powierzchni zaskakujący efekt. Piękno nowej dachówki Euronit wzmacnia się wraz z wielkością prostej połaci dachu. 
Dachówka Euronit Verona to łagodność, oryginalność i ciepło.
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DACHÓWKA EURONIT EKSTRA
Tradycyjna dachówka charakteryzująca się dwoma symetrycznymi wybrzuszeniami. Stanowi idealne rozwiązanie dla dachów o małych powierzchniach ustawionych pod 
różnym kątem. Dachówka Euronit Ekstra to tradycja, elegancja i prostota formy.

Dachówki Euronit wytwarzane są ze składników 
pochodzenia naturalnego: piasku, cementu oraz 
barwników na bazie tlenków żelaza. Dzięki 
zastosowaniu specjalnej farby akrylowej HDS, 
powierzchnia dachówki jest gładka i szczelna. 
w rezultacie pozostaje dłużej czysta, ponieważ 
wszelkie osady spływają z niej wraz z deszczem. 
w ofercie dachówek cementowych znajdują się trzy 
kształty: Ekstra, Profil-S i Verona w różnych kolorach: 
czerwonym, grafitowym, brązowym, ciemnoczerwonym, 
ceglastym, szarym oraz ciemnoniebieskim.

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów 
i inwestorów, firma EURONiT proponuje atrakcyjne 
rozwiązanie — doskonały produkt w rozsądnej 
cenie. w ofercie firmy znajdą Państwo dachówki 
cementowe, płytki dachówkowe z włóknocementu 
oraz szereg akcesoriów umożliwiających wykonanie 
dachu w określonym stylu. Oferowany przez firmę 
kompletny system dachowy to gwarancja jakości, 
elegancji i tradycji.
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PŁYTKI DACHÓWKOWE EURONIT
ich zwarta powierzchnia zewnętrzna umożliwia uniwersalne zastosowanie. Stosujemy je do pokrycia budynków 
mieszkalnych, jak i również funkcjonalnej architektury, do której zaliczyć można np. kliniki, hotele czy też różnego rodzaju 
budynki administracyjne. Sprawia, iż obiekty te nabierają bardzo reprezentacyjnego charakteru. Planiści oraz inwestorzy 
mogą wybierać pomiędzy wyważonym pod względem kolorystycznym rodzajem pokrycia o klasycznym odcieniu 
dachowym, a modnymi dziś pokryciami w jasnych kolorach pastelowych. Do dyspozycji jest osiem różnych kolorów. Modne 
jasne odcienie barw dekarskich np. cynkowo-szary lub pastelowy odcień barwy niebieskiej częściej spotykane są na 
dachach nowoczesnych budynków mieszkalnych. Zastosowanie tych kolorów akcentuje konstrukcję pokrycia obiektu.

PŁYTKI DACHÓWKOWE STRUKTONIT
Zarówno tradycyjne, jak i współczesne formy dachów będące urbanistycznymi elementami środowiska wymagają 
umiejętnego wkomponowania ich w otoczenie naturalne. Stare budowle powinny zachować swą autentyczność. 
Nowe muszą się dopasować do lokalnego krajobrazu. Struktonit spełnia te wysokie wymagania. Grafitowo-szara 
barwa połączona z charakterem naturalnego mineralnego budulca, wyraźna struktura powierzchni zewnętrznej 
ożywiają tradycyjne dachy i podnoszą ich wartość. cztery sposoby krycia, kompletny program dodatków 
i elementów uzupełniających umożliwiają wykonanie dachu ekonomicznie i o indywidualnym charakterze. lekka 
obróbka, niska waga oraz odporność mechaniczna płytek dachówkowych Struktonit są decydującymi walorami w 
nowym budownictwie i przy renowacji. Znajdują one przede wszystkim zastosowanie, jako pokrycie dachów domów 
jedno- i wielorodzinnych, przy renowacji budynków historycznych i podlegających ochronie konserwatorskiej oraz 
jako elementy dodatkowe do trwałych, wolnych od zabiegów konserwatorskich okładzin powierzchni pionowych: 
szczytów, okien dachowych, mansard, kominków, okapów itp

płytki dachówkowe euronit płytki dachówkowe Struktonit
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Płytki dachówkowe firmy EURONiT wykonane są  
z włóknocementu, a ich powierzchnia do złudzenia 
przypomina łupek naturalny. Do produkcji 
włóknocementu wykorzystywane są neutralne dla 
środowiska surowce: cement, woda, powietrze, 
mączka wapienna i włókna celulozowe. Płytki 
włóknocementowe charakteryzują się wytrzymałością, 
trwałością i odpornością na działanie niesprzyjających 
czynników atmosferycznych oraz łatwością obróbki, 
ekonomicznością i ekologicznością.jest to niepalny 
i bezpieczny materiał, który nadaje się do stosowania 
w budynkach każdego rodzaju na dowolnej wysokości.
Płytki te idealnie nadają się na konstrukcje szczytu 
dachu, dymników czy też innych trudniejszych 
szczegółów pokrycia dachowego. Do produkcji płytek 
dachówkowych firmy Euronit używane są wyłącznie 
nieorganiczne pigmenty. Gwarantują one odporność 
na promieniowanie ultrafioletowe.
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