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Vláknocementové fasádne 
materiály EQUITONE

Keď na konci 19. storočia kúpil Ludwig Hatschek starú fabriku na výrobu kartónu, zároveň začína 

experimentovať s novým materiálom - vláknocementom. Skúša jeho výrobu na kartonárskych  

strojoch - mieša cement s vláknom. Výsledkom je materiál, ktorý je veľmi tenký, ale napriek tomu silný 

a pevný. Ideálny stavebný materiál. V roku 1900 si dáva patentovať výrobný proces a v roku 1903 

registruje značku ETERNIT odvodenú od slova "večný". V roku 1905 Alphonse Emssens, zakladateľ 

Etex, kupuje práva na patent. Je povinný používať názov ETERNIT pre všetky produkty. V nasledujúcich 

desaťročiach materiál preukazuje svoju všestrannosť a trvanlivosť. Je používaný pre výrobu rovinných 

dosiek, vlnoviek a šablón. Čoskoro sa názov ETERNIT stáva veľmi známym synonymom medzi 

stavebnými materiálmi. Najnovším a prestížnym zhmotnením tohoto hrdého dedičstva sú fasádne 

dosky EQUITONE. Hatschekov výrobný proces dodáva každej doske unikátny charakter.

V povojnovom období v čase rastúceho stavebného boomu v Európe a technického progresu v 

stavebníctve bol ETERNIT jeho neoddeliteľnou súčasťou. Najlepší architekti tejto doby začali podporovať 

používanie materiálov ETERNIT vo vývoji nových sofistikovaných stavebných metód. Jedným z 

nich bol Walter Gropius, ktorý bol priekopníkom použitia vetranej fasády na výškových budovách. 

Walter Gropius použil ETERNIT fasádne dosky vo veľkom meradle v slávnom projekte GROPIUSSTADT 

(1960 – 1975) v Berlíne.

V 50-tich rokoch 20. storočia boli inšpirovaní týmto materiálom aj mnohí návrhári, dizajnéri a umelci. 

Jedným z nich bol aj švajčiarsky návrhár Willy Guhl. V roku 1954 vytvára to, čo väčšina kritikov umenia 

považuje za jeho majstrovské diel “loop chair” – hojdacie kreslo. Jeho konštrukčná jednoduchosť 

je dokonalá: celá stolička je vyrobená z jedného súvislého kusu vláknocementu bez viditeľných 

spojov. Prejavuje sa skutočný architektonický potenciál materiálu, je tenký a ľahký, je pevný, má 

priprodzenú prírodnú, surovú krásu. Autentické vintage verzie sú veľmi vyhľadávaným artiklom a stoja 

tisíce Eur. V roku 1987 vytvorili architekti Herzog & De Meuron stavbu, ktorá navždy zmenila vývoj 

vláknocementových fasádnych materiálov. Na budovu skladu firmy Ricola v Laufene použili prírodné 

vláknocementové dosky. Výsledná lamelová fasáda bola odkazom na kartónové krabice skladované vo 

vnútri. Zároveň bola inšpiráciou pre vývoj a priemyselnú výrobu vláknocementových materiálov.

Dnešný EQUITONE ponúka kompletný sortiment do hmoty prefarbených vláknocementových 

materiálov. Poprední architekti súčasnosti ako sú Souto De Moura, Herman Hertzberger, Delugan Meissl 

a mnohí ďalší využili materiál EQUITONE a vytvorili fasády s pozoruhodným dizajnom.





Potenciál dizajnu

EQUITONE fasádne dosky ponúkajú flexibilitu dizajnu. Vláknocementový materiál je prefarbený, čo 

znamená, že povrch zobrazuje vnútornú štruktúru a farbu jadra. Nezáleží na tom, aký dizajn zvolíte, 

charakter prefarbených dosiek EQUITONE zaistí ostrý, monolitický detail. EQUITONE fasádny obkladový 

materiál je vyrábaný a dodávaný v maximálnej veľkosti 3,1 x 1,25 m a ich formátovaním je možné 

dosiahnuť ľubovoľný tvar a veľkosť. Tento materiál možno perforovať, frézovať pomocou CNC strojov a 

vodným lúčom, alebo potlačiť. Je možné ho použiť pre dizajn interiéru a nábytku.
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EQUITONE [linea]
Clerkenwell pavilón Design Week v Londýne

Arch.: Studio Weave, Londýn



EQUITONE [linea] je jedinečný trojrozmerný do hmoty prefarbený fasádny materiál. Linea ukazuje 

svoju lineárnu textúru, ktorá podtrhuje surovú vnútornú štruktúru vláknocementového jadra. V 

každú dennú dobu dáva meniaci sa uhol dopadajúceho svetla tomuto fasádnemu materiálu odlišný 

charakter, hovoríme o hre svetla a tieňu. Materiál sa dodáva vo veľkých formátoch 3,05 x 1,22 m a je 

možné ho formátovaním upraviť do ľubovoľného tvaru a veľkosti. Nezáleží na tom, aký dizajn zvolíte, 

charakter prefarbených dosiek EQUITONE zaistí ostrý, monolitický detail.

Pre EQUITONE [linea] je k dispozícii viditeľný aj skrytý systém upevnenia.

Efekt tieňa:

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

K dispozícii v dvoch farbách:

LT 20

LT 60



Arch.: Studio Weave, Londýn

Hra svetla a tieňa EQUITONE od Freda Eerdekensa





EQUITONE [tectiva]

Arch.: RDBM, Antwerpy, Belgicko



EQUITONE [tectiva] je originálny do zmesi prefarbený materiál s vysoko výraznou vláknocementovou 

štruktúrou. Stopy výrobného procesu zanechávajú každú dosku jedinečnou prostredníctvom jemne 

brúseného povrchu v pozdĺžnom smere dosky. Maximálny rozmer dodávaných dosiek je 3,05 x 1,22 m 

v hrúbke 8 mm a ich formátovaním je možné dosiahnuť ľubovoľný tvar a veľkosť.

Použitie - odvetrávané fasády s možnosťou montáže na hliníkovú alebo drevenú podkonštrukciu, 

dizajn interiéru a nábytku.

 

Dostupná v 8 farebných odtieňoch:
TE90, TE60, TE40, TE30, TE20, TE15, TE10, TE00



Arch.: Abscis, Sint-Denijs-Westrem
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EQUITONE [materia]

Arch. K. Reubens (Bonheiden)
Arch. M. Muylaert (Bonheiden



EQUITONE [materia] je do hmoty prefarbený fasádny obkladový materiál, ktorý zvýrazňuje krásu surového 

vláknocementu. Tento materiál zahŕňa vlastnosti cementového materiálu, zatiaľ čo vlákna činia jeho 

povrch s textúrou zamatovejším. Neustále sa meniace atmosferické vplyvy dodávajú materiálu prirodzene 

jemnú variáciu odtieňu. Materiál je dodávaný vo veľkých formátoch 3,10 x 1,25 m a môže byť jednoducho 

transformovaný na akýkoľvek tvar a veľkosť prostredníctvom formátovacích zariadení vo formátovacích 

centrách alebo priamo na stavbe.

K dispozícii v dvoch farebných odtieňoch:

MA 200 a MA 400







EQUITONE [natura]

Arch.: Delugan Meissl, Viedeň



EQUITONE [natura] je prírodný do zmesi prefarbený materiál s jemne, ale jasne viditeľnou štruktúrou 

vlákien. Má matný, hodvábne hladký povrch, veľmi príjemný na dotyk. Povrchová úprava je priehľadná, 

s možnosťou prefabrikovanej „PRO“ antigraffiti povrchovej úpravy. Maximálny rozmer vyrábaných a 

dodávaných dosiek je 3,10 x 1,25 m v hrúbkach 8 a 12 mm a ich formátovaním je možné dosiahnuť 

ľubovoľný tvar a veľkosť.

Použitie - odvetrávané fasády s možnosťou montáže na hliníkovú alebo drevenú podkonštrukciu, 

dizajn interiéru a nábytku.

Dostupná v 26 farebných odtieňoch.



Arch.: DRP Baukunst, Dortmund, Nemecko



EQUITONE [pictura] je vláknocementový fasádny materiál, ktorý ponúka výber súčasných, moderných 

farieb.

Má nepriehľadnú farebnú povrchovú úpravu. Povrch je hladký a matný, dosahujúci atraktívny 

architektonický vzhľad. EQUITONE [pictura] je štandardne vyrábaná s prefabrikovanou a trvácnou 

„PRO“ antigraffiti povrchovou úpravou. Maximálny rozmer vyrábaných a dodávaných dosiek je 

3,10 x 1,25 m v hrúbkach 8 a 12 mm a ich formátovaním je možné dosiahnuť ľubovoľný tvar a veľkosť.

Použitie - odvetrávané fasády s možnosťou montáže na hliníkovú alebo drevenú podkonštrukciu, 

dizajn interiéru a nábytku.

Dostupná v 20 farebných odtieňoch.



Arch.: Jo Coenen, Amsterdam
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