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EQUITONE - Materiale pentru 
faţade ventilate din fibrociment

Când Ludwig Hatscheck a inventat fibrocimentul, la sfârşitul secolului al XIX-lea, el a combinat 

elementele de bază ale pământului: materiale minerale, apă, aer şi foc (căldură) într-un proces 

simplu de filtrare. El şi-a denumit rezultatul Eternit, sugerând rezistenţa superioară a acestui nou 

material. Etex, compania din care facem parte, fabrică materiale din fibrociment încă din 1905. 

Concretizarea cea mai prestigioasă a acestei moșteniri de materiale unice de care suntem mândri 

este gama EQUITONE pentru faţade. Procesul de producţie Hatscheck face ca fiecare panou EQUITONE 

să fie unic, având o textură de fibrociment specifică. Cele mai multe materiale pentru faţade ventilate 

marca EQUITONE nu sunt tratate cu un strat de culoare artificială, ci păstrează aspectul autentic, 

brut, nefinisat al fibrocimentului.

În jurul anilor 1950, arhitecţi de top precum Walter Gropius, au iniţiat utilizarea panourilor din 

fibrociment cu suprafaţă tratată în sistemul de faţade ventilate. În 1954, designerul Willy Guhl, a 

creat celebrul "scaun buclă" dintr-o singură bucată de fibrociment. Acest design încă atestă calităţile 

materialului de bază - fibrocimentul: subţire, uşor, dar indestructibil şi frumos. În 1987, Herzog & 

De Meuron a proiectat în Laufen depozitul Ricola, folosind panouri din fibrociment cu suprafaţă 

netratată. Faţada tip oblon rezultată şi care face referire la forma cutiilor de carton din interiorul 

clădirii, a inspirat compania noastră să demareze dezvoltarea industrială a materialelor brute, 

netratate din fibrociment.

Astăzi, EQUITONE are o gamă completă de materiale netratate din fibrociment cu aspect autentic. 

Arhitecţi celebri contemporani explorează şi transformă materialele EQUITONE în modele remarcabile 

de design de faţadă.





Potenţialul de proiectare

Materialele pentru faţade ventilate EQUITONE oferă o flexibilitate de neegalat în ceea ce priveşte 

designul. Materialul din fibrociment are o culoare autentică, aceeaşi în toată masa sa, ceea ce 

înseamnă că suprafaţa arată textura şi culoarea intrinsecă a materialului eternit din interior. Oricare 

ar fi opţiunile de design de faţadă care se doresc a fi explorate, aceste materiale de culoarea autentică 

a miezului de fibrociment pot fi transformate în detalii clare, monolitice de faţadă.

Materialele pentru faţade EQUITONE se fabrică în panouri de maxim 1.25 x 3m şi pot fi transformate 

în orice dimensiune sau formă, folosind echipamente standard, în atelier sau pe şantier. Materialul 

poate fi perforat folosind jetul de apă sau maşini CNC, pot fi făcute tăieturi mari sau foarte mici, poate 

fi chiar tipărit în relief şi gravat. Unii designeri l-au folosit pentru amenajări interioare sau mobilier. 

Materialele EQUITONE prin culoarea lor autentică permit obţinerea detaliilor complexe.
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EQUITONE [linea]
Pavilion-Clerkenwell Design Week Londra

Arh.: Studio Weave, Londra



EQUITONE [linea] este un material unic pentru faţade, tridimensional, autentic, colorat în masă, care 

creează un joc de lumini şi umbre. Linea afişează o suprafaţă liniară ce evidenţiază textura brută a 

miezului de fibrociment. În fiecare moment al zilei, schimbarea unghiului luminii, oferă faţadei un 

aspect diferit. Materialul se fabrică în panouri de mari dimensiuni şi poate fi transformat în orice altă 

mărime sau formă, în atelier sau pe şantier. Oricare ar fi opţiunile de design de faţadă care se doresc 

a fi explorate, prin natura culorii sale autentice, EQUITONE [linea] garantează detalii clare, monolitice.

Pentru EQUITONE [linea] există opţiuni de instalare atât vizibile cât şi invizibile.

Efectul de umbră:

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

Disponibil în 3 culori:



Arh.: Studio Weave, Londra

EQUITONE arta umbrelor de Fred Eerdekens





EQUITONE [tectiva]

Arh.: RDBM, Antwerp, Belgia



EQUITONE [tectiva] este un material pentru faţade ventilate, autentic, colorat în masă, care se 

caracterizează printr-o suprafaţă periată şi prin nuanţe naturale, specifice aspectului intrinsec 

al materialului. Fiecare panou tectiva este unic, exprimând puternic textura brută a miezului de 

fibrociment. Materialul se fabrică în panouri de mari dimensiuni şi poate fi transformat în orice 

dimensiune sau formă, folosind echipamente standard, în atelier sau pe şantier. Oricare ar fi opţiunile 

de design de faţadă care se doresc a fi explorate, prin natura culorii sale autentice, EQUITONE [tectiva] 

garantează detalii clare, monolitice.

Disponibil și în alte 2 culori.



Arch.: B-architecten, Antwerp, Belgium





EQUITONE [materia]

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



EQUITONE [materia] este un material pentru faţade ventilate, autentic, colorat în masă, care scoate în 

relief frumuseţea fibrocimentului. Materialul îmbină caracteristicile cimentului cu aspectul texturat 

adus la suprafaţa de fibre. 

Atmosfera exterioară, în continuă schimbare, oferă faţadei în mod natural variaţii subtile de lumini și 

umbre. 

EQUITONE [materia] se fabrică în panouri de mari dimensiuni și poate fi transformat în orice altă marime 

sau formă, folosind echipamente standard, în atelier sau pe șantier.

Disponibil în 2 culori:







EQUITONE [natura]

Arh.: Delugan Meissl, Viena



EQUITONE [natura] este un material pentru faţade ventilate, autentic, colorat în masă. Fiecare panou 

EQUITONE [natura] este unic, afişând subtil textura brută a miezului de fibrociment. Materialul se 

fabrică în panouri de mari dimensiuni şi poate fi transformat în orice dimensiune sau formă, folosind 

echipamente standard, în atelier sau pe şantier. Oricare ar fi opţiunile de design de faţadă care se doresc 

a fi explorate, prin natura culorii sale autentice EQUITONE, garantează detalii clare, monolitice.

Disponibil şi în alte 20 de culori.



Arh.: DRP Baukunst, Dortmund, Germania



EQUITONE [pictura] este un material pentru faţade ventilate din fibrociment, cu un aspect arhitectural 

ultra mat. La cerere, sunt disponibile mii de culori mate, care pot fi potrivite cerinţelor proiectului. 

Materialul se fabrică în panouri de mari dimensiuni şi poate fi transformat în orice altă mărime sau 

formă, în atelier sau pe şantier. De asemenea, materialul poate fi perforat sau imprimat. Oricare ar fi 

opţiunile de design de faţadă care se doresc a fi explorate, materialul EQUITONE [pictura] este ideal 

pentru detalierea precisă.

Disponibil în multe  alte culori standard sau personalizate în funcţie de cerinţele de culoare ale 

proiectului:
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