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Fibercement
Fibercement er et mineralsk kompositmateriale med 
fremragende æstetiske og fysiske egenskaber.

Gennem mere end 100 år har vores koncern 
været førende inden for produktudvikling af dette 
arkitektoniske materiale under varemærker som 
Frontline og Eter-Color.

I dag fremstilles EQUITONE facadematerialer på 
topmoderne fabrikker i Tyskland og Belgien.

Autentisk
Cement, cellulose og mineralsk tilslag forstærket med 
en synlig matrix. Hverken mere eller mindre. EQUITONE 
fibercement er et naturligt kompositmateriale med et 
særpræg, der fortjener at blive vist frem.

Holdbarhed
EQUITONE fibercement leveres i meget store plader 
(op til 3,00×1,25 m), der til trods for deres beskedne 
tykkelse har fortrinlige fysiske egenskaber. EQUITONE 
fibercement er brandsikker (Euroclass A2). EQUITONE har 
en forventet levetid på over 50 år i selv meget belastende 
udendørsmiljøer.

Bæredygtighed
Facader udført i EQUITONE fibercement er tynde og lette. 
De belaster ikke klodens ressourcer nævneværdigt.

EQUITONE går ind for fuld gennemskuelighed med 
hensyn til miljøbelastningen af de benyttede materialer. 
Det fremgår af vores miljøproduktdeklarationer 
(environmental product declarations, EPD’er), der kan 
læses på www.EQUITONE.com.



Naturlige mineraler

Tyndt



Ventileret facade
Teknikken med brug af en ventileret facade 
(klimaskærm) begyndte i Skandinavien for mere end 
hundrede år siden, men har i dag bredt sig til andre 
klimazoner.
Klimaskærmprincippet bygger på, at de udvendige plader 
beskytter bygningsskallen mod nedbør og solvarme. 
Luften kan frit cirkulere i hulrummet bag klimaskærmen, 
så bygningsskallen udluftes grundigt. Det bidrager til et 
behageligt indeklima.

Alsidighed
Princippet med en udluftet 
facadekonstruktion forener ”curtain wall’s”  
skalerbarhed med de kreative muligheder 
og den fleksibilitet, der kendes fra gængse 
byggemetoder.

Less is more
Et ventileret facadesystem kendetegnes ved 
minimal tykkelse og vægt, samtidig med at 
det giver maksimal holdbarhed.

Indeklima
En ventileret facadekonstruktion indeholder 
ingen kuldebroer. Slut med fugtskjolder og 
skimmel.
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EQUITONE [natura]

Ark.: DRP Baukunst, Dortmund, Germany



Elegance 
Naturligt gennemfarvet materiale med tydelig og 
samtidig elegant fibercementmatrix.

Blød fornemmelse 
Mat, silkeglat overflade.

Beskyttelse
Gennemsigtig graffitiafvisende UV-lak EQUITONE 
[natura pro] som tilvalg.

Findes i mere end 30 andre farver:



Gennemfarvet

Ark.: DRP Baukunst, Dortmund, Germany





EQUITONE [tectiva]

Ark.: RDBM, Antwerp, Belgium



Særpræg 
Originalt gennemfarvet 
materiale med udtryksfuld 
fibercementstruktur.

Individualitet 
Produktionsprocessen bevirker, at 
ikke to plader er helt ens med hensyn 
til farve, struktur og overflade.

Fingerspidsfornemmelse
Rå, upoleret fibercementoverflade, 
der føles som lærred. 

Farver:

Markedsføres i tre 
andre farver:



Markant udseende

Ark.: evr-Arkitecten, Ghent, Belgium

Ark.: Bontinck, Ghent, Belgium



Farver 
EQUITONE (pictura) kan lakeres i et væld af modefarver.

Mat overflade 
Glat, ultramat overflade for elegant arkitektonisk udseende.

Graffitiafvisende
EQUITONE (pictura) har permanente graffitiafvisende egenskaber med 
EQUITONE [natura pro] UV-lak-behandling.

Markedsføres lakeret i en række andre standard- og projektfarver:  



Matte 
overfladelakker

Ark.: Jo Coenen, Amsterdam



Spændende farver
Udvalg af spændende massive farvelakker

Struktur
Overflade med struktur som citrusskal.

Ridsebestandig 
Robust overflade med stor ridsefasthed.

Fås lakeret i en række andre standard- og projektfarver:



Spændende 
overfladestruktur

Ark.: AR-TE, Leuven, Belgium



Arkitektonisk frihed
Former
EQUITONE facadematerialer 
i fibercement er nemme at 
tildanne i ønskede former og 
dimensioner.

Designmateriale
EQUITONE fibercement-
materialer er af mange 
arkitekter og designere 
blevet benyttet til indretning 
og møbler.

Ark.:  Astrid Bornheim, Berlin



Former og farver

Ark.: Boguslaw Wowrzeczka, Wrocław, Poland

Ark.: Regina Schineis, Augsburg, GermanyArk.: Busmann + Haberer, Berlin

Ark.:  Astrid Bornheim, Berlin
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