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Hedendaagse Gevels 
met EQUITONE
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“Een thuis 
die bij je past”

Gevels 
met karakter
Een plek waar jij je goed voelt en tot rust komt. 
Een plek waar je plezier maakt en met volle teugen van 
het leven geniet. Dat is jouw thuis. 

Een thuis is voor iedereen anders. Maar het is wel steeds 
een plek die bij je persoonlijkheid past. Dat is waar de 
gevelbekleding van EQUITONE je kan helpen: 
het geeft karakter aan je huis. EQUITONE heeft al van 
vele huizen een thuis gemaakt. 

EQUITONE gevelbekleding 

De EQUITONE materialen hebben 

een natuurlijke en authentieke 

uitstraling. Hun rijke schakeringen 

geven karakter aan elk bouw- of 

verbouwproject.
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Een duurzaam 
materiaal
Een materiaal zo dun als glas, zo hard als steen, 
zo sterk als beton en zo universeel als hout... 
Dat is het vezelcement van EQUITONE. 

Vezelcement wordt gemaakt door hout- en textielvezels 
te mengen met cement, kalk en zand. Deze combinatie 
zorgt voor de unieke eigenschappen van vezelcement: 
duurzaam, sterk, en met een unieke look. 

"Puur genieten 
zonder zorgen"
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Bestand tegen het ruigste weer
-

Geen rot of schimmels

Een sterke plaat 
-

Een huis waar geleefd mag worden

Weinig onderhoud
 - 

Schilderen niet nodig
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De techniek van de geventileerde 

voorzetgevel werd eeuwen geleden in 

Scandinavië voor het eerst toegepast. 

De lichte voorzetgevel wordt hierbij 

verankerd aan de bouwstructuur. 

Bij deze opbouw beschermt de 

gevelbekleding je woning tegen regen 

en reflecteert het de warmte van de 

zon. De natuurlijke ventilatie achter de 

gevelbekleding zorgt dat je huis steeds 

goed droog is en blijft.

Voor renovatie en 
nieuwbouw
Een gevel met EQUITONE kan zowel bij nieuwbouw als renovatie. 
Door het lichte gewicht van de gevelbekleding en de slimme 
opbouw als voorzetgevel past EQUITONE bij elk bouwsysteem. 

Isoleren naar wens
Een EQUITONE voorzetgevel biedt je alle ruimte om je woning te 
isoleren. Het systeem voorkomt de vorming van koudebruggen. 
Hierbij kies je zelf de dikte van de isolatie de je gebruikt. 
EQUITONE is de perfecte afwerking van een energiezuinige gevel. 

Voor Na

"Mijn woning 
beschermt tegen 
koude, weer en wind"
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Je kan kiezen hoe 

je de lat bevestigt: 

zichtbaar geschroefd of 

onzichtbaar gelijmd.
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"Laat je creativiteit 
de vrije loop"

Zet je woning 
naar je hand
Eigenlijk is het erg eenvoudig. Want elk idee is mogelijk
met EQUITONE gevelbekleding. Jij levert de inspiratie, 
wij leveren het materiaal.

Wil je graag een strakke belijning of net een mozaïek van 
formaten? Een frivole toets? Een combinatie van kleuren? 
Een horizontaal of verticaal ritme in je gevel? 
Of alles door elkaar? Onze grote gevelpanelen vormen 
puzzelstukken waarmee je jouw ontwerp realiseert. 
Laat je niet beperken door grootte of vorm, alles kan.
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"Het geheim zit in 
de combinaties" Prachtig met 

andere materialen
Een woning weerspiegelt wie je bent. Maar wie je bent kan niet in 
één woord worden samengevat. Door EQUITONE gevelbekleding 
met andere materialen te combineren, kan je in alle vrijheid jouw 
woning ontwerpen. 

De natuurlijke uitstraling van EQUITONE is met baksteen te 
combineren tot een spannend geheel. Ook hout en pleisterwerk 
vormen een ideale partner voor de strakke looks van de 
gevelplaten van het EQUITONE gamma.
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Zo omschrijf je de combinatie van 
grijze gevelplaten en witte sierpleister 
het best. Een strak en rustgevend 
geheel waarin de raampartijen perfect 
zijn geïntegreerd.

Harmonieus en 
dynamisch

Een onzichtbare 
toegangsdeur

Architect: Architectenbureau Van Biervliet

Studiebureau: Stabitec

Project: B-8370 Blankenberge

EQUITONE [tectiva] 

Kleur TE 20

12 13



De strakke architectuur zorgt er voor 
dat alle volumes één geheel lijken te 
vormen. De woning heeft een afgelijnd 
vlakkenspel, dat nog wordt versterkt door 
de afwisseling van zwart en wit. 

De zwarte gevelplaten tekenen de 
buitenkant af van de woning. Aan de 
tuinzijde is alles in het wit. Niet alleen 
buiten, maar zelfs binnenin zijn de plafonds 
en wanden in het wit. Hierdoor lopen 
binnen en buiten naadloos in elkaar over.

Zwart op wit

EQUITONE: ook perfect 
voor plafonds

Architect: EX-IT Architectuur

Project: B-9100 Sint-Niklaas

EQUITONE [natura] 

Kleur N 251

EQUITONE [pictura] 

Kleur PW 141
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EQUITONE [tectiva] 

Kleur TE 20

Architect: Patrick Kinsoen

Project: B-1780 Wemmel

Een bestaande woning een nieuwe look 
geven? Het kan! De combinatie van 
EQUITONE [tectiva] op de beneden-
verdieping en Eternit Alterna-leien op de 
bovenverdieping zorgen voor deze 
moderne uitstraling. Dankzij de grote 
ramen en strakke belijning krijgt deze 
villa een nieuwe look. 

Een nieuwe look 
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Grote rechthoeken, kleine vierkanten. 
Als ware puzzelstukken passen ze bij 
elkaar om zo een geheel te vormen. 
Dankzij het kleurenspel heeft elke 
woning dan weer een eigen karakter.
 
Deze drijvende woningen zijn een 
schoolvoorbeeld van de veelzijdigheid 
van EQUITONE: te land, te water, waar je 
maar wil.

Waterwoningen

EQUITONE gevelbekleding kan
tegen water, weer en wind

Architect: Attika Architekten

Project: NL-8321 MN Urk

Kleur N 154

EQUITONE [natura] 

Kleur N 250 Kleur N 281

Kleur N 251 Kleur N 412 Kleur N 972
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EQUITONE [tectiva] 

Kleur TE 20

Architect: denc ! studio -  

Delphine Deceuninck & Bart Cobbaert

Project: B-9750 Zingem

Durf materialen 
te combineren! Deze eigenzinnige woning vormt een 

opvallend geheel met het landschap. 
De zachtgrijze gevelplaten zorgen voor 
harmonie met de natuur. Tegelijkertijd 
wordt deze doorbroken door het speelse 
en originele lijnenspel. Een opvallend spel 
van horizontale lijnen waardoor de woning 
opvalt in het omringende landschap. 

Dialoog met de 
omgeving
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EQUITONE [tectiva] 

Kleur TE 20

Architect: Cédric Beck

Project: B-4821 Andrimont

Deze woning bewijst de veelzijdigheid 
van EQUITONE. Een samenspel van verticale 
houten latten met horizontaal geplaatste 
gevelplaten. Beide materialen worden 
zowaar naar elkaar toe getrokken. 
De zachte kleurschakering eigen aan 
EQUITONE [tectiva] past perfect bij het 
natuurlijke van het hout. 

Eindeloos 
combineren
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Architect: Van Rooijen Architecten bna

Project: NL-3543 HD Utrecht

EQUITONE [natura] 

Kleur N 073

Dat bewijst deze eigentijdse woning. 
Binnenin werd de woning functioneel 
ingedeeld en werden zoveel mogelijk 
functies onder het hoge dak vervat. Met 
haar praktische, duidelijke en eigentijdse 
architectuur vormt dit ontwerp een 
schitterend alternatief voor de meer 
traditionele cataloguswoning. 

Originaliteit hoeft 
niet duur te zijn
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EQUITONE [natura] 

Kleur N 281

Architect: www.m-ar-s.be

Project: B-1730 Asse

Het is één geheel, strak en kubistisch, 
zonder franjes. Harmonie tussen de 
gevelplaat en de bepleistering. 
Deze woning heeft het allemaal!

Een woning die 
er staat

Een perfect weggewerkte 
garagedeur
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"Een kleurstaal bestellen 
vanuit je luie zetel"

Bestel je gratis 
kleurstaal online
Heb je plannen voor een project? Vraag dan een gratis 
kleurstaal aan op onze website. We zenden het kleurstaal in het 
materiaal en kleur van jouw keuze direct naar je thuis. Zo kan je in 
alle rust bij je thuis, de juiste kleur kiezen.

www.eternit.be/equitone
www.eternit.nl/equitone

Op onze website vind je alle informatie nodig om die 
belangrijke keuzes bij het vormgeven van uw woning te 
nemen. Niet alleen vraag je er een gratis kleurstaal aan, 
ook praktische plaatsingsgidsen en verdere technische 
informatie vind je hier terug.

Doe je graag beroep op een vakman voor de plaatsing?
Op onze website vind je de gegevens van onze plaatsers.
Ook onze verdelers vind je op onze website. 
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LT 60LT 90 LT 20

TE 90 TE O0 TE 10 TE 60 TE 15 TE 20 TE 30 TE 40

MA 200 MA 400

PG 442PG 844 PA 944 PG 542PG 642PG 641 PG 546PG 545PG 544 PG 444PG 443 PG 342PG 341PG 742PW 141 PG 243 PG 241 PA 041 PW 841 PG 843

N 359N 972N 412N 411N 074N 073N 251N 281N 294N 250N 892N 891 N 252N 211N 163N 161N 961N 861N 154N 162N 164

Kies de kleur van je gevelKies het materiaal dat bij je past

[linea]
- Krachtige belijning
- Diepe groeven
- Gekleurd in de massa

[tectiva]

[materia]

- Levendige kleurnuances
- Geschuurd oppervlak
- Gekleurd in de massa

- Natuurlijke schakeringen
- Fluwelen aanvoelen
- Gekleurd in de massa

[pictura]

- Subtiele tekening
- Matte afwerkingslaag
- Gekleurd in de massa

- Egale kleuren
- Ultramat oppervlak
- Extra geharde coating

[natura]



Het vertrouwen van Eternit
Eternit wil zorg dragen voor mens en natuur. Daarom zijn alle onze materialen gecertificeerd.
- De EPD-certificaten tonen onze beperkte ecologische voetafdruk.  
- Productie en kwaliteitscontrole gebeurt volgens de strengste normen (EN 12467, EN 13501-1).
- Daarnaast behaalde Eternit ook de ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en  
 OHSAS 18001 (welzijn) normeringen. 

Technische gegevens
Product Dikte Breedte (gekantrecht) Lengte (gekantrecht)

EQUITONE (linea) 10 mm 1.220 mm 2.500 mm of 3.050 mm

EQUITONE (tectiva) 8 mm 1.220 mm 2.500 mm of 3.050 mm

EQUITONE (materia) 8 mm of 12 mm 1.250 mm 2.500 mm of 3.100 mm

EQUITONE (natura) 8 mm of 12 mm 1.250 mm 2.500 mm of 3.100 mm

EQUITONE (pictura) 8 mm of 12 mm 1.250 mm 2.500 mm of 3.100 mm

Kleuren
Het EQUITONE gamma omvat een brede waaier aan materialen en kleuren. 
De benaderende RAL-codes vind je op onze website.

In deze brochure proberen we de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. 
Er is echter steeds een afwijking met de werkelijkheid. Vraag daarom een gratis kleurstaal aan. 
Zo maak je een definitieve kleurkeuze het best!
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