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ETER-COLOR
Natūralus efektas

Natūralaus pobūdžio apdai la
Dykumų įvairovė: Sachara, Gobio, Negevo…
Plačios smėlio ir uolų dykumos nuolat pritraukia 
gyventojus savo pastelinėmis spalvomis ir 
unikalia atmosfera. Šias grynas, natūralias 
spalvas galima rasti Eter-Color plokščių, 
gaminamų įmonės Eternit NV, Belgija spalvų 
paletėje.

Natūralūs atspalviai
Fasado plokštė Eter-Color pasižymi natūraliais 
atspalviais, kurie keičiasi, priklausomai nuo plokštės 
krypties, krentančių šviesos spindulių ir drėgmės. 
Laikui bėgant, plokštės paviršius tampa šiek tiek 
šviesesniu, atkartodamas natūralios medžiagos 
senėjimo procesą. Medžiaga atrodo ypač patraukliai 
l iekančių paviršiuje po šlifavimo gyslelių bei ir mažų 
baltų taškelių, primenančių smėlio krištolus, dėka.
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ETER-COLOR

Plokštė, dažyta masėje

Patrauklūs spalvų atspalviai 

Eter-Color yra šlifuota bazinė plokštė, turinti spalvų atspalvius ir 

ypatingą vualio efektą. Ši masėje dažyta fasado plokštė suteikia 

100% kokybės pojūtį.

Ilgaamžiškumo spalvos lengvai dera prie naujos šiuolaikinės 

architektūros koncepcijos. Jeigu norite gauti neįprasto vizualaus efekto 

bei tradicinio funkcionalumo derinį, rinkitės plokštes Eter-Color.

100 % medžiagos dažymas masėje

Eter-Color - tai yra patvarios, 100% dažytos masėje 

fasado plokštės. Plokštės paviršiuje nėra jokių dažų, tik 

paviršius yra hidrofobuojamas, kuris suteikia veiksmingą 

ir ilgalaikę apsaugą nuo vėjo ir lietaus.
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ETER-COLOR

Visos kūrybiškumo galimybės

Lengvas naudoj imas

Plokštes Eter-Color paprasta naudoti. Kadangi medžiaga yra 

dažyta masėje, jums neprireiks kampuočių. Ideali plokštė tinka 

įvairioms taikymo sritims.

Plačios naudoj imo sri tys

Eter-Color, kaip fasado plokštes,  galima naudoti 

statant kotedžus, daugiabučius gyvenamuosius 

namus, komercinius pastatus, pramoninius 

statinius. Naudojamas atvirų teritorijų, vidaus 

kiemelių ir interjerų apdailai. Puikai tinka cokolio 

apdailai.
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ETER-COLOR

Tvirtas ir patrauklus

Tobulas grožis

Pasirinkdami Eter-Color, renkatės natūralų produktą. Ramios 

fasado plokščių spalvos elegantiškai sujungia pastatą su aplinkos 

erdve. Medžiaga visada derinsis su aplinkine architektūra.

Patrauklus ir  tvir tas

Eter-Color yra patrauklaus fasado sinonimas. 

Vizualaus efekto dėka pastatai su fasadais Eter-

Color išskiria iš aplinkos. Medžiagos grožį papildo 

jos patvarumas ir ilgaamžiškumas.
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ETER-COLOR

Modernus ir amžinas

Sti l ius su charakteriu

Kokybė  yra pagrindinis fasado plokštės ypatumas. Be to, Eter-

Color taip pat suteikia Jūsų fasadui ypatingą charakterį. Tokiu 

būdu kiekvienas fasadas pasireiškia geriausiai, nepriklausomai 

nuo architektūros stiliaus.

Tvirtas ir  laisvas

Eter-Color gali būti bet kokios formos - minkštos ir 

šiurkščios. Tačiau natūrali betono išvaizda visada 

suteiks fasadui įsimintiną vaizdą. Tvirtas ir laisvas 

bei visuomet patrauklus ir intriguojantis.
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ETER-COLOR

Fasado plokštė, dažyta masėje

ETER-COLOR PRIVALUMAI

Plokštės Eter-Color siūlo puikiai subalansuotą spalvyną. Plokštė yra 

gerai žinoma savo natūralių spalvų variacijų dėka, suderant jas su 

fasado ir šviesos spindulių kryptimi bei oro drėgme.

Eter-Color yra 100% dažyta masėje plokštė. Paviršiuje susidaro 

plonos ryškios gyslelės ir šviesūs taškai, suteikdami jai ypatingą 

„smėlio“ efektą.

Eter-Color yra paprasta, patvari plokštė, suteikianti fasadui 

ilgaamžiškumą. Dažymo masėje dėka plokštė įgyja „antivandališkas“ 

savybes. Smulkių įbrėžimų nematyti paviršiuje, o didelius galima 

lengvai pašalinti šlifavimu.

Eter-Color gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas. Jos paviršius yra 

dengtas nematoma, skaidria, hidrofobine plėvele. Tokių būdu, plokštė 

yra apsaugota nuo bet kurių užteršimų.

Plokštės autoklave apdorojimo dėka, medžiaga įgyja vienalytę 

struktūrą ir suteikia aukštą geometrinio stabilumo lygį bet kokiomis 

oro sąlygomis.

ETER-COLOR

SPALVOS PAGAL SPALVŲ 

PALETĘ.

E10 Šviesiai smėlinė E20 Tamsiai pilka

E50 Žalsva E60 Šviesiai pilka E90 Sniego balta

E30 Geltona ochra E40 Raudonos žemės

„Eternit Baltic“

UAB „Eternit Baltic“ J. Dalinkevičiaus g. 2H,

Naujoji Akmenė, LT-85118 Lietuva

Tel.: (8 425) 56 999 / 58 354

Faks.: (8 425) 56 666

Informacinė telefono linija: 8 616 22 000

www.eternit.lt     www.eternitbaltic.lv     www.eternit.ee

ATSPARUMAS ŠALČIUI IR
ATMOSFEROS POVEIKIUI.

PLATUS SPALVŲ
PASIRINKIMAS

ATSPARUMAS UGNIAI

ATSPARUMAS ŠARMAMS
IR RŪGŠTIMS

EKOLOGIŠKUMAS

ATSPARUMAS BAKTERIJOMS
PELĖSIAMS IR KENKĖJAMS

ATSPARUS TEMPERATŪROS
POKYČIAMS

ILGAAMŽIŠKUMAS

ATSPARUMAS DRĖGMEI


