
Wysoka jakość, unikalne zalety

Płytka dachowa i elewacyjna
z włóknocementu



Kreatywność i swoboda 
projektowania

Płytki małoformatowe marki EURONIT umożliwiają wykorzystanie tego, co 

piękne i naturalne w kreowaniu tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań 

architektonicznych przy zachowaniu najwyższej jakości i elegancji. 

Stwarzają one praktycznie nieograniczone możliwości architektonicznego 

kształtowania. Każdemu budynkowi mogą nadać Państwo bardzo 

szczególne, niepowtarzalne oblicze.

Pokrycia z małoformatowych płytek włóknocementowych stanowią 

jedno z najatrakcyjniejszych wśród wykonywanych aktualnie pokryć 

dachowych i wykończeń elewacyjnych. Produkt ten, mający wieloletnią 

tradycję w budownictwie, łączy w sobie trwałość i odporność na warunki 

atmosferyczne.
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Powierzchnie pokryte małoformatowymi płytkami marki EURONIT za 

każdym razem podkreślają niepowtarzalny charakter obiektu, będący 

odzwierciedleniem indywidualności jego mieszkańców. W przypadku 

architektury nowoczesnej przyczyniają się w znaczący sposób do 

przełamania monotonii zabudowy, podkreślają monolityczny charakter 

bryły budynku. Obiektom zabytkowym nadają rozmachu i elegancji, 

umożliwiając zachowanie wielowiekowych tradycji zobowiązujących do 

wiernego odwzorowania ich pierwotnego stylu.

Pełna oferta kolorów i rodzajów krycia jest dostępna na stronie www.euronit.pl





Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą płytek dachowych 
i elewacyjnych z włóknocementu marki EURONIT.
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STRUKTONIT
Dzięki wyraźnej strukturze powierzchni naturalnego łupka nadaje 
tradycyjnym dachom reprezentacyjny charakter. Wiele kolorów 
oraz dostępność różnych rodzajów krycia zapewnia doskonałą 
swobodę projektowania architektonicznego.

ALTERNA
Jedwabisto-matowa powierzchnia jest odporna na najbardziej 
ekstremalne warunki atmosferyczne. Płytka nadaje reprezentacyjny 
charakter budynkom o ekskluzywnym przeznaczeniu, ale także 
funkcjonalnym, takim jak: hotele lub budynki administracyjne.

NEW STONIT
Płytka nawiązująca swoim wyglądem do naturalnego łupka 
kamiennego umożliwia stworzenie praktycznego i trwałego 
pokrycia dachu lub elewacji. Wyraźna struktura powierzchni  
i naturalna zmienność tonów dodaje połaci charakteru i piękna. 

KERGOAT
Płytka przeznaczona na dachy lub elewacje obiektów nowych, 
jak i poddawanych pracom renowacyjnym. Ułożona na dachach 
zabytkowych budynków sprawia naturalne wrażenie. Na dachach 
nowych budynków przyczynia się do przełamania monotonii 
zabudowy.

EURONIT
Płytka o gładkiej powierzchni. która na połaci dachu lub elewacji 
tworzy zwartą strukturę. Świetnie nadaje się do rozłożystych 
powierzchni lub krzywizn o małym promieniu, do ukośnie 
przebiegających połaci i do powierzchni pionowych.

Płytki małoformatowe marki EURONIT stwarzają praktycznie nieograniczone możliwości 
architektonicznego kształtowania. Różnorodne wzory krycia, wybór powierzchni – 
gładkiej lub posiadającej wyrazistą strukturę, bogata oferta kolorystyczna pozwalają 
za każdym razem idealnie dopasować wykończenie z płytki włóknocementowej do 
określonego stylu architektonicznego dachu lub elewacji.


