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MAGNUM 
 

Záruka: 

 

Rozmery mm:                        350 x 485 

Spotreba v ks/m²:                      8,2 

 

Vodotesné podstrešie:              10º  

 

Hmotnosť v kg/m²:                    43,3 
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Farebné 
možnosti 

Prírodná červená NUANCE  
medenočervená engoba 

NUANCE 
vínovočervená engoba 

NUANCE  
bridlicová engoba 

NUANCE  
čierna engoba 
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Hospodárnosť 
Vďaka veľkému formátu škridly „MAGNUM” dosahuje pri spotrebe  
od 8,2 ks/m² výborný pomer cena-výkon. 

Systém bočných drážok 
Pre dosiahnutie dokonalej vertikálnej tesnosti škridly bol vyvinutý unikátny 
„Labyrint” systém so špeciálnymi 5 bočnými drážkami. Vďaka tomuto 
prepracovanému systému vznikla dokonalá vodná bariéra, neprekonateľná 
ani pri veľmi silnom vetre 

Hlavové drážky 
Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až 22 mm. Vďaka posuvu 
škridiel je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokvy 
jednoduchšie, čo oceníte nielen pri zastrešení novostavieb, ale predovšetkým 
pri rekonštrukcii striech. Ani pri maximálnom rozpätí nie je narušená 
vynikajúca tesnosť krytiny. 
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Vysoká kvalita výroby 
Vďaka modernému bezkontaktnému výpalu v „H-kazetách”, kvalitných 
surovín je dosiahnutá vysoká kvalita keramických škridiel odolných voči 
vplyvom okolitého prostredia a UV žiareniu. 

Tvar 
Hladká pálená škridla CREATON MAGNUM je veľkoformátová keramická 
strešná krytina. Otvára nové možnosti pre realizácie striech. Jej hlavnými 
prednosťami sú hospodárnosť a dizajn. 

Spevňovacie rebrá 
Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú 
prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly. 
Tri stabilné závesné hroty zabezpečujú bezpečné uchyteníie. 
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Extrémne vysoké 

hlavové drážky 

Prepracovaný 

systém spodných 

drážok 

Propracovaný „Labyrint” 

systém drážok pre vysokú 

tesnosť voči vode a vetru. 

Vysoké bočné 

drážky 

zabezpečujú 

dokonalú tesnosť 

a odvádzajú vodu 

do plochy škridly 

Veľký posuv v drážkach 

zabezpečuje variabilnú 

možnosť rozlatovania 

Harmonické 

prekrytie 

bočnou vlnou 

Štvornásobné 

prekrytie pre 

dokonalú 

ochranu 

Dokonalý systém 

bočných a 

hlavových drážok 
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Originálne CREATON keramické príslušenstvo 
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MAGNUM 

Technická špecifikácia 
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Esztétikus 

 

Minőségi 

Megbízható 

 
Úgy tervezték és gyártották, hogy a legapróbb részletében is tökéletes legyen  

MAGNUM krytina 
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Technické údaje 

Rozmery: cca. 350 x 485 mm 

  min. cca stred. cca max. cca 

Krycia šírka: 295 mm 296 mm 297 mm 

Krycia dĺžka / 

latovanie: 
390 mm 400 mm 411 mm 

  max. cca. str. cca. min. cca. 

Spotreba:  8,7 ks/m² 8,5 ks/m² 8,2 ks/m² 

Hmotnosť: cca. 5,1 kg/ks od. 43,3 kg/m² 

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks 

MAGNUM 

Klasifikácia podstrešných fólií 

Bezpečný sklon UNO ≥16° 

Zlepené presahy fólií DUO ≥14° 

Dažďu odolné podstrešie TRIO ≥12° 

Vodotesné podstrešie QUATTRO ≥10° 
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Detail pokládky 
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Založenie  
pri odkvape 
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Detail  
napojenia  
na stenu 



<< CREATON 

Detaily 

pultovej 

strechy 
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