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miNulosti  
a budúcNosti
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Prírodná, stálofarebná a kreatívna – creatoN

Keramická strešná krytina– s najpriaznivejšou 
ekologickou rovnováhou

Údaje z výzkumov dokazujú, že keramická strešná krytina vďaka 

použitým materiálom a svojej výrobnej technológii zaťažuje životné 

prostredie počas celej jej životnosti čo v najmenšej miere. Z materiálov 

používaných na pokrývanie striech má najpriaznivejšiu ekologickú 

rovnováhu. Keramická strešná krytina sa vyrába s použitím iba 

prírodných materiálov: jej komponentmi sú hlina a voda, ktoré sa 

prostredníctvom ohňa premenia na odolný stavebný materiál šetrný 

k životnému prostrediu. Životnosť keramických škridiel sa počíta na 

niekoľko generácií, dosiahnuť môžu aj viac ako 100 rokov.

Technológia – v rovnováhe s prírodou

Súčasná výrobná technológia je veľmi šetrná k životnému prostrediu. 

Do najmodernejších zariadení investuje CREATON v každej krajine 

významné čiastky. Ťažba hliny je vykonávaná s najvyššou 

obozretnosťou. Už využité plochy sú odovzdávané späť prírode 

rekultivované.

Kvalitná škridla vyrobená z kvalitnej suroviny

Krytina CREATON je vyrábaná v súlase s európskou harmonizovanou normou  

EN 1304: Pálené strešné škridly a tvarovky, ktorá stanovuje minimálne 

požiadavky na pálené strešné škridly a tvarovky pre šikmé strechy a vnútorné 

a vonkajšie obklady stien. Škridly CREATON tieto minimálne hodnoty 

vysoko prekračujú. Medzi kvalitné škridly CREATON patria taktiež modely 

z moderného maďarského výrobného závodu v Lenti, kde sa nachádza jedna 

z najkvalitnejších hlín Maďarska. Neobsahuje takmer žiadny vápenec, z toho 

dôvodu je celkom eliminovaná najčastejšia príčina poškodenia keramických 

strešných krytín – odpadnutie časti materiálu vplyvom rozpínania vápenca.

Prírodné, stálofarebné, trvalé hodnoty a kreatívne – to sú škridly CREATON.

Krásne keramické strechy z vysoko kvalitných surovín  

a moderných výrobných závodov CREATON.

Tradícia a inovácia Prírodné a šetrné 
k životnému prostrediu

Vypálená trvanlivosť 
a ochrana

Odolnosť voči  
klimatickým vplyvom

Rozmanitosť  
tradičných foriem

Viac ako 6000 rokov starý 
meteriál, viac ako 130 rokov 
skúseností v oblasti výroby, 

najmodernejšie výrobné 
zariadenia, vynikajúce vstupné 
suroviny, rovnako ako odborné 
znalosti našich zamestnancov 
- to sú základy nášho úspechu.

Ušľachtilé keramické strešné 
krytiny tvoria 4 základné živly 
a s výrobnými technológiami 

šetrnými k životnému 
prostrediu a najpriaznivejšou 

ekologickou rovnováhou 
prispievajú k budúcej 

bezpečnosti

Engoby a glazúry, ktoré sa 
počas výpalu stávajú súčasťou 
povrchu keramických škridiel, 
dodávajú krytine trvanlivosť 
a krásu, zároveň poskytujú 

ochranu proti vplyvom 
okolitého prostredia.

Ochrana strechy voči 
agresívnym vplyvom počasia 
je výsledkom priemyselného 

dizajnu. Krytiny do seba 
dokonale zapadajú a spolu 

s veľkým množstvom 
doplnkových prvkov dodávajú 
odolnosť každej časti strechy.

Tradičná farebnosť a tvar 
keramických škridiel ladiacich 

s historickým prostredím 
ponúka veľké množstvo 

variácií.
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 „KlassiK“ okrúhly tvar 18/38/1,4

stála klasika: keramická bobrovka „KlassiK“

Korunové 
krytie Sklon strechy Vzdialenosť 

lát Y Spotreba

Bobrovka
18x38 cm

> 30° ≤ 35° 29,0 cm 38,3 ks/m2

> 35° ≤ 40° 30,0 cm 37,0 ks/m2

> 40° ≤ 45° 31,0 cm 35,8 ks/m2

> 45° ≤ 60° 32,0 cm 34,7 ks/m2

> 60° 33,0 cm 33,6 ks/m2

Korunové 
krytie Sklon strechy Vzdialenosť 

lát X Spotreba

Bobrovka
18x38 cm

> 30° ≤ 35° 14,5 cm 38,3 ks/m2

> 35° ≤ 40° 15,0 cm 37,0 ks/m2

> 40° ≤ 45° 15,5 cm 35,8 ks/m2

> 45° ≤ 60° 16,0 cm 34,7 ks/m2

> 60° 16,5 cm 33,6 ks/m2

Okrúhly tvar 18/38/1,4

prírodná 
červená

prírodná 
červená žíhaná 

engoba

červená 
engoba

medenočervená 
engoba

vínovočervená 
engoba

hnedá  
engoba

tmavohnedá 
engoba

starosivá 
engoba

bridlicová 
engoba

čierna  
engoba

„NUANCE“

Okrúhly tvar 18/38/1,4

červená 
glazúra

vínovočervená 
glazúra

hnedá  
glazúra

čierna  
glazúra

„FINESSE“

Táto strešná krytina predstavuje tradičný dizajn v klasickej 

veľkosti (18x38 cm a 20x40 cm) a so zaobleným tvarom je 

obľúbenou strešnou krytinou historických budov.

Pre rekonštrukcie striech budov v historickom prostredí 

ponúkame okrem prírodnej červenej farby a zemitých 

tónov charakteristických pre keramické krytiny tiež iné 

rôzne odtiene.

Klasické bobrovky je možné ukladať na tzv. jednoduché 

latovanie pri korunovom krytí alebo tzv. husté latovanie 

(dvojité) pri šupinovom krytí. Vďaka svojmu tvaru je 

možné bobrovky použiť i v prípade rekonštrukcie rôznych 

oblúkových strešných plôch (vežičky, volské oká, 

vykladané úžľabia a pod.)

Bobrovka „KLASSIK“ je strešná krytina poskytujúca 

najširšie možnosti uplatnenia, vhodná ako na 

rekonštrukcie, tak aj na novostavby.

Rozpätie latovania:

 šupinové krytie:  14,5–16,5 cm

 korunové krytie:  29–33 cm

Spotreba materiálu:  34–38 ks/m2

Tradičný elegantný tvar, prírodná červená farba a ušľachtilý povrch vytvárajú 

harmonický a krásny vzhľad strechy. Samozrejme, i medzi bobrovkami 

a drážkovanými škridlami ponúkame povrchovú úpravu engoba „NUANCE“, 

rozšírenú o jedinečnú exkluzívnu FINESSE kolekciu farieb bobroviek.

Vysoko kvalitné glazúry „NOBLESSE“ sú veľmi obľúbenou v prípade rekonštrukcií 

pamiatok a budov nachádzajúcich sa v historickom prostredí, vždy oku lahodiaca 

harmónia farieb sa prostredníctvom strešných krytín dnešnej doby objavuje opäť 

v plnej kráse.
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1000 1210 1220 1230 1650 2400 1600
Bobrovka „KLASSIK“ Základná škridla 1/1 Polovičná škridla 1/2 Základná škridla 3/4 Základná škridla 1 1/4 Podhrebeňová škridla 

(5,5 ks/m)
Odkvapová škridla 
(5,5 ks/m)

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/na 
stranu hrebeňa)

2600 1240 1400 2050, 2040 2030, 2020 2750, 2740 1430, 1420 2930, 2920
Odkvapová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/m)

Základná odvetrávacia  
škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/m) 

Odvetrávacia škridla  
LQ 25 cm2 
(cca 20 ks/100 m2)

Krajná škridla 1 1/4 s dlhým 
bočným zalomením  
cca 11 cm ľavá/pravá

Krajná škridla 3/4 s dlhým 
bočným zalomením  
cca 11 cm ľavá/pravá

Pultová škridla dlhá/krátka 
(5,5 ks/m)

Výrezová škridla pre odvetrá-
vaciu škridlu pre dvojité krytie 
ľavá/pravá

Úžľabová škridla ľavá/pravá

18

6,5

38

18

6,5

38

KL_Bi_1_1       (+ Schnitte)

18

1,4
1,4

4

38

KL_Bi_1_2

9 9

38

9 9

18

38

18

38

KL_Bi_Flaechenluefter

1,8

1,8
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aNtiK a ambieNte                                                     Prirodzený antický efekt ihneď po pokládke
 

Segmentový tvar Rovný tvar

prírodná 
červená

medenočervená 
engoba

prírodná 
červená

medenočervená 
engoba

„NUANCE“ „NUANCE“

Tvar lomeného 
oblúka

Čistená kefou, 
prírodná 
červená

Rovný tvar

Čistená kefou, 
prírodná 
červená

„ambieNte“ „aNtiK“

Očakávaný antický efekt je vidieť hneď pri pokládke, môže pochádzať z výroby škridiel 

vo viacerých odtieňoch, v prípade jednotlivých verzií vďaka špeciálnemu procesu 

vypalovania a tiež pri pokládke vhodne vybraného produktu vyzdvihuje prácu 

a kreativitu majstrov pokrývačského remesla.

Pre vytvorenie antického efektu na zrekonštruovanej streche si môžete vybrať bobrovku 

„KLASSIK“, „ANTIK“ alebo „AMBIENTE“ vo farebnom prevedení.

Prirodzeným „efektom stárnutia“ bobrovka „KLASSIK“ vytvára historickú atmosféru 

nielen v dôsledku jej tvaru, ale aj farebnosti: efekt sa docieli vďaka spojeniu varianty 

prírodnej červenej krytiny a nepravidelnej čiernej engoby. Ako v prípade všetkých krytín 

firmy CREATON, aj bobrovky s antickým efektom sa vypalujú pri teplote 1000–1050  °C, 

z toho dôvodu sa škridly vyznačujú nízkou nasiakavosťou okolo 5–8 %.

Označenie „AMBIENTE“ je určené pre bobrovky rovného či segmentového tvaru, ktoré sa 

používajú zvyčajne pri korunovom krytí. Pod názvom „ANTIK“ sa ponúka bobrovka 

s drážkovaným povrchom v prevedení rovného rezu alebo lomeného oblúku.

Rozpätie latovania:

 šupinové/dvojité krytie:  14,5–16,5 cm

 korunové krytie:  29–33 cm

Spotreba škridiel:  34–38 ks/m2

Technické údaje

Rozmery 180×380×14 mm

Sklon strechy
Latovanie v cm Spotreba  

ks/m2
Šupinové krytie Korunové krytie

30° ≤ 35° 14,5 29,0 38,3

35° ≤ 40° 15,0 30,0 37,0

40° ≤ 45° 15,5 31,0 35,8

45° ≤ 60° 16,0 32,0 34,7

60° 16,5 33,0 33,6

Hmotnosť cca 1,8 kg/ks, cca 61 kg/m2

Balenie balík: 8 ks paleta: 480 ks / cca 13,4 m2

Bezpečný sklon ...........................30°
Minimálny sklon ..........................20° 

Stanovenie tried tesnosti doplnkovej hydroizolačnej vrstvy  
nájdete na www.creaton.sk
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aNtico – zaujímavý dizajn na streche maNuFaKtur a saKral – oblúky a kužele na streche 

„saKral“ „maNuFaKtur“ Vežová bobrovka

Okrúhly tvar 18/38/1,8

prírodná
červená

prírodná
červená
zdrsnená

Segmentový tvar 14/28/1,4

prírodná 
červená

medenočervená 
engoba

 hnedá engoba tmavohnedá 
engoba

čierna engoba

„NUANCE“

Strechy pripomínajúce vkus a staviteľstvo starých čias sa javia dnes ako veľmi zložité, členité 

a plné zložitých detailov.

Zvyčajne ich charakterizujú rôzne vežičky a kuželové plochy s veľkým sklonom, oblúkové 

okná a ďalšie nepravidelné tvary, preto je pre vytvorenie pôvodného vzhľadu budovy 

i z hľadiska farebnosti a dizajnu nutné použiť strešnú krytinu jedinečného tvaru. 

K dosiahnutiu tohto cieľa je možné vedľa použitia pôvodnej krytiny, čo uprednostňujú najmä 

pamiatkári, i produkty vyrobené prostredníctvom modernej výrobnej technológie.

Kláštorné krytie, resp. krytie škridiel typu mních – mníška (u nás známe ako prejzová 

krytina tvorená z dvoch dielov, spodného korýtka a vrchnej kôrky) je jedinečný spôsob 

pokrytia striech historických budov pripomínajúcich atmosféru stredomorských krajín. 

V prípade pôvodného kláštorného krytia sa vytvorilo toto veľkolepé riešenie tak, že sa 

škridly ukladali do malty vypuklou stranou na spodnú škridlu – korýtko.

Pre historické objekty má firma CREATON v ponuke vysoko kvalitnú strešnú škridlu 

„ANTICO“, ktorá svojim tvarom i vzhľadom pripomína pôvodnú prejzovú krytinu, ale vďaka 

jej modernej drážkovej konštrukcie je maximálne prispôsobená dnešným technickým 

požiadavkách pre pokládku krytiny nasucho.

Vďaka prepracovanému systému vodných drážok umožňuje pokládku už od sklonu 12° 

vhodnou doplnkovou hydroizolačnou vrstvou (vodotesné podstrešie). Aj pri klasickom 

vzhľade krytiny je možné tak vďaka modernému vypracovaniu konštrukcie škridly 

zabezpečiť dostatočnú tesnosť a odvod zrážkovej vody zo strešnej plochy.

Rozpätie latovania: 34,9–35,9 cm

Spotreba škridiel: 13,9–14,6 ks/m2

Pri rekonštrukcii pamiatkových striech dokonca aj odborníci postupujú často veľmi opatrne 

a rešpektujú minulosť. Na oživenie dizajnu charakteristického pre historické budovy sa 

používajú bobrovky výlučne nie len preto, že úlohou je rekonštrukcia pôvodného stavu, ale 

aj preto, že k realizácii takýchto foriem je najvhodnejší tento typ strešnej krytiny. Rekon-

štrukcia oblúkových striech sa má realizovať dvojitým krytím bobrovky, pod ktoré sa musí 

zabezpečiť komplexná drevená konštrukcia. 

Oblúkové strešné vykiere (volské oko, Napoleonov oblúk) je možné pomocou bobrovky 

urobiť iba v prípade, že pomer šírky a výšky vykiera je 5:1.

K pokrytiu kuželových plôch musí mať kruhový pôdorys a kužel s väčším polomerom 

ako 3 m. Vrchol kužela (cca 50–80 cm) sa v závislosti od sklonu strechy zhotoví 

klampiarským spôsobom či ozdobným prvkom. Detaily prevedenia nepravidelných tvarov 

sú popísané v Pravidlách pre navrhovanie a zhotovovanie striech vydané Cechom 

klampiarov, pokrývačov a tesárov.

Vežová bobrovka „MANUFAKTUR“

V prostredí historických pamiatok znamená ideálne riešenie pre členité strechy, malé plochy 

a špeciálne tvary, ktoré sa tu často vyskytujú, malá verzia bobroviek, tzv. vežová bobrovka 

„MANUFAKTUR“. V prípade potreby je dostupná tiež varianta „SAKRAL“ s klasickým rozmerom 

18x30 cm a väčšou hrúbkou 1,8 cm, ktorá sa ponúka so špeciálnym zdrsneným povrchom.

Rozmer:  140 x 280 x 14 mm

Spotreba:  68 ks/m2

Technické údaje

Rozmery cca 240×420 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka 197 mm 199 mm 201 mm

Krycia dĺžka/latovanie 349 mm 354 mm 359 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba 14,6 ks/m2 14,3 ks/m2 13,9 ks/m2

Hmotnosť cca 4,2 kg/ks, od 60,1 kg/m2

Balenie balík: 4 ks paleta: 160 ks

Bezpečný sklon ...........................22°
Minimálny sklon ..........................12° 

Stanovenie tried tesnosti doplnkovej hydroizolačnej vrstvy  
nájdete na www.creaton.sk
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Krytie drážkovanou škridlou Sklon strechy
Vzdialenosť 

lát X
Spotreba 

Škridla „HARGITA“ 20,5 x 42 cm
 

> 30° 29 cm 19,15 ks/m2

30° - 35° 30 cm 18,51 ks/m2

35° - 40° 31 cm 17,92 ks/m2

40° - 45° 32 cm 17,36 ks/ m2

45° - 60° 33 cm 16,83 ks/m2

60° < 34 cm 16,33 ks/m2

®

drážkovaná bobrovka „ProFil“                                   – farby, tvary a povrchy
  

Krytie drážkovanou škridlou Sklon strechy
Vzdialenosť 

lát X
Spotreba 

 
Drážkovaná škridla
segmentový tvar  
20,5 x 40 cm

> 30° <_ 35° 27 cm 20,6 ks/m2

> 35° <_ 40° 28 cm 19,8 ks/m2

> 40° 29 cm 18,5 ks/m2

Drážkovaná šridla „RÓNA“  
rovný tvar  
20,5 x 40 cm

> 30° <_ 35° 27 cm 20,6 ks/m2

> 35° <_ 40° 28 cm 19,8 ks/m2

> 40° <_ 45° 29 cm 18,5 ks/m2

> 45° <_ 50° 30 cm 18,2 ks/m2

> 50° <_ 60° 31 cm 17,9 ks/m2

> 60° 32 cm 17,4 ks/m2

Okrem bobrovky „KLASSIK“ ponúka firma CREATON tiež množstvo ďalších strešných škridiel 

vhodných na rekonštrukciu pamiatkových a historických objektov.

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ je vylepšenou verziou bobrovky, umožňujúca jednovrstvové 

pokrytie strechy. Jej veľkou výhodou sú bočné drážky umožňujúce jednovrstvové krytie, 

ktoré zabezpečí streche odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam.

Drážkovaný povrch bobrovky „PROFIL“ so segmentovým rezom vytvára markantný, 

rustikálny povrch. Plochá škridla „RÓNA“ je dostupná s rovným i segmentovým rezom 

a často sa používa pri rekonštrukciách. Historicky obľúbená škridla „HARGITA“ s dvomi 

žľabmi oživuje starú klasiku a vďaka možnému posuvu v drážkach je vhodná pri 

rekonštrukciách či doplnení zostávajúcej krytiny.

Farebná ponuka drážkovanej bobrovky „PROFIL“ a škridly „RÓNA“ od firmy CREATON, 

jedinečné typy tvarov, rezov, povrchov umožňujú realizovať rozmanitosť striech. Pre každý 

projekt si tak možno vytvoriť ten správny produkt. Malý formát škridiel dáva dizajnérom 

neobvyklé možnosti tvorenia pri vytváraní ľubovoľnej architektúry. Vďaka technickému 

prepracovaniu okrem estetického významu zabezpečujú škridly tiež trvalú ochranu aj 

v náročných klimatických podmienkach.

Drážkované škridly aj bobrovky „PROFIL“ sa ponúkajú v základnej prírodnej červenej farbe 

a tiež aj v rôznych iných farbách s povrchovou úpravou engoba „NUANCE“.

Rozpätie latovania:

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ / Róna: 27–31 cm

Hargita: 29–34 cm

Berlínska kultúrna bobrovka: 14,5–16,5 cm

Spotreba škridiel:

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ / Róna: 18–20 ks/m2

Hargita: 16–18 ks/m2

Berlínska kultúrna bobrovka: cca 40 ks/m2
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„ProFil“

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“, segmentový tvar
Drážkovaná škridla „RÓNA“,  

hladká, segmentový tvar
Drážkovaná škridla „RÓNA“, hladká, rovný tvar

Ťahaná 
drážkovaná 

škridla „HARGITA“

Berlínska kultúrna 
bobrovka,  

segmentový tvar 
16/38/1,8

prírodná 
červená

medenočervená 
engoba

čierna matná 
engoba

čierna  
glazúra

prírodná 
červená

medenočervená 
engoba

čierna matná 
engoba

prírodná 
červená

medenočervená 
engoba

čierna matná 
engoba

prírodná 
červená

prírodná červená

„NUANCE“ „NUANCE“ „NUANCE“



Originálne doplnky CREATON tvoria premyslený 

systém, takže strecha je nielen krásna, ale aj 

technicky dokonalá a so všetkými systémovými 

doplnkami vždy tvorí jednotný celok.

® ® ®

aluminium schneefang- und steigtrittsysteme – unauffällig aber sicher.
systém pre zabezpečenie bezpečnosti doplnky Kiegészítők minden tetőhöz

Medzi originálnymi doplnkami CREATON nájdete všetko, čo robí strechu 

skutočne bezpečnou a zároveň krásnou: systémy na zachytávanie snehu, 

strešné rebríky, výlezové okná, ako i keramické odvetrávacie prvky, 

prestupové škridly pre solárne systémy, montáž antény, atď. Pre pohyb na 

streche, napríklad z dôvodu údržby komína, firma CREATON vyvinula 

konštrukčne bezpečné stúpacie systémy, ktoré sú odolné proti sklzu 

a zároveň opticky ladia s celkovým vzhľadom krytiny. Do systémových 

doplnkov ďalej patria strešné výlezové okná CREATON, príchytky škridiel 

a podstrešné hydroizolačné fólie či keramické okrasné príslušenstvo.

Okrasné 
príslušenstvo

Pripojovací pás na 
ukončenie krytiny

Mriežka odkvapu s odvetraním

Príchytka 
hrebenáča

Uzáver hrebeňa

Stúpacia plošina

Prestupová škridla  
pre odvod spalín

Presvetlovacia 
škridla

Odvetrávacia škridla 
LQ 25 cm2

Anténna prestupová 
škridla - súprava

Základná  
odvetrávacia škridla  

LQ 10 cm2 

Podhrebeňová  
odvetrávacia škridla  

LQ 10 cm2 

Polovičná škridla

Príchytka rezaných 
škridiel

Vetrací pás

Hrebenáč PF

Sanitárne odvetrávanie

Odkvapová odvetrávacia škridla

Odkvapová škridla

Držiak guľatiny

Hliníková základná škridla

Mreža na zachytávanie snehu 
(vrátane držiaka)

Krajná škridla

Držiak pre zachytávač snehu

Koncový hrebenáč

Držiaky na solárne prvky
Pozinkovaný držiak na solárny prvok

Solárna prestupová škridla  Ø 70

Hliníkový strešný rebrík  
(vrátane držiaka)

Strešné výlezové 
okno

Protisnehový hák

Fólie „UNO“, „DUO“, 
„TRIO“, „QUATRO“

Rozdeľovací 
hrebenáč

Podhrebeňová  
škridla

Základná  
škridla 3/4 Pultová škridla

Základná škridla 1 1/4

Svetová novinka! „SIGNUM“ – adaptér

Presvedčte sa o výhodách

„SIGNUM“

•  Značná úspora nákladov pri montáži

• Možnosť skrátenia adaptéru pre vyššiu flexibilitu

• Rýchlosť vďaka jednoduchej manipulácii

• Profesionálna montáž, vysoký stupeň bezpečnosti

Tesné napojenie  
na prestupovú škridlu

 
Vysoká flexibilita  
pre strešné izolácie 
hrúbky 9–33 cm

Vnútorný vzduchotesný 
a parotesný krúžok

Univerzálnu manžetu z fólie  
TRIO možno použiť na spojenie 
s väčšinou dostupných  
podstrešných fólií

Špeciálne doplnkové tvary

Podhrebeňová škridla Odkvapová škridla
Odkvapová  
odvetrávacia škridla

3/4 škridla 5/4 škridla

Hrebenáč a prvky uľahčujúce jeho 

inštaláciu robia hrebeň strechy  

nadčasovým a estetickým.

Hliníkové a oceľové systémové 

doplnky zabraňujú nebezpečnému 

padaniu snehu zo strechy a zároveň 

umožňujú bezpečný pohyb po 

streche.

Ozajstná strecha CREATON sa realizuje 

jedine keramickými doplnkami.

Jedinečné keramické doplnky 

vyrobené ku klasickým a nadčasovým 

bobrovkám súčasne poskytujú 

dokonalé vetranie strechy a estetický 

vzhľad vďaka menšiemu počtu rezov.

Príchytky škridiel poskytujú maximálnu ochranu strechy 

pred účinkami vetra. V ponuke sú rôzne typy príchytiek pre 

všetky modely škridiel CREATON. Škridly je nutné prichytávať 

v ploche strechy podľa vetrových oblastí (tabuľku nájdete 

v Pravidlách pre navrhovanie a zhotovovanie striech vydaných 

Cechom klampiarov, pokrývačov a tesárov). Nezávisle od 

sklonu strechy je nutné prichytávať všetky škridly pri odkvape, 

štíte, hrebeni či pulte a ďalej všetky škridly rezané napr. v úžľa-

bí, nároží, okolo prestupov a pod.

Firma CREATON ponúka pre vytvorenie doplnkovej hydro-

izolačnej vrstvy (DHV) kvalitné podstrešné fólie s názvom 

UNO, DUO, TRIO  a QUATRO, ktoré spĺňajú náročné požia-

davky podľa nemeckých smerních cechu pokrývačov ZVDH 

a sú zatriedené do najvyššej klasifikácie USB-A, UDB-A 

(mimo UNO). Fólie DUO a TRIO sú zabezpečené integrova-

nou samolepiacou páskou, fólie QUATRO s príslušenstvom 

sú určené pre vytváranie vodotesného podstrešia.

Najohrozenejšie miesta sa nachádzajú 

tam, kde je nutné urobiť prestupy 

strechou. Riešenie pomocou 

doplnkových prvkov CREATON je 

technicky dokonalé a jednoduché.

Zabudovaním adaptéru SIGNUM sa dajú prestupy konštrukcií rôznej hrúbky zabezpečiť vodotesným a vzduchotesným spôsobom  

medzi vonkajšou podstrešnou fóliou a vnútornou vzduchotesnou a parotesnou fóliou.

Dokonalé keramické uzatvorenie strechy

Funkčný uzáver  
hrebeňa „FIRSTFIX“ Odvetranie v hrebeni

Podhrebeňová  
odvetrávacia škridla

Uzáver  
hrebeňa

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy

Hliníková  
základná škridla

Držiak gulatiny
Mreža na zachytávanie 
snehu (+ držiak)

Stúpacia plošina  
(+ držiak)

Stúpací schod

Príchytky škridiel

Vichrová spona, 
zatĺkacia

Vichrová spona, 
závesná

Príchytka škridel 
Bobrovka

Zatĺkacia príchytka  
pre „ANTICO“ 

Prestupové prvky

Anténna prestupová škridla Solárna prestupová škridla
Prestupová škridla  
pre odvod spalín

EPDM manžeta

Príslušenstvo k fóliam

NKS páska na lepenie 
spojov

SKL špeciálne lepidlo 
v tube

NDS tesniaca páska pod 
kontralatami

NDM tesniaci tmel QSM zváracie činidlo QSM fľaša so štetcom
Teplovzdušná pištol  
pre fólie „QUATRO“

Podstrešné fólie „UNO“/„DUO“/„TRIO“/„QUATRO“

„UNO“ (120 g/m2) „DUO“ (135 g/m2) „TRIO“ (210 g/m2)  „QUATRO“ (350 g/m2)

Vetrací pás 
hrebeňa a nárožia
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Engoba „NUANCE“ a glazúra „FINESSE“

Stálofarebnosť keramických strešných krytín a jej povrchová trvanlivosť nie je riešená pomocou žiadneho dodatočného náteru či 

spracovania povrchu. Dosahuje sa jej pomocou techník engobovania a glazovania, pri ktorých sa engoby či glazúry počas výpalu 

natavia na povrch škridly, stanú sa jej súčasťou a vytvoria tak požadovaný farebný odtieň. Dodajú tak krytine hladký až hodvábny 

povrch a zostávajú po celú dobu stálofarebné a odolné voči nepriaznivým vplyvom počasia a okolitého prostredia.

   
  
  
  
  
  
  
  
   

10

0 %
 Fa

rebná stálosť 

Glazúra „NOBLESSE“

Vďaka spolupráci so svetovo uznávaným dizajnérom vznikla najširšia kolekcia farieb ponúkaných prostredníctvom ušľachtilej glazúry 

NOBLESSE. Neexistuje rekonštrukcia, kde by sa predchádzajúca práca nedala reprodukovať, neexistuje architektonický návrh, ktorý by 

sa nedal realizovať!

 

 

100% stálofarebnosť

Vďaka teplote vypalovania  
nad 1000  °C a vynikajúcim 
homogénnym surovinám je 
stálofarebná počas celých 
desaťročí.

Engoba dodáva krytine 
zamatový nádych.

Prirodzená regulácia vlhkosti 
je zabezpečená i v prípade 
engobovaných povrchov.

 

 

Vypálená ochrana

 

 

Hladký povrch

Bezkontaktná technológia výpalu

Kvalitn
á surovina zaručuje kvalitu a čistotuVzduch

Voda Zem

Oheň

®

Bobrovky CREATON sú k dispozícii v rôznych tvaroch a rezoch s niekoľkými rôznymi 

povrchmi. Vďaka spolupráci so svetovo uznávanými dizajnérmi vznikla najširšia kolekcia 

farieb ponúkaných prostredníctvom ušľachtilých engôb a glazúr. Neexistuje rekonštrukcia, 

kde by sa predchádzajúca práca nedala reprodukovať, neexistuje architektonický návrh, 

ktorý by sa nedal realizovať.

POVRCH

hladký

zdrsnený

saská bobrovka

rovný  
tvar

viedenská 
škridla

segmentový 
tvar

tvar lomeného 
oblúka

okrúhly  
tvar

gotický  
tvar

šesťuholníkový 
tvar

Široká ponuka tvarov a rezov ochrana, rodiaca sa v ohni

Január

1 2 3 4 5
701 702 703 704 705

Február

1 2 3 4 5
706 707 708 709 710

Marec

1 2 3 4 5
711 712 713 714 715

Apríl

1 2 3 4 5
716 717 718 719 720

Máj

1 2 3 4 5
721 722 723 724 725

Jún

1 2 3 4 5
726 727 728 729 730

Júl

1 2 3 4 5
731 732 733 734 735

August

1 2 3 4 5
736 737 738 739 740

September

1 2 3 4 5
741 742 743 744 745

Október

1 2 3 4 5
746 747 748 749 750

November

1 2 3 4 5
751 752 753 754 755

December

1 2 3 4 5
756 757 758 759 760
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Váš predajca:
 

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblastní manažéri
Západ SR tel: +421 917 541 824
Stred  SR tel: +421 905 801 244
Východ SR tel: +421 908 784 347

Technický manažér tel: +420 702 206 632

Creaton South-East Europe Kft.
 
Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770                          
info@creaton.sk
www.creaton.sk

®


