
®

„MAXIMA®“
Veľkoplošná škridla pre rekonštrukcie
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Multitalent: „MAXIMA“ 

Tento tvar škridly, ktorý sa osvedčuje už niekoľko desaťročí, 

má univerzálne použitie – uplatní sa nielen pri rekonštrukcii pô-

vodnej strechy, ale aj pri novostavbách. Pálená škridla MAXIMA 

trvalo zvýši hodnotu vašej strechy, zabezpečí príjemné prostre-

die objektu a vďaka optimalizovanému falcovaniu pridá aj ďal-

šie výhody. Model „MAXIMA“ prináša maximálnu schopnosť sa 

prispôsobiť. Jedná sa o škridlu ideálnu pre rekonštrukcie, ktorá 

vytvára vzhľad podobný betónovej strešnej krytine – s uvede-

nými výhodami a ekonomickými argumentami. Výhodou tejto 

škridly je jej ideálna krycia dĺžka, vďaka nej perfektne padne aj 

na pôvodné latovanie strechy s betónovou krytinou. 

Výmenou starej strešnej krytiny trvalo zvý-

šite hodnotu vašej strechy vďaka absolútnej 

farebnej stálosti a UV odolnosti pálenej škri-

dly. Nové pokrytie je možné bez veľkých ná-

kladov – jednoducho, rýchlo a lacno. Model 

„MAXIMA“ si je navyše môžné zabezpečiť i vo 

variante povrchovej úpravy engoby či glazú-

ry. Tri hlavové drážky poskytujú zdokonale-

nú ochranu proti dažďu a tým predstavujú 

funkčnejšiu alternatívu pri novom pokrytí 

strechy jednou z najstarších a najlepších 

materiálov – škridly z prírodnej hliny. 

„NUANCE“ medenočervená engoba„NUANCE“ medenočervená engoba

   „FINESSE“ čierna glazúra

Prispôsobenie

Vhodný rozmer a konštrukcia škridly umožňujú bočné 
napojenie na pôvodnú betónovú strešnú krytinu. Škridla 
„MAXIMA“ sa tak perfektne prispôsobí vzhľadu striech napr. 
radovým domom a pri sanácii výrazne zvýši hodnotu vašej 
nehnuteľnosti.
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333 mm

Stará krytina Sanácia pomocou krytiny MAXIMA

41 mm

cca 10 ks/m2

Možnosť posuvu

Dostatočná vôla v horných drážkach s možnosťou posuvu 
až 41 mm poskytuje vysokú flexibilitu a zjednodušuje tak 
samotnú pokládku.

Dvojité prichytenie

Vďaka vopred pripraveným otvorom je možné uchytiť 
škridly bez nutnosti vŕtania. Otvory na skrutky sú umiestne-
né v hornej drážke tak, aby boli po prekrytí chránené proti 
dažďu.

Rovnako priaznivé sú aj ďalšie výhody – od 

možnosti posuvu škridly po hospodárnosť 

pri spotrebe iba 10 ks na m2. Tiež pri členi-

tejších a zložitejších tvaroch striech ukazuje 

„MAXIMA“ svoj ideálny tvar. Vďaka jedinečnej 

technológii spracovania ponúka škridla čisté 

línie a hladké hrany, čo sa tiež priaznivo 

prejavuje pri manipulácii a pokládke.

Technické údaje:

Rozmer: cca 333 x 403 mm

Krycia šírka: str. cca 300 mm

Krycia dĺžka/latovanie: min. cca 310 mm

str. cca 330 mm 

max. cca 350 mm

Spotreba škridiel: min. cca 9,5 ks/m2

str. cca 10,1 ks/m2

max. cca 10,8 ks/m2

Hmotnosť: cca 4,3 kg/ks, cca 43,4 kg/m2

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

Bezpečný sklon ............................22°
Minimálny sklon ...........................12° 
Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI)
nájdete na www.creaton.sk

Bezkontaktná technológia výpalu
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 Farebná stálosť 

K vytvoreniu „ideálnej strešnej 
krytiny“ využíva CREATON pri 
výrobe keramických škridiel len 
tieto štyri základné prírodné živly. 
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Celkový sortiment príslušenstva nájdete v cenníku Creaton. Dostupnosť jednotlivých prvkov je nutné pred objednaním preveriť.

Základná škridla
(spotreba 9,5–10,8 ks/m2)

Polovičná škridla Krajná škridla ľavá/pravá  
(spotreba cca 3 ks/bm)

Odvetrávacia škridla LQ  
(vetrací prierez 35 cm2,  
cca 14 ks/100m2)

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla (odvetranie cca 230 
cm2/bm)

Prestupová škridla odvetrania 
Ø 100 vrátane príslušenstva

Prestupová škridla odvetrania 
Ø 125 vrátane príslušenstva

Prestupová škridla pre odvod 
spalín  Ø 110, 125 mm,  
vrátane EPDM manžety

Anténna prestupová škridla 
Ø 60, vrátane EPDM manžety

Prestupová škridla pre 
uchytenie solárného systému 
Ø 70, vrátane EPDM manžety

Podhrebeňová krajná  
odvetrávacia škridla

Rozdeľovací hrebenáč,  
tvar Y, PT

Hrebenáč PT 
(spotreba 2,5 ks/bm)

Koncový hrebenáč PT Koncový hrebenáč  
okrúhly, PT

Koncový hřebenáč v tvare 
mušle, PT

Funkčný uzáver hrebeňa PT 
(keramický)

Hrebenáč PT 
(spotreba 2,5 ks/bm)

Originálne príslušenstvo

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy

Hliníková  
základná 
škridla

Držiak 
guľatiny

Mreža na 
zachytávanie 
snehu + držiak

Stúpacia 
plošina 
+ držiak

Stúpací schod

Originálne doplnky CREATON tvoria premyslený systém, 

takže strecha je nielen krásna, ale aj technicky dokonalá a so 

všetkými systémovými doplnkami vždy tvorí jednotný celok. 

Vyobrazený príklad je uvedený s modelom „HARMONIE“. 

Všetky doplnkové prvky sa ponúkajú aj pre ostatné modely 

CREATON.

Sanitárna pre-
stupová škridla

Anténna prestupová 
škridla – SET

„MANUFAKTUR“

Rozdeľovací hrebenáč

Prestupová škridla 
pre odvod spalín

Ukončovací hrebenáč

Hrebenáč

Hliníková základná 
škridla, držiak a mreža 
na zachytávanie snehu

Krajná škridla

Odvetrávacia škridla

„SIGNUM“-Adaptér

Dokonalé keramické uzavretie strechy systémem „FIRSTFIX“

Uzáver  
hrebeňa

„FIRSTFIX“  
príchytka

Odvetranie 
v hrebeni

Podhrebeňová 
odvetrávacia 
škridla

Funkčný  
uzáver 
hrebeňa

Fólie „UNO“, „DUO“,  
„TRIO“, „QUATTRO“

Stúpacia plošina 
+ držiak

Podhrebeňová  
odvetrávacia škridla

Fólie a příslušenstvo

Teplovzdušná  
pištoľ pre fólie 
„QUATTRO“

QSM zváracie  
činidlo

Fľaša 
so štetcom 
QSM

Tesniaca  
penová páska 
NDB

Podstrešná  
tesniaca páska 
UAB

Fólie a příslušenstvo

Podstrešné fólie 
„UNO“, „DUO“, 
„TRIO“, „QUATTRO“

NKS páska  
na lepenie 
spojov

SKL špeciálne 
lepidlo na le-
penie spojov

NKS páska  
na lepenie 
spojov

NDM tesniaci 
tmel
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  eľká bezpečnosť bez hrebeňovej laty. 
Rýchla a jednoduchá montáž hrebeňa.

=

„FIRSTFIX®“

+

Ideálne ukončenie hrebeňa: bezpečné, estetické a hospodárne

Znázornený nákres je iba schématický. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musí byť v súlade s platnými 
normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku striech a montážnych konštrukcií).

Hrebenáč „PT“

Odvetrávacia 
škridla

Strešná škridla
MAXIMA

Kontralaty  
(50x50 mm)

Odkvap

Odkvapový plech

Odkvapový 
plech

Priečny rez strechy
Odvetranie odvetrávacou škridlou

Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej 
škridly s vetracím prierezom 35 cm2  
(cca 14 ks/100m2). 

Variabilná vzdiale-
nosť podľa sklonu 
strechy a presahu do 
odkvapu

Hrebenáč „PT“

Strešná škridla 
MAXIMA

Kontralaty  
(50x50 mm)

Odkvap

Podhrebeňová vetracia 
škridla MAXIMA

Priečny rez strechy
Odvetranie prostredníctvom podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly použitej v celej dĺžke 
hrebeňa, vetrací prierez cca 230 cm2/bm 
hrebeňa.

Variabilná vzdialenosť podľa 
sklonu strechy a presahu do 
odkvapu

Detail pokládky – krajná škridla ľavá Detail pokládky – krajná škridla pravá

Škridla 
MAXIMA

Škridla 
MAXIMAPolovičná škridla

V

Ideálne uzatvorenie strechy v hrebeni chrakterizuje 

estetika a dlhá životnosť.

Pravá strecha z krytiny CREATON je plne keramická a zaruču-

je tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad.

Pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly už nie je 

nutné inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické odvetrávacie 

škridly, čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu 

s hrebenáčmi vytvára tento systém estetický vzhľad bez 

rušivých elementov. 

Použitie alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky neza-

ručujú dlhú životnosť a v budúcnosti je potrebné vynaložiť 

nemalé náklady na údržbu a opravu strechy.

Montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.

Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly 

zabraňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebenáč a zároveň 

umožňuje potrebné odvetrávanie strechy v hrebeni. Taktiež 

slúži ako podpora pre montáž hrebenáčov bez použitia hrebe-

ňovej laty. Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“

s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na 

hrebenáč a drôtom k poslednej late pod hrebeňom, je veľmi 

rýchly a ekonomicky výhodný. 

 

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla spolu so systémom 
FIRSTFIX prináša inovatívne 
riešenie ukončenia hrebeňa. 

Odkvapový plech

Odkvapový 
plech

Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej  
odvetrávacej škridly

Detail pultovej strechy
– ukončenie strechy s použitím pultovej škridly

Do presahu vnútornej hrany cca 230 mm
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Najširší sortiment bobroviek na svete Kolekcie „NOBLESSE“ a „NUANCE“ „MANUFAKTUR“

Sortiment keramických škridiel Doplnky Keramická dlažba

Nechajte sa strhnúť jedinečnou ponukou širokého sortimentu tvarov a farieb.

Všetky ponuky produktov a viac informácií nájdete na www.creaton.sk.

CREATON – Špecialista na keramické škridly
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CREATON

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


