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ok. 10,4  
szt./m2

MINIMALNE
ZUŻYCIE

Kąt nachylenia  
połaci już od 10˚

Dachówka wielkiego formatu  
o idealnych proporcjach 300x500 mm  
i ekonomicznym zużyciu  
10,4 - 11,4 szt./m2

Perfekcyjna konstrukcja zapewnia
optymalną wentylację połaci,
wyjątkową szczelność i elastyczny
montaż

Tolerancja przesuwu 28 mm  
dla estetycznego dopasowania 
dachówek do każdego rodzaju 
dachu

Dzięki rozbudowanym i szczelnym 
zamkom, przy użyciu odpowiedniej 
membrany marki CREATON, 
możliwość instalacji na połaci  
o nachyleniu już od 10°

SIMPLA®

ZALETY  
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KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI

FINESSE
KOLEKCJA GLAZUROWANA

NUANCE
KOLEKCJA ANGOBOWANA

NUANCE
antracytowa  
angobowana

FINESSE  
w kol. łupka  
glazurowana

FINESSE  
czarna  
glazurowana
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SIMPLA® - REALIZACJE

FINESSE w kolorze łupka glazurowana

NUANCE antracytowa angobowana

NUANCE antracytowa angobowana

NUANCE antracytowa angobowana

FINESSE w kolorze łupka glazurowana

NUANCE antracytowa angobowana
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Zeskanuj kod, aby uzyskać  
więcej informacji technicznych  
na temat tego modelu.

Wymiary ok. 300 x 500 mm

Szerokość krycia

min. ok. 260 mm

śr. ok. 261 mm

maks. ok. 263 mm

Rozstaw łat

min. ok. 338 mm

śr. ok. 352 mm 

maks. ok. 366 mm

Zużycie

min. ok. 10,4 szt./m2

śr. ok. 10,9 szt./m2

maks. ok. 11,4 szt./m2

Masa jednostkowa ok. 4,8 kg

Pakiet: 4 szt. Paleta  192 szt.

28 MM 
TOLERANCJI 
PRZESUWU

SIMPLA®

DANE TECHNICZNE
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Dachówka połówkowa Dachówka wentylacyjna Dachówka kalenicowa
wentylacyjna

Dachówka kalenicowa
wentylacyjna połówkowa

Dachówka kalenicowa wentyla-
cyjna boczna lewa/prawa

Dachówka boczna
lewa

Dachówka boczna
prawa

Dachówka boczna połówkowa
lewa/prawa

Ceramiczny kominek 
odpowietrzający instalację 
sanitarną „SIGNUM“ Ø 100

Gąsior PS 
(ok. 2,5 szt./mb) 

Gąsior początkowy  
ceramiczny PS 

Zaślepka systemowa 
początkowa/końcowa 

ceramiczna PS

Trójnik PS

Klamra gąsiora aluminiowa PS 
(czerwona U03/ czarna U06)

FIRSTFIX  
klamra gąsiora  

ze stali szlachetnej PS

FIRSTFIX 
drut montażowy PS

FIRSTFIX  
zestaw zaciskowy PS

ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE 

Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. 
Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Drabinka śniegowa 
Aluminiowy wspornik  

drabinki śniegowej

Ława kominiarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46/25

Stopień kominiarski 
aluminiowy

Aluminiowa dachówka 
podstawowa



+++ZIEMIA WODA POWIETRZEOGIEŃ

Niepalne

Trwałe

Odporne na 
wpływ czynników 
atmosferycznych

Odporne na 
promieniowanie UV

Wytrzymałe

Ekologiczne

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. 
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, 
spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych  
w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów 
znajdujących się w sprzedaży.  
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DACHÓWKI CERAMICZNE CREATON
SIŁA CZTERECH ŻYWIOŁÓW

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542-548
biuro@creaton.com
www.creaton.pl

Dachówki ceramiczne marki CREATON 
odznaczają się doskonałymi parametrami 
użytkowymi. Spójne kolorystycznie dachówki 
podstawowe, dodatki i akcesoria montażowe 
tworzą funkcjonalny system dachowy. 
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne 
zapewniają funkcjonalność, szczelność i trwałość 
przez długie lata. 

*Zgodnie z Ogólnymi Warunkami 
Gwarancji na www.creaton.pl


