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CREATON – tašky splňující nejvyšší nároky  
na kvalitu a estetickou hodnotu

Prírodná  
regulácia vlhkosti
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0 %
 Farebná stálosť 

Tradícia a inovácie

Viac ako 6000 rokov starý materiál, 
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.

Vypálená trvanlivosť
a ochrana

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

ochranu proti vplyvom
okolitého prostredia.

Prírodné a šetrné
k životnému prostrediu

Ušľachtilé keramické strešné
krytiny sú tvorené 4 základnými 

živlami a s výrobnými 
technológiami šetrnými k životnému

prostrediu a najpriaznivejšou
ekologickou rovnováhou

prispievajú k budúcej
bezpečnosti.

Odolnosť voči
klimatickým vplyvom

Použitie kvalitnej suroviny spolu 
s modernou technológiou 
bezkontaktného výpalu 

v horizontálnych H-kazetách sú 
pre škridly CREATON zárukou 

najvyššej kvality.

Rozmanitosť
tradičných foriem

Tradičná farebnosť a tvar
keramických škridiel ladiacich

s historickým prostredím
ponúka veľké množstvo

variácií.
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CREATON 
Škridly spĺňajúce najvyššie nároky na kvalitu a estetickú hodnotu

Nepriepustný 
a mrazuvzdorný povrch

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 svojej 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 tiež 

s najvyššou obozretnosťou, rekultivované.

. 

Kvalitná šKridla vyrobená z Kvalitnej suroviny

Krytina CREATON je vyrábaná v súlade 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 v Maďarsku. 

Neobsahuje takmer žiadny vápenec, z tohto dôvodu je celkom 

eliminovaná najčastejšia príčina poškodenia keramických strešných 

krytín – odpadnutie časti materiálu vplyvom rozpínania vápenca.

Prírodné, stálofarebné, trvalej hodnoty a kreatívne – to sú  

škridly CREATON.

Krásne keramické strechy z vysoko kvalitných surovín

a moderných výrobných závodov CREATON.

®

Bezkontaktná technológia výpalu

Kva
litn

á surovina zaručuje kvalitu a čistotuVzduch

Voda Zem

Oheň



„FINESSE“ je rad vysoko kvalitných glazúr. Pri výrobe sa na 

vysušené škridle aplikuje glazúra s vyšším podielom kremíka, 

čím sa vytvorí lesklý povrch. Vzniká pritom efekt podobný 

porcelánu, kedy sa na tomto glazovanom, a preto veľmi hlad-

kom, povrchu nemôžu usadzovať častice nečistôt a povrch 

zostáva po celú dobu stálofarebný a odolný voči nepriazni-

vým vplyvom počasia a okolitého prostredia.

Glazúry „FINESSE“ ponúkajú opticky i fakticky výhody, 

z ktorých budete profitovať po celé desaťročia. „FINESSE“ 

je vhodná pre novostavby rovnako ako pre sanáciu starších 

objektov.

hladká zdrsnená kartáčovaná červeno žíhaná modro žíhaná

Každá škridla je unikát a nadchne šírkou 
svojho prevedenia, najrôznejšími prírodnými 
štruktúrami povrchov alebo zušľachťujúcimi 
technikami.

V súzvuku s prírodou.

Dodnes vzbudzujú strešné škridly z pálenej hliny svojou 

rozmanitosťou foriem, povrchov a farieb, emócie ako 

máloktorý iný prírodný materiál. Popri stavebných 

prednostiach zaisťujúcich optimálnu klímu vo vnútri budovy 

ponúka prírodná keramika oproti betónovým, plechovým 

a plastovým krytinám znateľne viac kreatívneho priestoru.

Každá taška je unikát a nadchne svojou špecifickou 

farebnosťou, od ľahkého kolísania v prírodných farebných 

tónoch cez prírodnú patinu, po najrôznejšie povrchové 

štruktúry alebo zušľachťujúce techniky. Živá, vlhkosť 

odpudzujúca surovina CREATON z prírodnej hliny a bez 

chemických prísad zabezpečuje trvalú ochranu a hodnotu. 

Prírodná hlina sa melie 
na jemnú múku, zvlhčuje 
podľa presnej receptúry 
a vytvára tak homogénnu 
hmotu.

Jemná farebná paleta.

18 teplých farebných tónov predstavuje sortiment škridiel 

CREATON s jemne ladenou farebnou paletou. „NUANCE“ 

ponúka možnosť vašu stavbu esteticky obohatiť krytinou 

s prekvapivým vzhľadom a súčasne predĺžiť povrchovú 

a farebnú stálosť strechy.

Elegancia s dlhou životnosťou.

Prírodné íly zo špeciálne zvolených nálezísk sa nanášajú na 

doteraz nevypálené škridly. Podľa požadovanej farebnosti 

sa pomocou rôznych nanášacích techník dosiahne mimo-

riadnych efektov. Následne sa pri teplote nad 1000 °C spoja 

íly obsahujúce oxidy železa so škridlou a vznikne vysoko 

kvalitná engoba žiariaca ušľachtilým pôvabom.

Prierez škridlou s engobo-
vým zušľachtením

U „NUANCE“ sa prírodné 
íly nanášajú na keramickú 
vrstvu škridly. Regulácia 
vlhkosti škridly zostáva 
u engobovaných povrchov 
„NUANCE“ na hornej i spodnej 
strane úplne zachovaná.

„NUANCE®“
Hodnotné engoby s jemnou hrou farieb
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NATUR
Harmónia v súzvuku s nefalšovanou rýdzosťou

„FINESSE®“ 
Atraktívne glazované strešné škridly

„NOBLESSE®“
Jedinečné farebné emócie

V spolupráci so svetovo uznávaným dizajnérom vznikla 

najširšia kolekcia farieb ponúkaných prostredníctvom 

ušľachtilej glazúry „NOBLESSE“. Neexistuje rekonštrukcia, 

kde by sa predchádzajúca práca nedala reprodukovať, ne-

existuje architektonický návrh, ktorý by nešiel zrealizovať!

Rad „NOBLESSE“ pôvodne vznikol ako exkluzívna kolekcia 

bobroviek, neskôr sa však táto obľúbená farebná glazúra 

preniesla aj na niektoré modely razených škridiel. Už 

predstavenie tejto dizajnovej kolekcie bolo senzáciou, 

ktorú „NOBLESSE“ vzbudzuje dodnes. Architekti vďaka 

nej majú v ruke špičkový nástroj na uskutočnenie svojich 

kreatívnych nápadov, či už vďaka širokej palete farieb alebo 

ekologickému výrobnému procesu využívajúcemu pigmenty 

bez kadmia a selénu.   

60 zladených farebných odtieňov a rôzne tvary ponúkajú 

početné kombinačné možnosti pre vašu individuálnu pred-

stavu o streche.

„OCHRANNÝ FAKTOR“

Glazúra ako ochrana

Program farebných glazúr 
„NOBLESSE“ poskytuje vašej 
streche rovnakú ochranu 
ako glazúry „FINESSE“

·  Prevencia pred napadnutím 
machom a zaťažením zo 
životného prostredia

·  Použiteľné aj v drsnom 
klimatickom prostredí a pri 
vysokej vlhkosti vzduchu

·  UV ochrana aj pri silnom 
slnečnom žiarení

 ·  Glazovaná strešná škridla 
ponúka dodatočnú ochranu 
pre udržanie hodnoty strechy. 
Vďaka veľkosériovej výrobe 
pritom profitujete z vynikajú-
ceho pomeru cena / výkon.

-
Prírodný materiál

®



Hladká škridla s vlnou

Reformná škridla

Prehľad výrobkov

červená 
glazúra

antik žíhaná 
glazúra

vínovo 
červená
glazúra 

hnedá 
glazúra

bridlicová
glazúra

čierna 
glazúra

tmavomodrá 
glazúra

tmavozelená 
glazúra

tmavohnedá 
glazúra

„FINESSE“ „NOBLESSE“

„FUTURA“

prírodná 
červená

medeno-
červená 
engoba

vínovo- 
červená 
engoba

tmavo- 
hnedá 
engoba

sivá  
engoba

bridlicová 
engoba

čierna 
matná
engoba

„NUANCE“

spotreba od  10,8 ks/m2

„HARMONIE“

prírodná 
červená

červená 
engoba

toskánska 
engoba

medeno-
červená 
engoba

vínovo- 
červená 
engoba

tmavohnedá 
engoba

bridlicová
engoba

antracitová 
engoba

hnedá  
glazúra 

čierna
glazúra

„NUANCE“ „FINESSE“

spotreba od  14,2 ks/m2

TERRA „OPTIMA“

prírodná 
červená

medeno- 
červená 
engoba

vínovo- 
červená 
engoba

hnedá 
engoba

tmavo-  
hnedá 
engoba

sivá 
engoba

bridlicová 
engoba

antracitová 
engoba

vínovo- 
červená 
glazúra

čierna 
glazúra

„NUANCE“ „FINESSE“

spotreba od  11,9 ks/m2

„BALANCE“

prírodná
červená

červená 
engoba

medeno- 
červená 
engoba

vínovo- 
červená 
engoba

tmavo- 
hnedá 
engoba

bridlicová 
engoba

čierna 
matná 
engoba

čierna 
glazúra

„NUANCE“ „FINESSE“

spotreba od  8,4 ks/m2

Plochá škridla

„DOMINO“

prírodná 
červená

medeno- 
červená 
engoba

vínovo- 
červená 
engoba

sivá 
engoba

bridlicová
engoba

čierna 
matná 
engoba

bridlicová
glazúra

čierna 
glazúra

„NUANCE“ „FINESSE“

spotreba od  12,4 ks/m2„MIKADO“

prírodná 
červená

bridlicová 
engoba

čierna 
matná 
engoba

„NUANCE“

spotreba od   11,7 ks/m2

Dvojitá falcovaná škridla

„RAPIDO“

prírodná 
červená

červená 
engoba

prírodná 
červená žíha-  
ná engoba

toskánska 
engoba

medeno- 
červená 
engoba

vínovo- 
červená 
engoba

tmavo- 
hnedá 
engoba

bridlicová 
engoba

čierna 
matná 
engoba

čierna
glazúra

„NUANCE“ „FINESSE“

spotreba od  8,1 ks/m2

„RATIO“ Höngeda

prírodná 
červená

medeno- 
červená 
engoba

vínovo- 
červená 
engoba

antracitová 
engoba

červená 
glazúra

antik žíhaná 
glazúra

vínovo- 
červená 
glazúra

čierna  
glazúra

gaštanová 
glazúra

tmavohnedá 
glazúra

„NUANCE“ „FINESSE“ „NOBLESSE“

spotreba od   11,7 ks/m2
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Neviditeľné spoje

Takmer neviditeľné spoje škridiel znižujú množstvo usadenej špiny na 
streche, predlžujú životnosť a znižujú nutnosť údržby.

Krytina vhodná pre historické objekty
Vďaka tradičnému tvaru a veľkosti je krytina vhodná aj pre rekonštrukcie 
historických objektov.

Systém „Labyrint“
Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonale odolná vodná 
bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.

Unikátne hlavové drážky
Poskytujú možnosť posunu bez narušenia výnimočnej tesnosti krytiny ani 
pri maximálnom rozpätí škridiel.

Spevňovacie rebrá
Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú 
prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.

Vysoká úroveň ochrany

Najvyššie zušľachtenie povrchu pomocou glazúr „FINESSE“ a „NOBLESSE“, ktoré 
sa počas výpalu stávajú súčasťou povrchu keramických škridiel a dodávajú kryti-
ne trvanlivosť a krásu, dodávajú tak ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.

42 % Bezpečnosť vďaka prekrytiu
Dostatočné prekrytie trvale chráni strechu pred dažďom, snehom a ďalšími 
poveternostnými vplyvmi.

19
 m

m Flexibilná krycia dĺžka / latovanie
Možnosť vertikálneho posuvu umožňuje optimálne rozmeranie latovania - 
už žiadne rezanie škridiel.

3 mm Flexibilná krycia šírka
Tolerancia v bočných drážkach zjednodušuje rozmeranie krycej šírky –  
už žiadne rezanie škridiel.

XXL
Veľkoformátová krytina
Rychlá a ekonomická pokládka so spotrebou už od 8,1 ks/m2.

Bezkontaktný výpal
Precízny povrch vďaka výpalu v horizontálnych H-kazetách.

Vysvetlivky piktogramov u jednotlivých modelov škridiel



Prehľad výrobkov

„NOBLESSE“  kolekcia exkluzívnych farebných glazúr 

Jún

726 727 728 729 730

Máj

721 722 723 724 725

Apríl

716 717 718 719 720

Marec

711 712 713 714 715

Február

706 707 708 709 710

Január

701 702 703 704 705

December

756 757 758 759 760

November

751 752 753 754 755

Október

746 747 748 749 750

September

741 742 743 744 745

August

736 737 738 739 740

Júl

731 732 733 734 735

„PROFIL“ drážkovaná bobrovka
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„KLASSIK“ okrúhly tvar (ROG)                                                                    Spotreba min. (cca.) 33,6 ks/m²

prírodná 
červená

červená 
engoba

vínovo-
červená 
engoba

antracitová 
engoba

starosivá 
engoba

červená 
glazúra

vínovo-
červená 
glazúra

hnedá 
glazúra

zelená 
glazúra

čierna 
glazúra

„NUANCE“ „FINESSE“

„KLASSIK“ okrúhly tvar (AUT)          Spotreba min. (cca.) 33,6 ks/m² 20/40/1,4

prírodná 
červená

prírodná 
červená 
žíhaná engoba

medeno-
červená 
engoba

hnedá 
engoba

tmavohnedá 
engoba

bridlicová 
engoba

čierna 
engoba

prírodná 
červená

„NUANCE“

„KLASSIK“ okrúhly tvar (LEN)

prírodná 
červená

medeno-
červená 
engoba

čierna 
engoba

„NUANCE“

Ťahaná drážkovaná škridla,  
segmentový tvar

Ťahaná hladká škridla,  
segmentový tvar

Ťahaná hladká škridla,  
rovný tvar „HARGITA“

prírodná 
červená

medeno-
červená 
engoba

čierna  
matná 
engoba

čierna 
glazúra

prírodná 
červená

antik 
engoba

medeno-
červená 
engoba

čierna  
matná 
engoba

prírodná 
červená

antik 
engoba

medeno-
červená 
engoba

čierna  
matná 
engoba

prírodná 
červená

„NUANCE“ „FINESSE“ „NUANCE“ „NUANCE“

Saská bobrovka s 3 drážkami, 
segmentový tvar 

15,5/38/1,2

Saská 
bobrovka 

s 3 drážkami 
18/38/1,2

Bobrovka špicatý tvar Bobrovka okrúhly tvar

Berlínska 
kultúrna

bobrovka,
segmentový

tvar 16/38/1,8

prírodná 
červená

medeno-
červená 
engoba

čierna 
engoba

prírodná 
červená

prírodná 
červená

svetlohnedá 
engoba

hnedá 
matná 
engoba

prírodná 
červená

svetlohnedá 
engoba

hnedá 
matná 
engoba

prírodná 
červená

„NUANCE“ „NUANCE“ „NUANCE“

Segmentový tvar Rovný tvar

prírodná 
červená

medeno-
červená 
engoba

antracitová 
engoba

starosivá 
engoba

prírodná 
červená

medeno-
červená 
engoba

červená 
engoba

antracitová 
engoba

starosivá 
engoba

„NUANCE“ „NUANCE“

Bobrovka „KLASSIK“ „AMBIENTE“ špeciálne tvary 18/38/1,4

„ANTIK“  „SAKRAL“ „MANUFAKTUR“
 kostolná bobrovka vežová bobrovka

Tvar lome ného 
oblúka

Drážkovaná
čistená kefou,
prírodná
červená

Rovný tvar

Drážkovaná
čistená kefou,
prírodná
červená

Okrúhly tvar 18/38/1,8

prírodná 
červená

prírodná 
červená 
zdrsnená

Segmentový tvar 14/28/1,4

prírodná 
červená

medeno-
červená 
engoba

hnedá 
engoba

tmavohnedá 
engoba

čierna 
engoba

„NUANCE“

na historické objekty 18/38/1,8 cm
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„HARMONIE®“
Nadčasová škridla s vlnou

Nadčasový a harmonický vzhľad plochej škridle s vlnou. 

Spojením vynikajúcich vlastností tradičného modelu 

„HARMONIE Klassik“ spolu s inovatívnymi prvkami vznikla 

nová mimoriadne odolná škridla „HARMONIE“, ktorá vďaka 

možnosti posuvu až 25 mm patrí medzi najviac flexibilné 

maloformátové škridly svojho druhu. 

Či už sa jedná o malú alebo veľkú strešnú plochu, tento 

model je vďaka svojej nízkej hmotnosti, optimálnej veľkosti, 

ľahkej manipulácii a vysokej efektivite nákladov jedinečnou 

voľbou pri výbere krytiny pre objekty s požiadavkou na 

strechu tradičného vzhľadu. 

•  Najflexibilnejšia  
maloformátová škridla  
svojho druhu

• Rozsah posuvu až 25 mm

•  Vyvážený harmonický 
vzhľad pokládky 

•  Štvornásobné prekrytie pre 
dostatočnú bezpečnosť

Spotreba/m2 

od 14,2 ks

ca. 35 %6 mm

2
5
 m

m

TERRA „OPTIMA“
Univerzálna reformná škridla

Posuvná škridla Terra „OPTIMA“ spája nemeckú tradíciu 

a kvalitu so súčasnými požiadavkami na moderný vzhľad 

krytiny.

Vďaka možnosti veľkého posuvu v hlavovej časti až o 51 

mm, optimálnemu formátu a spotrebe od 11,9 ks/m2 

predstavuje Terra „OPTIMA“ ideálnu strešnú krytinu pre 

novostavby i rekonštrukcie. Harmonický vzhľad tohto 

modelu je výsledkom starostlivého a premysleného vývoja 

krytiny. Sú zachované všetky technicky prepracované 

detaily aj klasické prvky reformnej škridly s jedným 

žliabkom, ktoré dotvárajú jedinečný vzhľad strechy.

•  Nadčasový atraktívny 
dizajn

•  Vďaka rozsahu posuvu 
 až 51 mm je ideálny 
pre rekonštrukcie

•  Vysoká účinnosť pri 
zachovaniu ľahkej 
a rýchlej inštalácie

Spotreba/m2 

od 11,9 ks

3 mm

51
 m

m

„BALANCE®“ 
Rovnováha medzi tvarom, proporciami a efektivitou nákladov

•  Výhodný pomer  
cena / výkon vďaka  
XXL formátu

•  Prepracovaný systém 
drážok s možnosťou 
posuvu

•  Bezpečné uchytenie 
vďaka trom stabilným 
závesným ozubom

Veľkoformátová keramická škridla vyvážených proporcií 

vhodná na veľké aj menšie strešné plochy. Vďaka prepra-

covanému systému drážok je škridla „BALANCE“ vhodná 

aj pre nízke sklony striech. Unikátne hlavové drážky 

poskytujú možnosť posuvu až o 26 mm, čo umožňuje 

jednoduché rozvrhnutie optimálneho latovania v závislos-

ti na dĺžke krokvy. 

Tri stabilné závesné ozuby zaisťujú bezpečné uchytenie 

škridly, spodné podporné spevňovacie rebrá dodávajú škridle 

väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu 

zo spodnej strany škridly. Vďaka veľkému formátu dosahuje 

škridla BALANCE pri spotrebe od 8,4 ks/m2 výborného pome-

ru cena / výkon. Typický tvar škridly s vlnou vytvára celkovo 

harmonický vzhľad strechy.

Spotreba/m2 

od 8,4 ks

4 mm

2
6

 m
m

XXL

• Fascinujúca paleta farieb

•  Už od 10 ° pri vodotesnom 
podstreší (systém CREATON 
„QUATTRO“)

•  Veľký rozsah posuvu 
až 29 mm

•  Spĺňa vysoké technické 
požiadavky

ca. 42 %6 mm

2
9
 m

m

Vysoko kvalitná škridla „FUTURA“ bola navrhnutá tak, aby pô-

sobila harmonickým vzhľadom a zároveň zabezpečila vďaka 

špeciálne vyvinutému systému bočných drážok „Labyrint“ 

dokonale odolnú vodnú bariéru, neprekonateľnú ani pri ex-

trémnych poveternostných podmienkach. Vďaka tomuto pre-

pracovanému systému horných a bočných vodných drážok 

zaisťuje bezpečné krytie aj pri veľmi nízkom sklone strechy. 

Pri spotrebe cca 10,8 ks/m2 sa škridla FUTURA vyznačuje tiež 

dobrým pomerom cena / výkon.

„FUTURA®“
Veľkoformátová škridla budúcnosti

Spotreba/m2 

od 10,8 ks

glazúry glazúry

glazúryglazúra

®



„MIKADO®“
Plochá škridla v úplne novom dizajne

Plochá škridla „MIKADO“ zaujme predovšetkým svojou 

jednoduchosťou a jedinečným vzhľadom. So spotrebou cca 

12,8-11,7 ks/m2 je výhodná aj z hľadiska úspory finančných 

prostriedkov.

Svojim atraktívnym vzhľadom otvára „MIKADO“ nové mož-

nosti pre náročných staviteľov a pokrývačov, ktorí hľadajú 

vhodné krytiny pre nové moderné strechy. „MIKADO“ ponúka 

vysokú ochranu proti dažďu pomocou prepracovaného 

systému drážok a možnosť značného posuvu, čím zabezpečí 

vysokú flexibilitu krytiny.

•  Netradičný vzhľad strechy

•  Veľmi výhodný pomer  
cena / výkon

•  Nový atraktívny moderný 
dizajn

Spotreba/m2 

od 11,7 ks

2
9
 m

m 5 mm

MAGNUM„DOMINO®“
Plochá škridla s rovnými líniami

Výnimočne vydarené spojenie jedinečných predností 

pravej keramickej strešnej škridle s modernými 

predstavami o dizajne súčasnosti vytvára model 

„DOMINO“. Osobitý vzhľad charakterizuje úplné 

oslobodenie od nadbytočných štylistických prvkov. 

Tento model zároveň preukazuje optimálnu funkčnosť 

a maximálnu efektivitu nákladov pre pokrývačov 

aj stavebníkov. Škridla „DOMINO“ sa tiež vyznačuje 

spoľahlivou ochranou proti vniknutiu vody a nečistôt, 

výrazné spevňovacie rebrá poskytujú maximálnu pevnosť 

a odvod prípadnej vlhkosti zo spodnej strany škridle. 

Vďaka týmto úžitkovým vlastnostiam je tento model 

vhodný nielen pre moderné novostavby.  

•  Vydarené spojenie dizajnu 
a technológie

•  Zadné rebrá poskytujú 
maximálnu pevnosť 
a umožňujú efektívny 
odvod kondenzátu

3 mm

Spotreba/m2 

od 12,4 ks

12
 m

m

„RAPIDO®“
Veľkoformátová dvojito falcovaná škridla

Model „RAPIDO“ spája tradíciu a techniku v dokonalej dvojito 

falcovanej škridly, ktorá sa vďaka svojmu mimoriadne 

veľkému formátu prezentuje obzvlášť hospodárne. 

K extrémnej spoľahlivosti a kráse škridly „RAPIDO“ sa 

pridávajú všetky prvky špičkového výrobku CREATON s veľmi 

dobrým pomerom ceny a výkonu. Vďaka týmto vlastnostiam 

sa tento model radí k najhospodárnejším modelom na trhu. 

O dokonalú bezpečnosť sa starajú tri stabilné závesné ozuby, 

špeciálne vyvinutý systém odvodňovacích drážok a podporné 

spevňovacie rebrá, ktoré poskytujú škridle maximálnu 

pevnosť a zaisťujú odvod vlhkosti z jej spodnej strany.

•  Tradičný model  
vo formáte XXL

•  Rozsah posuvu až 
31 mm ponúka maxi-
málnu flexibilitu

•  Vďaka spotrebe už od 
8,1 ks/m2 sa jedná 
o najhospodárnejší 
model na trhu

Spotreba/m2 

od 8,1 ks

XXL

„RATIO®“
Tradičný a osvedčený model škridly

Aj keď bol princíp známy už po stáročia a mnohokrát 

osvedčený, napriek tomu sa nám podarilo modelom „RA-

TIO“ vytvoriť dvojitú falcovanú škridlu, ktorá sa vyznačuje 

ešte dokonalejšou vyváženosťou a kvalitou. Prevzali sme 

tie najlepšie vlastnosti z osvedčenej klasiky „RATIO Klassik“ 

a „TECTA“ a využili ich na vytvorenie novej škridly. „RATIO“ 

spája všetky technické a ekonomické výhody týchto modelov 

vychádzajúcich z pôvodnej škridly známej pod názvom Z1, 

ktorú v roku 1879 vytvoril Wilhelm Ludowici.•  Klasický a storočiami 
osvedčený dizajn

•  Vysoká účinnosť vďaka 
tolerancii v drážkach

•  Väčšia bezpečnosť vďaka 
prepracovanej technológii

•  Široká ponuka farieb 
engob a glazúr

5 mm

4 mm

24
 m

m
31

 m
m

Spotreba/m2 

od 11,7 ks

glazúry glazúry

12I13

glazúra

®
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MAGNUM„PROFIL“
Bobrovka s profilovaným povrchom

„MANUFAKTUR“ 
Historická vežová bobrovka

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ je vylepšenou verziou 

bobrovky, umožňujúca jednovrstvové pokrytie strechy. Jej 

veľkou výhodou sú bočné drážky zaisťujúce jednovrstvové 

krytie, ktoré dodá streche odolnosť voči extrémnym 

poveternostným podmienkam.

Drážkovaný povrch bobrovky „PROFIL“ so segmentovým 

tvarom vytvára jasný, rustikálny povrch. 

Profilovaná bobrovka ponúka architektom a staviteľom 

nové možnosti originálneho a zároveň tradičného vzhľadu 

strechy.

Pre krásne a reprezentatívne strechy. Naše 

vežové bobrovky sú práve predurčené 

k optickému a funkčnému zhodnoteniu 

cenných historických stavieb. Svojím tvarom, 

štruktúrou a profilom pripomínajú svoje 

skoršie predchodkyne. Sú špecificky vhodné 

pre malé plochy ako napríklad vežičky, 

markízy či parapety.

„KLASSIK“
Klasická bobrovka

„AMBIENTE®“
Bobrovka s atraktívnymi špeciálnymi tvarmi

Keramická bobrovka CREATON „KLASSIK“ je klasická škridla 

oblého tvaru vypalovaná pomocou modernej technológie Hy-

drocasing na bezkontaktných H-kazetách. Štíhly, nevtieravý, 

ale súčasne mimoriadne elegantný tvar a prírodná červená 

farba alebo ušľachtilé engoby umožňujú vytvárať klasicky 

krásne strešné plochy.

Veľké množstvo farieb a povrchových úprav dáva staviteľom 

a projektantom neobvyklé kreatívne možnosti pri vytváraní 

ľubovoľnej architektúry.

Bobrovky „KLASSIK“ je možné využiť na rôzne spôsoby 

pokládky, ako napríklad šupinové alebo korunové krytie, 

týmto sú výhodné oproti ostatným krytinám.

Po stáročia sa vyvíjajú rôzne tvary bobroviek, ktoré teraz 

nachádzajú svoje najkrajšie vyjadrenie v produktovej rade 

„AMBIENTE“. 

Pomocou tohto sortimentu je možné splniť takmer všetky 

želania štýlovo verného, pre krajinu typického alebo 

nadčasového, moderného usporiadania strechy. Tento pro-

gram umožňuje efektné prepojenie tradície a moderny. 

Pálená keramická bobrovka CREATON „AMBIENTE“ je 

dostupná v dvoch variantách a to buď ako rovný tvar alebo 

tvar segmentový. Vodorovné línie zvýrazňujú štruktúru 

každej strechy, rovný tvar je preto veľmi obľúbený, pokiaľ ide 

o moderné strešné konštrukcie.

„SAKRAL“ 
Robustná bobrovka

Bobrovka „SAKRAL“ predstavuje unikátny rad 

pre sanácie striech sakrálnych budov v súlade 

s historickým štýlom a nadčasovým vzhľadom.

Kostolná krytina hrúbky 18 mm je spracovaná 

v klasickom rustikálnom štýle, ktorý strechám 

prepožičiava atraktívny vzhľad. Vďaka zdrsne-

nému povrchu sa na nej rýchlo vytvára prírodná 

patina a strecha získava typický historický vzhľad.

•  Špeciálne tvary, povrchy 
a profilovanie umožňujú 
vytvárať dizajnové 
strechy, ktoré nepoznajú 
hranice.

•  Popíšte svojmu CREA-
TON poradcovi strechu 
svojich snov a my Vám 
radi poradíme  
príslušný typ.

Spotreba/m2 

od 33,6 ks

Spotreba/m2 

od 33,6 ks

Spotreba/m2 

od 17,9 ks

glazúry

®



        Originálne príslušenstvo
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Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy

Hliníková  
základná škridla

Držiak guľatiny Mreža na zachy-
távanie snehu + 
držiak

Stúpacia plošina 
+ držiak

Stúpací schod

Okrasné prvky „MANUFAKTUR“

Dokonalé keramické uzavretie strechy

Uzáver hrebeňa „FIRSTFIX“  
príchytka

Odvetranie 
v hrebeni

Podhrebeňová 
odvetrávacia 
škridla

Funkčný uzáver 
hrebeňa

Fólie a príslušenstvo

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

NKS páska  
na lepenie spojov

QSM zváracie  
činidlo a fľaša 
so štetcom

NDS  
tesniaca páska pod 
kontralaty

Teplovzdušná pištoľ 
pre „QUATTRO“

Prestupová škridla 
odvetranie Ø 100 vrátane 
príslušenstva

Prestupová škridla pre 
uchytenie solárného sys-
tému Ø 70, vrátane EPDM 
manžety

Prestupová škridla pre od-
vod spalín Ø 110, 125 mm, 
vrátane EPDM manžety

Anténna prestupová 
škridla Ø 60, vrátane EPDM 
manžety

Sanitárne odvetranie

Anténna prestupová 
škridla – SET

Okrasné prvky  
„MANUFAKTUR“

Rozdeľovací hrebenáč

Stúpacia plošina 
+ držiak

Podhrebeňová  
odvetrávacia škridla

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

Krajná škridla

Hliníková základná 
škridla, držiak a mreža 
na zachytávanie snehu

Odvetrávacia škridla

Ukončovací hrebenáč

Hrebenáč

Originálne doplnky CREATON 

tvoria premyslený systém, takže 

strecha je nielen krásna, ale aj 

technicky dokonalá a so všetkými 

systémovými doplnkami vždy 

tvorí jednotný celok.

Tesné napojenie na 
prestupovú škridlu 

Vysoká 
flexibilita

pre strešné 
izolácie 
hrúbky

9-33cm Vnútorný vzduchotesný 
a parotesný krúžok

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

Svetová novinka! „SIGNUM“ – adaptér

Strešné výlezové okno

®

ESTETICKÉ

KVALITNÉ



 Vlastnosti
  

Technické špecifikácie
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Rozmery Krycia šírka Krycia dĺžka Spotreba  
ks/m²

Hmotnosť 
cca kg/m²

Hmotnosť 
škridly (kg)

Bezpečný 
sklon

Minimálny 
sklon

Min. počet vetracích 
škridiel/100 m2

základná škridla (mm)

Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu. Vďaka posuvu škridiel si ľahko rozvrhnete 

optimálne latovanie v závislosti na dĺžke krokvy, čo oceníte pri zastrešeniu novostavieb 

a predovšetkým pri rekonštrukciách. Ani pri maximálnom rozpätí nie je narušená výnikajúca 

tesnosť krytiny.

HLAVOVÉ DRÁŽKY

Použitie kvalitnej suroviny spolu s modernou technológiou bezkontaktného výpalu v horizon-

tálnych H-kazetách sú pre škridly CREATON zárukou najvyššej kvality.

BEZKONTAKTNÝ VÝPAL

Pre dosiahnutie dokonalej vertikálnej tesnosti škridly bol vyvinutý unikátny systém „Labyrint“ 

so špeciálnymi bočnými drážkami. Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonale 

odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.

SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK  

Charakteristické tvary škridiel CREATON kladú dôraz na obrysovú líniu a zvyšujú optický 

efekt. Aj veľkoformátová krytina zachováva dobré proporcie a harmonickú rovnováhu a je 

vhodná aj pre strechy menšej veľkosti.

VZHĽAD 

Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadne vznik-

nutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly. Bezpečné uchytenie škridly na latách zaisťujú tri 

stabilné závesné ozuby.

SPEVŇOVACIE REBRÁ

Všetky ponúkané engoby a glazúry sú kvalitou na najvyššej úrovni. Engoby s hodvábnym 

leskom a hladkým povrchom sú na trhu stavebnej keramiky jedinečné vysokou odolnosťou 

proti poškriabaniu a poškodeniu. 

FARBY

®

„BALANCE“

323 x 502 274–277 406–431 8,4–9 38,2 4,4 22° 12° 13

„FUTURA“

300 x 482 234–239 360–388 10,8–11,9 49,7 4,4 18° 10° 15

„HARMONIE“

250 x 410 196–201 328–352 14,2–15,6 47,7 3,2 22° 12° 20

TERRA „OPTIMA“

262 x 444 219–221 330–380 11,9–13,8 44,8 3,5 25° 15° 20

„DOMINO“

257 x 436 224–226 343–354 12,4–13,1 53,3 4,2 25° 15° 18

„MIKADO“

275 x 446 227–231 343–371 11,7–12,8 39,8 3,4 25° 15° 16

„RAPIDO“

325 x 502 277–280 410–440 8,1–8,8 41,1 4,9 25° 15° 13

„RATIO“

265 x 446 221–225 357–380 11,7–12,7 42,7 3,5 25° 15° 18

„KLASSIK“

180 x 380 180 145–165 33,6–38,3 73,8 2,05 30° 20° 20
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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

Značka jedinečných st
rie

ch

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


