
„MAXIMA®“ PL
Veľkoplošná škridla pre rekonštrukcie

FIRSTFIX®
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FLA

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla spolu so systémom 
FIRSTFIX ponúka najefektívnejšie 
riešenie pre ukončenie hrebeňa.

 Firstfix hrebeňová príchytka  
+ príchytka hrebenáča k strešnej late

Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

Váš predajca:

Trvanlivosť a estetika sú dve najdôležitejšie 
vlastnosti ideálneho strešného materiálu.

Pravá strecha z krytiny Creaton je plne keramická 
a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný 
estetický vzhľad. Pri použití podhrebeňovej od-
vetrávacej škridly už nie je nutné inštalovať vetra-
cí pás hrebeňa a klasické odvetrávacie škridly, čo 
prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hre-
benáčmi vytvára tento systém estetický vzhľad 
bez rušivých elementov. Použitím alternatívnych 
riešení, ako sú plastové prvky, sa nezaručí dlhá 
životnosť a v budúcnosti je nevyhnutné vynaložit 
nemalé náklady na údržbu a opravy strechy. 

Montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.

Konštrukcia podhrebeňovej odvetrávacej škridly 
zabraňuje vniknutiu dažďa či snehu pod hrebe-
náč a zároveň umožňuje potrebné odvetrávanie 
strechy v hrebeni. Taktiež slúži ako podpora pre 
montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty. 
Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ 
s použitím špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripev-
ňujú na hrebenáč a drôtom k poslednej late pod 
hrebeňom, je veľmi rýchly a ekonomicky výhodný.

Montáž hrebenáčov s použitím hrebeňovej laty.

Pri pokládke hrebenáča na hrebeňovú latu po-
stupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky s orien-
tačnými hodnotami LAF a FLA. V tabuľke nájdete 
hodnoty pre rozmery strešných lát 30x50 alebo 
40x60 mm.

LAF – Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy
FLA – Odstup hrebeňových lát
DN – sklon strechy

* znázornený technický nákres je len konštrukčným príkladom.
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Napojenie na stenu 
s použitím podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly

Do presahu vnútornej hrany cca 

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

Detail pokládky  
– krajná škridla ľavá

MAXIMA

Detail pokládky  
– krajná škridla pravá

Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly
s použitím škridly s dvojitou vlnou

Škridla MAXIMA Škridla MAXIMA

Detail pultovej strechy**
- ukončenie strechy pultovou škridlou

Do presahu vnútornej hrany cca 230 mm 
Polovičná škridla

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.

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
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Tel: +421 373 211 771
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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
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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

Odkvapový plech

Odkvapový 
plech
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MAXIMA® PL

Základná škridla
(spotreba 8,2–8,7 ks/m2)

Polovičná škridla
(slúži k riešeniu 
strešných detailov)

Koncový hrebenáč 
v tvare mušle PT

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla (kladie sa v celej rade 
pod hrebeňom, 3,3 ks/m na 
stranu hrebeňa)

Krajná škridla ľavá/pravá  
(spotreba cca 3 ks/m)

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

Koncový hrebenáč PT Rozdeľovací hrebenáč 
tvar Y, PT

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla krajná ľavá/pravá

Koncový hrebenáč 
okrúhly PT

Funkčný uzáver hrebeňa 
(keramický) PT

Sanitárna prestupová škridla 
Ø 100 vrátane príslušenstva

Solárna prestupová 
škridla Ø 70  vrátane 
EPDM - manžety

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

Sanitárna prestupová škridla 
Ø 125 vrátane príslušenstva

Anténna prestupová 
škridla  Ø 60 s tesnením 
vrátane EPDM - manžety

SORTIMENT MAXIMA® PL

Bezkontaktná technológia výpalu

Kva
litn

á surovina zaručuje kvalitu a čistotuVzduch

Voda Zem

Oheň

Tento tvar škridly, ktorý sa osvedčuje už niekoľ-

ko desaťročí, má univerzálne použitie – uplatní sa 

nielen pri rekonštrukcii pôvodnej strechy, ale aj pri 

novostavbách. Pálená škridla MAXIMA PL trvalo zvýši 

hodnotu vašej strechy, zabezpečí príjemné prostredie 

objektu a vďaka optimalizovanému falcovaniu pridá aj 

ďalšie výhody. 

Model MAXIMA PL prináša maximálnu schopnosť sa 

prispôsobiť. Jedná sa o škridlu ideálnu pre rekon-

štrukcie, ktorá vytvára vzhľad podobný betónovej 

strešnej krytine – s uvedenými výhodami a ekono-

mickými argumentami. Výhodou tejto škridly je jej 

ideálna krycia dĺžka, vďaka ktorej je možné použiť aj 

pôvodné latovanie strechy s betónovou krytinou.

K vytvoreniu „ideálnej strešnej 

krytiny“ využíva CREATON pri 

výrobe keramických škridiel len 

tieto štyri základné prírodné živly.

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.

„FIRSTFIX“ hrebe-
ňová svorka PT

Držiak + mreža na  
zachytávanie snehu

Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5 m/
rol., š 300 mm, 150 cm², červená 
(U03), čierna (U06)

Stúpací schod 
alebo plošina

„FIRSTFIX“ súprava  
upínacích plieškov PT

„FIRSTFIX“ drôt na 
hrebeňovú svorku PT 

Príchytka hrebe-
náča PR/PF, hliník

Hliníková  
základná škridla

„MAGNUM“ Spotreba min. (cca) 8,2 ks/m²  12 | 15

prírodná 
červená

medenočervená 
engoba

bridlicová 
engoba

čierna engoba

„NUANCE“
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 % Farebná stálosť

„NUANCE“ medenočervená engoba„NUANCE“ medenočervená engoba

   „FINESSE“ čierna glazúra   „NUANCE“ čierna matná engoba

Hrebenáč PT  
(spotreba 2,5 ks/bm)

Prispôsobenie

Vhodný rozmer a konštrukcia škridly umožňujú bočné 
napojenie na pôvodnú betónovú strešnú krytinu. Škridla 
MAXIMA PL 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 vôľa 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.

Technické údaje

Rozmery cca 333 × 403 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka 300 mm 300 mm 300 mm

Krycia dĺžka/latovanie 310 mm 330 mm 350 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba 10,8 ks/m2 10,1 ks/m2 9,5 ks/m2

Hmotnosť cca 4,5 kg/ks, od 45,4 kg/m2

Balenie Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks / cca 25,3 m2

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

Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI)  
nájdete na www.creaton.sk
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