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„DOMINO“

Plochá škridla s rovnými líniami
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„DOMINO“ – elegantná kombinácia tvaru a funkčných vlastností
Všetky engoby sú dostupné
vo vysokom štandarde kvality
CREATON, s jemným hodvábnym leskom a vysokou odolnosťou voči poškriabaniu a poškodeniu.
Prírodná červená

„NUANCE“ medenočervená engoba

„NUANCE“ vínovočervená engoba

„NUANCE“ sivá engoba

„NUANCE“ bridlicová engoba

„NUANCE“ čierna matná engoba

„FINESSE“ bridlicová glazúra

Škridlou „DOMINO“ sme vytvorili keramickú
krytinu, ktorá vo všetkých smeroch vyhovuje
predstavám súčasného moderného dizajnu
a zároveň ponúka jedinečné technické
výhody. Neprehliadnuteľný vzhľad škridly
„DOMINO“ charakterizuje dokonalá krása
spočívajúca v jednoduchosti a priamočiarosti
a optimálnej funkčnosti. Vďaka formátu
škridly ide o veľmi hospodárny model, ktorý
ocenia nielen stavitelia, ale aj realizačné
pokrývačské firmy.
Škridla „DOMINO“ stelesňuje skutočnú kvalitu
značky. Prepracovaný systém vodných drážok
spolu so spôsobom pokládky škridiel na
väzbu poskytuje streche spoľahlivú ochranu
proti všetkým poveternostným vplyvom.
Škridla „DOMINO“ je keramickou krytinou
súčasnosti a zároveň i budúcnosti – je

Veľkosériový výrobný program glazúr

ideálnym riešením pre pokrytie striech takých

„FINESSE“ je milníkom vo vývoji škridiel

domov, kde vynikne jednoduchý vzhľad

CRETAON. Glazúra zabezpečuje krytine nielen

škridiel.

dokonalý a nemenný vzhľad, ale aj účinnú
ochranu pred tvorbou machu a znečistením.
Vďaka veľkosériovej výrobe je tak zachovaný

Bezkontaktná technológia výpalu
Použitie kvalitnej suroviny spolu
s modernou technológiou bezkontaktného vypalovacieho procesu
v oddelených horizontálnych kazetách
je zárukou dosiahnutia najvyššej kvality.

priaznivý pomer cena – kvalita.
„FINESSE“ čierna glazúra
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„DOMINO“ – suverén na celej čiare
„HOSPODÁRNOSŤ“

„POVRCH“

Rozmer 257×436 mm poskytuje škridle DOMINO pri spotrebe od 12,4 ks/m2 veľmi výhod-

Moderné vypalovacie procesy, prvotriedne suroviny a ich špeciálne ošetrenie tvorí základ

ný pomer cena–výkon.

viditeľného hladkého povrchu škridly, ktorý ponúka maximálnu ochranu pred poveternost-

436 mm

nými vplyvmi a vyznačuje sa 100% odolnosťou proti UV žiareniu.

„HLAVOVÉ DRÁŽKY“
Prepracovaný systém vodných drážok spolu so spôsobom pokládky škridiel na väzbu
257 mm

poskytuje streche spoľahlivú ochranu proti všetkým poveternostným vplyvom.

„farby“
Všetky engoby a glazúry sú ponúkané s najvyššou úrovňou kvality. Engoby s hodvábnym
leskom a hladkým povrchom sú jedinečné na trhu stavebnej keramiky s vysokou
odolnosťou proti poškriabaniu a poškodeniu. Glazúry, ktoré sa počas výpalu stávajú
súčasťou povrchu keramických škridiel, dodávajú krytine krásu a poskytujú dodatočnú
ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.

„možnost posuvu“
Vzhľadom k možnému posuvu hlavových drážok až 12 mm je rozvrhnutie optimálneho
latovania v závislosti na dĺžke krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri novostavbách,
ale aj pri rekonštrukciách striech. Ani pri maximálnej rozteči nie je narušená výnikajúca

ma
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tesnosť krytiny.

„SKLON STRECHY“
Vďaka prepracovanej konštrukcii drážok a dôkladnému odvodu vody je možné škridlu
DOMINO použiť už od 25° bez doplnkového zabezpečenia.
>15°

„VZHĽAD“
Čisté línie škridly DOMINO vytvárajú pri položení veľmi elegantný, moderný a jedinečný
vzhľad strechy.

„SPEVŇOVACIE REBRÁ“
Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú
vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.

„BOČNÉ DRÁŽKY“
Škridla DOMINO má iba jednu bočnú drážku, ale vzhľadom k jej dostatočnej hĺbke a šírke
je zaistený rýchly odtok vody. Bočné prekrytie potom chráni proti zaťaženiu vodou medzi
škridlami pri silnom vetre. Celá koncepcia bočných drážok bola vyvinutá na základe viac
ako storočných skúseností so škridlou Z1.

„zavESenIE“
Dva stabilné závesné ozuby zaisťujú bezpečné uchytenie na strešné laty. Vzhľadom
k dostatočnému zabezpečeniu krytiny pred poveternostnými podmienkami možno krytinu
použiť v širokom spektre sklonov striech.
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Originálne príslušenstvo
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.

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy

Hliníková
základná
škridla

Držiak
guľatiny

Dokonalé keramické uzavretie strechy systémem „FIRSTFIX“

Fólie a příslušenstvo

Uzáver
hrebeňa

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

„FIRSTFIX“
príchytka

Odvetranie
v hrebeni

Podhrebeňová
odvetrávacia
škridla

Funkčný
uzáver
hrebeňa

NKS páska
na lepenie
spojov

Mreža na
Stúpacia
zachytávanie
plošina
snehu + držiak + držiak

SKL špeciálne
lepidlo na lepenie spojov

Stúpací schod

NKS páska
na lepenie
spojov

Základná škridla
(spotreba 12,4 - 13,1 ks m2)

Polovičná škridla
(slúži k riešeniu strešných
detailov)

Odvetrávacia škridla LQ
(vetrací prierez 27,3 cm2 ,
cca. 18 ks/100 m2)

Podhrebeňová odvetrávacia
škridla

Podhrebeňová odvetrávacia
škridla polovičná

Podhrebeňová odvetrávacia
škridla krajná ľavá/pravá

Krajná škridla ľavá/pravá
(spotreba 2,9 ks/bm)

Ukončovacia škridla

Pultová škridla
(pre ukončenie pultovej
strechy)

Pultová krajná škridla ľavá/
pravá

Sanitárna prestupová škridla
Ø 100 vrátane príslušenstva

Sanitárna prestupová škridla
Ø 125 vrátane príslušenstva

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

Anténna prestupová škridla
(Ø 60, vrátane EPDM manžety)

Solárna prestupová škridla Ø
70, vrátane EPDM manžety

Hrebenáč PD
(2,5 ks/m)

Funkčný uzáver hrebeňa
(keramický)

Uzáver hrebeňa PD
(keramický)

Rozdeľovací hrebenáč
tvar Y PD

Pozinkovaný držiak
na solárny prvok

NDM tesniaci
tmel

Fólie a příslušenstvo

Podhrebeňová
odvetrávacia škridla

Stúpacia plošina
+ držiak
Teplovzdušná
pištoľ pre fólie
„QUATTRO“

QSM zváracie
činidlo

Fľaša
so štetcom
QSM

Tesniaca
penová páska
NDB

Podstrešná
tesniaca páska
UAB

„MANUFAKTUR“
Rozdeľovací hrebenáč

„SIGNUM“-Adaptér

Hrebenáč

Ukončovací hrebenáč
Sanitárna prestupová škridla

58 mm
240 mm

Hliníková základná
škridla, držiak a mreža
na zachytávanie snehu

105 mm

mm
415
mm
450

275 mm

Anténna prestupová
škridla – SET

Prestupová škridla
pre odvod spalín

Krajná škridla
Odvetrávacia škridla

Fólie „UNO“, „DUO“,
„TRIÓ“, „QUATTRO“

Koncový hrebenáč PD

Strešné výlezové okno
45x55 cm

Celkový sortiment príslušenstva nájdete v cenníku Creaton. Dostupnosť jednotlivých prvkov je nutné pred objednaním preveriť.

®

08I09

Ideálne ukončenie hrebeňa: bezpečné, estetické a hospodárne
Ideálne uzatvorenie strechy v hrebeni chrakterizuje estePodhrebeňová odvetrávacia
škridla spolu so systémom
FIRSTFIX prináša inovatívne
riešenie ukončenia hrebeňa.

tika a dlhá životnosť.

Hrebenáč „PD“

Latovanie pri použití hrebenáča PD*

Pravá strecha z krytiny CREATON je plne keramická a zaručuje tak dlhú životnosť a zároveň jednotný estetický vzhľad.

Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly
s vetracím prierezom 27,3 cm2 (cca 18 ks/100m2).

Odvetrávacia
škridla

Pri použití podhrebeňovej odvetrávacej škridly už nie je nutné
inštalovať vetrací pás hrebeňa a klasické odvetrávacie škridly,

Strešná škridla
DOMINO

čo prináša nielen finančnú úsporu, ale spolu s hrebenáčmi
vytvára tento systém estetický vzhľad bez rušivých elementov.
Kontralaty

Použitie alternatívnych riešení, ako sú plastové prvky nezaručujú dlhú životnosť a v budúcnosti je potrebné vynaložiť
nemalé náklady na údržbu a opravu strechy.

Odkvap

Montáž hrebenáčov bez použitia hrebeňovej laty.

„FIRSTFIX®“

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 hrebeňovej laty.

=

+

Spôsob pokládky pomocou systému „FIRSTFIX“ s použitím

Odkvapový plech
Plech s okapnicou

špeciálnych príchytiek, ktoré sa pripevňujú na hrebenáč a drôtom k poslednej late pod hrebeňom, je veľmi rýchly a ekono-

Veľká bezpečnosť bez hrebeňovej laty.
Rýchla a jednoduchá montáž hrebeňa.

Hrebenáč „PD“

micky výhodný.

Latovanie pri použití hrebenáča PD*

Montáž hrebenáčov s použitím hrebeňovej laty.

Odvetranie prostredníctvom podhrebeňovej
odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebeňa, vetrací
prierez cca 230 cm2/bm hřebene.

Pri pokládke hrebenáča na hrebeňovú latu postupujte podľa
F
LA

Strešná škridla
DOMINO

nižšie uvedenej tabuľky s orientačnými hodnotami LAF
FLA

Podhrebeňová odvetrávacia škridla

a FLA. V tabuľke nájdete hodnoty pre rozmery strešných
lát 30x50 alebo 40x60 mm pri použití podhrebeňovej
odvetrávacej škridly.

30
30

Kontralaty

V prípade iných prierezov lát je potrebné hodnoty určiť individuálne alebo si vyžiadať odborné poradenstvo od CREATON!

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

Odkvap

DN

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

DN

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

LAF

95

90

85

85

85

85

85

85

85

LAF

95

90

80

80

80

80

75

70

70

FLA

85

80

70

60

50

40

30

25

15

FLA

95

90

80

70

60

50

40

35

25

strešná lata 30/50, hrebenáč PD (2,5 ks/m)

strešná lata 40/60, hrebenáč PD (2,5 ks/m)

Odkvapový plech
Plech s okapnicou
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).

