
BOBROVKA
Tradičné modely „Klassik“ a „Profil“

CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.
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BOBROVKA Klassik
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 % Farebná stálosť 

Bezkontaktná technológia výpalu

Kva
litn

á surovina zaručuje kvalitu a čistotuVzduch

Voda Zem

Oheň

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.Výrobné závody: R = Rogden, A = Autenried, L = Lenti

K vytvoreniu „ideálnej 

strešnej krytiny“ využíva 

CREATON pri výrobe 

keramických škridiel 

len tieto štyri základné 

prírodné živly.
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„KLASSIK“ okrúhly tvar (ROG)
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„KLASSIK“ okrúhly tvar (AUT) 20/40/1,4
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„NUANCE“

NOVINKA!

Táto strešná krytina predstavuje tradičný dizajn v klasickej veľkosti 

(18x38 cm a 20x40 cm) a so zaobleným tvarom je obľúbenou strešnou 

krytinou historických budov.

Pre rekonštrukcie striech budov v historickom prostredí ponúkame okrem 

prírodnej červenej farby a zemitých tónov, charakteristických pre 

keramické krytiny, aj rôzne iné odtiene.

Klasické bobrovky je možné ukladať na tzv. jednoduché latovanie pri 

korunovom krytí alebo tzv. husté latovanie (dvojité) pri šupinovom krytí. 

Vďaka svojmu tvaru je možné bobrovky použiť i v prípade rekonštrukcie 

rôznych oblúkových strešných plôch (vežičky, volské oká, vykladané 

úžľabia a pod.)

Bobrovka „KLASSIK“ je strešná krytina poskytujúca najširšie možnosti 

uplatnenia, vhodná ako na rekonštrukcie, tak aj na novostavby.
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BOBROVKA Profil

Výrobné závody: R = Rogden, A = Autenried, L = Lenti

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ je vylepšenou verziou bobrovky, 

umožňujúca jednovrstvové pokrytie strechy. Jej veľkou výhodou sú 

bočné drážky umožňujúce jednovrstvové krytie, ktoré zabezpečí 

streche odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam.

Drážkovaný povrch bobrovky „PROFIL“ so segmentovým rezom 

vytvára markantný, rustikálny povrch. Plochá škridla „RÓNA“ je 

dostupná s rovným i segmentovým rezom a často sa používa pri 

rekonštrukciách. Historicky obľúbená škridla „HARGITA“ s dvomi 

žľabmi oživuje starú klasiku a vďaka možnému posuvu v drážkach 

je vhodná pri rekonštrukciách či doplnení zostávajúcej krytiny.

Farebná ponuka bobroviek od firmy CREATON, jedinečné typy 

tvarov, rezov, povrchov umožňujú realizovať rozmanitosť striech. 

Pre každý projekt si tak možno vytvoriť ten správny produkt. 

Malý formát škridiel dáva dizajnérom neobvyklé možnosti 

tvorenia pri vytváraní ľubovoľnej architektúry. Vďaka technickému 

prepracovaniu a estetickému významu zabezpečujú škridly trvalú 

ochranu aj v náročných klimatických podmienkach.

Drážkované škridly aj bobrovky „PROFIL“ sa ponúkajú v základnej 

prírodnej červenej farbe a aj v rôznych iných farbách s povrchovou 

úpravou engoba „NUANCE“.

Ťahaná drážkovaná škridla,
segmentový tvar, vlnitý povrch

Ťahaná drážkovaná škridla,
segmentový tvar, hladký povrch 
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Saská bobrovka s 3 drážkami,
segmentový tvar 
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Technické informácie

PROFIL – ťahaná drážkovaná škridla, profilovaná / hladká segmentový tvar

Rozmer: cca 205 x 400 x 21 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 270 mm 280 mm 290 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 20,6 ks/m2 19,2 ks/m2 17,9 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,2 kg/ks          cca 40,7 kg/m2

Minibalík: 6 ks  Paleta: 324 ks

PROFIL – Saská bobrovka šírka 155 mm, segmentový tvar

Rozmer: cca 155 x 380 x 12 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 155 mm 155 mm 155 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 40 ks/m2 40 ks/m2 40 ks/m2

Hmotnosť: cca 1,5 kg/ks          cca 60,8 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta 640 ks
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PROFIL – Berlinska kultúrna bobrovka, segmentový tvar

Rozmer: cca 160 x 380 x 18 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 40 ks/m2 40 ks/m2 40 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,8 kg/ks          cca 114 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta 512 ks

PROFIL – Saská bobrovka šírka 180 mm, segmentový tvar

Rozmer: cca 180 x 380 x 12 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 36 ks/m2 36 ks/m2 36 ks/m2

Hmotnosť: cca 1,7 kg/ks          cca 62,6 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta 528 ks
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160 mm

180 mm

155 mm

KLASSIK

Rozmer: cca 180 x 380 x 14 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka: 180 mm 180 mm 180 mm

Krycia dĺžka: 145 mm 155 mm 165 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba: 20,6 ks/m2 36 ks/m2 33,6 ks/m2

Hmotnosť: cca 2,05 kg/ks          cca 73,8 kg/m2

Minibalík: 8 ks Paleta: 480 ks

Bezpečný sklon ...................................  >_ 30o 
Zlepené presahy fólií ...........................  >_ 26o

Dažďu odolné podstrešie ....................  >_ 22o

Vodotesné podstrešie .........................  >_ 20o

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

Hliníková základná 
škridla

Hrebenáč BZ
(3,0 ks/bm)

Hrebenáč BM
(3,0 ks/bm)

Hrebenáč BG
(3,0 ks/bm)

Hrebenáč BMZ  
(2,7 ks/bm)

Koncový hrebenáč BZ 
keramický

Koncový hrebenáč BM 
keramický

Uzáver hrebeňa 
BZ keramický

Rozdeľovací hrebenáč 
tvar Y, BZ

Základná škridla 1/1 Polovičná škridla 1/2 Základná škridla 3/4 Základná škridla 1 1/4 Podhrebeňová škridla 
(5,5 ks/m)

Odkvapová škridla 
(5,5 ks/m)

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2  
(5,5 ks/na stranu hrebeňa)

Odkvapová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2  
(5,5 ks/m)

Základná odvetrávacia  
škridla LQ 10 cm2  
(5,5 ks/m)

Odvetrávacia škridla LQ 
25 cm2 (cca 20 ks/100 m2)

Krajná škridla 3/4 s dlhým 
bočným zalomením cca 11 cm 
(3,3 ks/m) ľavá/pravá

Krajná škridla 1 1/4 s dlhým 
bočným zalomením cca 11 cm 
(3,3 ks/m) ľavá/pravá

Krajná škridla pre „korunové krytie“ 
1/2 s krátkym bočným zalomením 
cca 9 cm ľavá/pravá (3,2 ks/m) 

Pultová škridla krátka  
(5,5 ks/m)

Pultová škridla dlhá  
(5,5 ks/m)

Konvexne ohnuté 
(špeciálne vyhotovenie 
podľa zadania)

Konkávne ohnuté 
(špeciálne vyhotovenie 
podľa zadania)

S použitím bobroviek CREATON pôsobí strecha kľudným a harmonickým dojmom. Malý formát škridly dává dizajné-

rom nezvyčajné tvorivé možnosti pri vytváraní ľubovoľnej architektúry, či sa jedná už o novostavby alebo rekonštrukcie 

existujúcich objektov. Táto výhoda nachádza uplatnenie predovšetkým pri opravách historických objektov.  

ŠTÝLOVÁ A HARMONICKÁ

Použitie prírodných materiálov vytvára príjemnú a zdravú atmosféru pre kvalitu bývania. Strecha pokrytá bobrovkami 

vytvára na jednej strane silnú bariéru proti nepriaznivým vplyvom okolitého prostredia a na druhej strane krytina 

„dýcha“, čím udržuje zdravú klímu v interiéri.

PRIEDUŠNOSŤ MATERIÁLU

Pre výrobu strešných škridiel sú použité tie najlepšie a najušľachtilejšie suroviny. Ťahané bobrovky sú vypalované 

pomocou modernej technológie „Hydrocasing“ na bezkontaktných H-kazetách. 

PRESNÝ TVAR

Bobrovky CREATON Vám umožnia vytvoriť plne keramické riešenie detailov. Môžete tak naplno využívať kreativitu pri 

návrhu architektonického riešenia vašej strechy. Detaily ako arkiere, volské oká, vykladané úžľabie, vežičky a pod., je 

možné elegantne vyriešiť pomocou bobroviek, čo zásadne ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad strechy.

ELEGANTNÝ VZHĽAD

Vďaka veľkému výberu tvarov je možné CREATON bobrovky využiť na rôzne spôsoby pokládky (šupinové alebo koruno-

vé krytie), čo znamená výhodu oproti iným krytinám. Okrem estetického významu bobrovky zabezpečia trvalú ochranu 

aj v tých najnáročnejších klimatických podmienkach.

RÔZNE SPÔSOBY KRYTIA

Sanitárna prestupová škridla Ø 100 
s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou 
vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET

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

Anténna prestupová škridla  
Ø 60 s tesnením vrátane 
EPDM - manžety SET

Solárna prestupová 
škridla Ø 70  vrátane 
EPDM - manžety SET

Držiak pre zachytávač 
snehu tyčový

Držiak guľatiny 
Ø 14 cm

Držiak + mreža na  
zachytávanie snehu

Stúpací schod 
alebo plošina



1000 1210 1220 1230 1650 2400 1600
Bobrovka „KLASSIK“ Základná škridla 1/1 Polovičná škridla 1/2 Základná škridla 3/4 Základná škridla 1 1/4 Podhrebeňová škridla 

(5,5 ks/m)
Odkvapová škridla 
(5,5 ks/m)

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/na 
stranu hrebeňa)

2600 1240 1400 2050, 2040 2030, 2020 2750, 2740 1430, 1420 2930, 2920
Odkvapová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/m)

Základná odvetrávacia  
škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/m) 

Odvetrávacia škridla  
LQ 25 cm2 
(cca 20 ks/100 m2)

Krajná škridla 1 1/4 s dlhým 
bočným zalomením  
cca 11 cm ľavá/pravá

Krajná škridla 3/4 s dlhým 
bočným zalomením  
cca 11 cm ľavá/pravá

Pultová škridla dlhá/krátka 
(5,5 ks/m)

Výrezová škridla pre odvetrá-
vaciu škridlu pre dvojité krytie 
ľavá/pravá

Úžľabová škridla ľavá/pravá
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Váš predajca:

Korunové  
krytie

Sklon strechy
Vzdialenosť 
lát Y

Spotreba

Bobrovka
18x38 cm

> 30° ≤ 35° 29,0 cm 38,3 ks/m2

> 35° ≤ 40° 30,0 cm 37,0 ks/m2

> 40° ≤ 45° 31,0 cm 35,8 ks/m2

> 45° ≤ 60° 32,0 cm 34,7 ks/m2

> 60° 33,0 cm 33,6 ks/m2

Šupinové  
krytie

Sklon strechy
Vzdialenosť 
lát X

Spotreba

Bobrovka
18x38 cm

> 30° ≤ 35° 14,5 cm 38,3 ks/m2

> 35° ≤ 40° 15,0 cm 37,0 ks/m2

> 40° ≤ 45° 15,5 cm 35,8 ks/m2

> 45° ≤ 60° 16,0 cm 34,7 ks/m2

> 60° 16,5 cm 33,6 ks/m2

Rozlatovanie šupinového krytia.
Hrebenáč BZ
Odvetrávanie pomocou podhrebeňovej odvetrá-
vacej škridly LQ 10 cm2 (55 cm2/bm hrebeňa)  
umiestnenie po celej dĺžke prvého radu  
pod hrebeňom.

28
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Rozlatovanie korunového krytia.
Hrebenáč BZ
Odvetrávanie pomocou odvetrávacej škridly 
LQ 25 cm2 (cca 20 ks/100 m2)
umiestnenie v druhom rade pod hrebeňom.

Odkvapový plech
Odkvapový plech

Plech s okapnicou
Plech s okapnicou

Ukončenie štítu
s použitím základnej škridly 3/4 a 1 1/4

Ukončenie štítu
s použitím krajnej škridly 1 1/4 a 3/4

Ukončenie štítu
s použitím základnej škridly 1/1  
a polovičnej škridly 1/2

Ukončenie štítu pri oplechovaní
s použitím základnej škridly 1 1/4 a 3/4

S použitím odkvapovej škridly. S použitím odkvapovej škridly. S použitím odkvapovej škridly. S použitím odkvapovej škridly.

30
30

LAF





FLA

Uvedené rozmery a nákresy sú iba orientačné.

Ukončenie štítu s použitím 
škridly 3/4 a 1 1/4. Odve-
tranie v druhom rade pod 
hrebeňom pomocou odve-
trávacej škridly LQ 25 cm2, 
s použitím výrezových 
škridiel. V odkvape je pou-
žitá odkvapová škridla.

Ukončenie štítu s pou-
žitím krajnej škridly 
3/4 a 1 1/4. Odvetranie 
pomocou podhrebeňo-
vej odvetrávacej škridly 
LQ 10 cm2. V odkvape 
použitá odkvapová 
škridla.

Hodnoty LAF/FLA v mm
LAF - Odstup lát od priesečníka hrebeňa strechy

FLA - Odstup hrebeňových lát (určí sa na mieste)

DN - Sklon strechy

Rozmer lát 30/50 mm.

Rozmer lát 40/60 mm sú k dispozícii  

na vyžiadanie u výrobcu CREATONu.

Hrebenáč ks/bm LQ s pripojením podhrebeňovej 
odvetrávacej škridly DN 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

BZ 3 na cca 110 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 75
BM 3 na cca 110 cm2 LAF 75 70 65 65 60 60 55
BG 3 na cca 110 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 70
BL 3 na cca 110 cm2 LAF 80 80 80 - - - -

BMK 3 na cca 110 cm2 LAF 60 60 55 55 50 50 45
BMZ 2,7 na cca 110 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 70

Ukončenie štítu s použi-
tím krajnej škridly 3/4 
a 1 1/4. Odvetranie v dru-
hom rade pod hrebeňom 
odvetrávacej škridly 
LQ 25 cm2, s použitím 
výrezových škridiel.

Ukončenie štítu 
s použitím bobrovky 
3/4 a 1 1/4. Odvetráva-
nie pomocou základnej 
škridly LQ 10 cm2. 
V odkvape je použitá 
odkvapová škridla.

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

Creaton South-East Europe Kft.
 
Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771
        
                  
info@creaton.sk
www.creaton.sk

Vydanie 1/2017

Základná škridla 1/1 Polovičná škridla 1/2 Základná škridla 3/4 Základná škridla 1 1/4 Podhrebeňová škridla 
(5,5 ks/m)

Odkvapová škridla 
(5,5 ks/m)

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2  
(5,5 ks/na stranu hrebeňa)

Odkvapová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2  
(5,5 ks/m)

Základná odvetrávacia  
škridla LQ 10 cm2  
(5,5 ks/m)


