
FIRSTFIX®

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 30/50 mm
Hrebenáč DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

PF 2,5 ks/bm
LAF - 95 90 85 85 85 85 85 85 85 -
FLA - 85 80 70 60 50 40 30 25 15 -

Hodnoty LAF/FLA v mm pre latovanie 40/60 mm
Hrebenáč DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

PD 2,5 ks/bm
LAF - 95 90 85 85 85 85 85 85 85 -
FLA - 85 80 70 60 50 40 30 25 15 -
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Váš predajca:

* znázornený technický nákres je len konštrukčným príkladom.

Napojenie na stenu
s použitím podhrebeňovej  
odvetrávacej škridly

Detail pokládky – krajná škridla ľavá Detail pokládky – krajná škridla pravá

Detail pultovej strechy
– ukončenie strechy pultovou škridlou

Detail pokládky bez ľavej krajnej škridly
s použitím ukončovacej škridly

Detail pokládky bez pravej krajnej škridly

DOMINO®
Hladká škridla moderného tvaru a vzhľadu

Uvedené rozmery a nákresy sú len orientačné. Prevedenie konštrukcie strechy a samotná pokládka krytiny musia byť v súlade s platnými normami a pravidlami (podľa STN 731901, Pravidlá pre navrhovanie a pokládku 
striech a montážnych návodov, atď.)

 Firstfix hrebeňová príchytka  
+ príchytka hrebenáča k strešnej late

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

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

Latovanie pri použití hrebenáča PD*
Odvetranie prostredníctvom odvetrávacej škridly 
o vetracom priereze 27,3 cm2 (cca 18 ks/100m2).

Latovanie pri použití hrebenáča PD*
Odvetranie prostredníctvom podhrebeňovej  
odvetrávacej škridly v celej dĺžke hrebeňa,  
vetrací prierez cca 230 cm2/bm hrebeňa.
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CREATON. Zastrešíme vašu budúcnosť.

Bezplatná linka 0800 777 800

Oblastní manažéri
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Rozmer 257×436 mm poskytuje škridle DOMINO pri spotrebe od 12,4 ks/m2 veľmi výhodný pomer cena – výkon.

HOSPODÁRNOSŤ  

Vďaka prepracovanej konštrukcii drážok a dôkladnému odvodu vody je možné škridlu DOMINO použiť už od 15°  

s doplnkovou hydroizolačnou vrstvou.

ZAVESENIE

Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu  

zo spodnej strany škridly. 

SPEVŇOVACIE REBRÁ

Škridla DOMINO má iba jednu bočnú drážku, ale vzhľadom k jej dostatočnej hĺbke a šírke je zabezpečený rýchly 

odtok vody. Bočné prekrytie chráni pred prienikom vody medzi škridly pri silnom vetre. Celá koncepcia bočných 

drážok bola vyvinutá na základe viac ako storočných skúseností.

SYSTÉM BOČNÝCH DRÁŽOK  

Vzhľadom k možnému posuvu hlavových drážok až 11 mm je rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke 

krokvy jednoduchšie, čo oceníte nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách striech.

HLAVOVÉ DRÁŽKY

SORTIMENT DOMINO®

257 mm

43
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m

max. 11
 mm

>15°

Technické údaje

Rozmery cca 257×436 mm

min. cca str. cca max. cca

Krycia šírka 224 mm 225 mm 226 mm

Krycia dĺžka/
latovanie 343 mm 348 mm 354 mm

max. cca str. cca min. cca

Spotreba 13,1 ks/m2 12,7 ks/m2 12,4 ks/m2

Hmotnosť cca 4,2 kg/ks, cca 53,3 kg/m2

Balenie balík: 4 ks paleta: 240 ks / cca 19,4 m2

Bezpečný sklon ...........................25° 
Minimálny sklon ..........................15° 

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

DOMINO®

„NUANCE“ sivá engoba „NUANCE“ bridlicová engoba

Prírodná červená

 „NUANCE“ medenočervená engoba

„NUANCE“ čierna matná engoba „FINESSE“ bridlicová glazúra „FINESSE“ čierna glazúra
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Bezkontaktná technológia výpalu

Kva
litn

á surovina zaručuje kvalitu a čistotuVzduch

Voda Zem

Oheň

Zobrazená farebnosť krytiny je len orientačná a nemusí zodpovedať skutočnosti.

Škridla DOMINO prináša veľmi dokonalé spojenie jedinečných 

predností pravej keramickej strešnej škridly so súčasnými 

predstavami o modernom a jednoduchom vzhľade strechy. 

K vytvoreniu „ideálnej strešnej 

krytiny“ využíva CREATON pri výrobe 

keramických škridiel len tieto štyri 

základné prírodné živly.

Základná škridla
(spotreba 8,4–9,0 ks/m2)

Polovičná škridla (slúži  
k riešeniu strešných detailov)

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

Ukončovacia škridla ľavá (pre estetické  
ukončenie pri bočnom oplechovaní štítu strechy)

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

Podhrebeňová odvetrávacia škridla
(kladie sa v celej rade pod hrebeňom 
odvetrania cca 230 cm2/bm)

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla krajná ľavá/pravá

Podhrebeňová odvetrávacia  
polovičná škridla

Pultová škridla
(pre ukončenie pultovej strechy)

Pultová krajná škridla  
ľavá/pravá

Hrebenáč PD  
(spotreba 2,5 ks/bm)

Koncový hrebenáč PD Rozdeľovací hrebenáč 
tvar Y, PD

Uzáver hrebeňa PD  
(keramický) 

Funkčný uzáver hrebeňa PD 
(keramický) 

Sanitárna prestupová škridla  
Ø 100 vrátane príslušenstva

Sanitárna prestupová škridla  
Ø 125 vrátane príslušenstva

Solárna prestupová škridla  
Ø 70 vrátane EPDM - manžety

Anténna prestupová škridla  
Ø 60 s tesnením vrátane  
EPDM - manžety

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

„FIRSTFIX“ hrebe-
ňová svorka PD

Držiak + mreža na  
zachytávanie snehu

Stúpací schod 
alebo plošina

„FIRSTFIX“ súprava  
upínacích plieškov PD

Držiak pre zachytávač 
snehu tyčový

„FIRSTFIX“ drôt na 
hrebeňovú svorku PD 

Príchytka hrebe-
náča PD, hliník

Držiak guľatiny 
Ø 14 cm

Hliníková  
základná škridla
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