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BOBROVKA „Klassik“
Klasická bobrovka, okrúhly tvar
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 % Farebná stálosť 

Bezkontaktná technológia výpalu

Kva
litn

á surovina zaru uje kvalitu a istotuVzduch

Voda Zem

Ohe

Zobrazená farebnos  krytiny je len orienta ná a nemusí zodpoveda  skuto nosti.

Pálené škridly patria už po tisícročie medzi osvedčené strešné krytiny. 

Najklasickejším tvarom medzi škridlami je bobrovka. Ich dizajn je ideálna 

kombinácia funkčnosti a kreativity. Vďaka veľkému množstvu tvarov, 

farieb a povrchových úprav je možné bobrovku využiť  nielen na nové 

projekty, ale aj na rekonštrukcie existujúcich striech. Veľké uplatnenie má 

predovšetkým na historických a pamiatkových objektoch. 

K vytvoreniu 

„ideálnej 

strešnej 

krytiny“ využíva 

CREATON 

pri výrobe 

keramických 

škridiel len tieto 

štyri základné 

prírodné živly.

prírodná červená prírodná červená 

žíhaná engoba

červená engoba medenočervená 

engoba

vínovočervená 

engoba

„NUANCE“

hnedá engoba tmavohnedá

 engoba

starosivá engoba bridlicová engoba čierna engoba

„NUANCE“

červená glazúra vínovočervená 

glazúra

hnedá glazúra čierna glazúra

„FINESSE“

Technické údaje

Rozmery 180×380×14 mm

Sklon strechy

Latovanie v cm
Spotreba 

ks/m2Šupinové krytie Korunové krytie

30° ≤ 35° 14,5 29,0 38,3

35° ≤ 40° 15,0 30,0 37,0

40° ≤ 45° 15,5 31,0 35,8

45° ≤ 60° 16,0 32,0 34,7

60° 16,5 33,0 33,6

Hmotnosť cca 1,8 kg/ks, cca 61 kg/m2

Balenie balík: 8 ks paleta: 480 ks / cca 13,4 m2

Bezpečný sklon ....................................................... 30°

Minimálny sklon ...................................................... 20°

Stanovenie tried tesnosti poistnej hydroizolácie (PHI) 

nájdete na www.ebmco.sk



SORTIMENT BOBROVKY

Hliníková základná 
škridla

Hrebená  BZ
(3,0 ks/bm)

Hrebená  BM
(3,0 ks/bm)

Hrebená  BG
(3,0 ks/bm)

Hrebená  BMZ 
(2,7 ks/bm)

Koncový hrebená  BZ 
keramický

Koncový hrebená  BM 
keramický

Uzáver hrebe a
BZ keramický

Rozde ovací hrebená  
tvar Y, BZ

Základná škridla 1/1 Polovi ná škridla 1/2 Základná škridla 3/4 Základná škridla 1 1/4 Podhrebe ová škridla 
(5,5 ks/m)

Odkvapová škridla 
(5,5 ks/m)

Podhrebe ová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2 
(5,5 ks/na stranu hrebe a)

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 
bo ným zalomením cca 11 cm 
(3,3 ks/m) avá/pravá

Krajná škridla 1 1/4 s dlhým 
bo ným zalomením cca 11 cm 
(3,3 ks/m) avá/pravá

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

Pultová škridla krátka 
(5,5 ks/m)

Pultová škridla dlhá 
(5,5 ks/m)

Konvexne ohnuté 
(špeciálne vyhotovenie 
pod a zadania)

Konkávne ohnuté 
(špeciálne vyhotovenie 
pod a 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 faktorom 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, vykrývané 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 koru-

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

aj v tých najnáročnejších klimatických podmienkach.

RÔZNE SPÔSOBY KRYTIA

Sanitárna prestupová škridla Ø 100 
s krytom typu A s  ex. 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 zachytáva  
snehu ty ový

Držiak gu atiny 
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 Polovi ná škridla 1/2 Základná škridla 3/4 Základná škridla 1 1/4 Podhrebe ová škridla 

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

Podhrebe ová odvetrávacia 
škridla LQ 10 cm2 (5,5 ks/na 
stranu hrebe a)

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 
bo ným zalomením 
cca 11 cm avá/pravá

Krajná škridla 3/4 s dlhým 
bo ným zalomením 
cca 11 cm avá/pravá

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

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

Úž abová škridla avá/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

6

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.
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Ukončenie štítu s použitím 

škridly 3/4 a 1 1/4. 

Odvetranie v druhom rade 

pod hrebeňom pomocou 

odvetrávacej škridly 

LQ 25 cm2, s použitím 

výrezových škridiel. 

V odkvape je použitá 

odkvapová škridla.

Ukončenie štítu s po-

užitím 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 30

o
35

o
40

o
45

o
50

o
55

o
60

o

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
Východ SR tel: +421 908 784 347

Technický manažér tel: +420 702 206 632

Creaton South-East Europe K  .

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


