
Keramická 
škridla

Sila presnosti,
ľahkosť formy



Keramická škridla KODA spája ľahkosť formy a silu presnosti, ktorá je charakteristická 
pre moderné záložkové škridly vysokej triedy. Zaujme vyváženým a prepracovaným 
vyhotovením každého detailu. Nadčasový design s dekoračnou vlnou získava úplne nový 
rozmer vďaka impozantným rozmerom cca 304 x 505 mm.

Keramická škridla KODA sa vyznačuje charakteristickou pre všetky modely značky CREATON 
presnosťou zhotovenia, ktorá zaručuje perfektné úžitkové parametre. Kvalitu keramickej 
škridly KODA potvrdzuje záruka na kúpený výrobok udelená až na 50 rokov*. 

Keramická škridla s nadčasovým dizajnom a 
dekoračnou vlnou s impozantným formátom 
cca 304 x 505 mm a s ekonomickou minimálnou 
spotrebou cca 9 ks/m².

Tolerancia posuvu na úrovni až 40 mm a bohatá 
ponuka originálnych doplnkov a príslušenstva 
umožňujú, aby bola montáž vykonaná presne a 
tesne.

Pevné zámky s mimoriadne vysokou úrovňou 
tesnosti a systém odvádzania vody z povrchu 
škridly zaručujú trvácnosť celej strechy

Vysoko kvalitné povrchy – engobovaný NUANCE 
a glazúrovaný FINESSE – zvyšujú odolnosť škridly 
voči škodlivým poveternostným podmienkam.

* Záruka na keramické škridly je udeľovaná v súlade so Všeobecnými záručnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na www.creaton.sk.

KODA® – Sila presnosti, ľahkosť formy

KODA® 
PREDNOSTI

cca. 9,0  
ks/m2

MINIMÁLNA 
SPOTREBA



NUANCE 
antracitová engobovaná

FINESSE 
bridlicová glazúra

NUANCE
ENGOBOVANÁ KOLEKCIA

FINESSE
GLAZÚROVANÁ KOLEKCIA

Kompletnú ponuku funkčných škridiel, doplnkov a príslušenstva nájdete u distribútorov značky CREATON. Vždy pred zadaním objednávky 
skontrolujte dostupnosť sortimentu.

Farby a typy povrchov



Hliníková 
základná 
škridla

Držiak 
guľatiny

Mreža na 
zachytávanie 
snehu,

Dlhá/krátka 
stúpacia 
plošina

Stúpací schod

Ukončenie 
hrebeňa

FIRSTFIX® Cirkulácia 
vzduchu

Podhrebeňová 
odvetrávacia 
škridla

Funkčný 
uzáver 
hrebeňa

Strešné fólie Montážna páska 
pre strešné fólie

Lepiaca hmota 
pre strešné 
fólie

Páska pre 
utesnenie 
spojov 
klincami

Originálne strešné príslušenstvo 
CREATON
V ponuke originálnych strešných doplnkov a príslušenstva 
CREATON nájdete všetko, čo je potrebné, aby bola strecha 
nielen krásna, ale aj utesnená a bezpečná.

Nasledujúca tabuľka na príklade škridly HARMONIE® 
predstavuje sortiment všetkých modelov v ponuke CREATON.

Keramické ukončenie hrebeňa Strešné fólie

Hhliníkové príslušenstvo

12. Hliníkový rebrík
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1. Sanitárna 
prestupová škridla 
SIGNUM

4. Anténna prestupová škridla  
s gumenou manžetou

10. Rozdeľovací 
hrebenáč 3-stranný

7. Koncový hrebenáč

13. Výlezové okno

3. Škridla s 
dvojitou vlnou

2. Krajná škridla 
pravá/ľavá

5. Adaptér 
SIGNUM

11. Odvetrávacia 
škridla

6. Strešná fólia

8. Tesniaca páska 
komínová /stenová

CREPFORM PLUS

9. Hrebeňová páska 
CREAROLL



Originálne strešné príslušenstvo KODA®

Kompletnú ponuku funkčných škridiel, doplnkov a príslušenstva nájdete u distribútorov značky CREATON. Vždy pred zadaním objednávky 
skontrolujte dostupnosť sortimentu.

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla krajná pravá

Koncový hrebenáč okrúhly PT

Krajná škridla pravá

Hliníková základná škridla

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla krajná ľavá

Koncový hrebenáč PT

Koncový hrebenáč PS

Krajná škridla ľavá

Koncový hrebenáč v tvare 
mušle, PT

Hrebenáč PS 

Škridla s dvojitou vlnou

Mreža na zachytávanie snehu,  
Držiak na snehovú mrežu

Sanitárna prestupová škridla 
Ø 100 mm SIGNUM

Hrebenáč PT

Rozdeľovací hrebenáč 
3-stranný PS

Rozdeľovací hrebenáč 
3-stranný PT

Odvetrávacia škridla

Dlhá stúpacia plošina 80/25
Krátka stúpacia plošina 
44,5/25 

Funkčný uzáver hrebeňa PT

Funkčný uzáver hrebeňa PS

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla

Hliníkový stúpací schod



TECHNICKÉ ÚDAJE
Veľkosť: cca. 304 x 505 mm

Šírka krytia:
min. cca. 260 mm

priem. cca. 261 mm

max. cca. 263 mm

Vzdialenosť lát:
min. cca. 393 mm

priem. cca. 413 mm

max. cca. 433 mm

Spotreba:
min. cca. 9 ks/m2

priem. cca. 9,4 ks/m2

max. cca. 9,9 ks/m2

Váha: cca. 4,9 kg/ks 46 kg/m2

Minibalík: 4 ks 19,6 kg
Paleta: 168 ks 838,2 kg

40 MM 
TOLERANCIA 

POSUVU

SKLON STRECHY

• Štandardný sklon strechy 25°
• S podstrešnou fóliou s presahom ≥18°
• So zváranou/lepenou podstrešnou fóliou ≥16°
• S vodotesnou konštrukciou strechy ≥14°
• S vodeodolným podkladom ≥10°

V prípade otázok ohľadne správneho zabezpečenia konštrukcie strechy, obráťte sa na nášho poradcu.

CREATON – v snahe 
o perfektnú montáž



393-433

393-433

393-433

393-433

*  Na obrázku je znázornený iba príklad možnej konštrukcie. Vždy musia byť dodržané platné pokyny a normy a v prípade pochybností je 
potrebné konzultovať problém s odborníkom.

Dokončenie pultu pultovou škridlou*
Dokončenie strechy opretej o stenu podhrebeňovou 
odvetrávaciou škridlou*

Dokončenie krajnou škridlou ľavou so štítovou doskou*Dokončenie krajnou škridlou ľavou so štítovou doskou*
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Základná škridla
KODA
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Základná škridla
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90°
do vnútorného rohu cca

vetracia
mriežka



CREATON –  také by malo byť každé 
ukončenie hrebeňa: bezpečné, 
estetické a lacné

Trvácnosť a estetika sú dve najdôležitejšie vlastnosti 
ideálnej strešnej krytiny.

Skutočná strecha CREATON je kompletne keramická strecha, 
ktorá je nielen zárukou trvácnosti, ale aj mimoriadnej estetiky. 
Spojlery hrebeňových škridiel 
tvoria pre oko príjemnú pozdĺžnu líniu, ktorá ukončuje strešnú 
plochu uloženú súbežne s líniou hrebenáčov. Používanie 
výhradne keramický prvkov výrazne zlepšuje celkovú optiku 
hrebeňa zvyšujúc estetickú a materiálnu hodnotu strechy. 
Používanie alternatívnych riešení, ako sú plastové pásy, 
nezaručuje rovnakú trvácnosť a často je potrebné znášať 
nemalé náklady na opravy a rekonštrukcie v budúcnosti.

Silné a bezpečné systémové riešenia upevnenia 
hrebenáčov, bez použitia hrebeňovej laty.
Použitie hrebeňových škridiel zaručuje optimálne vetranie 
strešnej plochy, a vďaka konštrukcii spojlera výrazne 
znižuje silu vetra v oblasti hrebeňa počas víchrice. Okrem 
tradičnej metódy montáže hrebenáčov na hrebeňovej late 
je možný lacnejší a rýchlejší spôsob upevnenia hrebeňov 
s použitím špeciálnych úchytiek z nehrdzavejúcej ocele v 
systéme FIRSTFIX® – bez hrebeňovej laty a v tomto prípade 
nevyhnutných vzpier.

Uchytenie hrebenáčov na laty.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené správne vzdialenosti hornej 
laty a hrebeňovej laty od línie štítu hrebeňa podľa sklonu danej 
strešnej plochy. Hodnoty LAF/FLA musia byť vždy merané 
na kontralatách. Predpokladá sa použitie podhrebeňových 
odvetrávacích škridiel a použitie lát/kontralát s prierezom 
30/50 mm, prípadne 40/60 mm. V prípade, ak sa používajú 
laty s inými rozmermi, stanovte príslušné hodnoty individuálne 
alebo sa obráťte na zástupcu CREATON.

Vetracia hrebeňová škridla a systém 
upevnenia hrebenáčov FIRSTFIX® sú 

inovatívnym duom na zhotovenie 
perfektného hrebeňa.

Vysoká bezpečnosť bez nutnosti 
použitia hrebeňovej laty. Rýchla 
a jednoduchá montáž hrebenáčov.

=+

FIRSTFIX®

Laty s rozmermi 40/60 mm, Hrebenáč typ PT i PSLaty s rozmermi 30/50 mm, Hrebenáč typ PT i PS

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

LAF 75 70 65 65 65 70 70 70 80

Hrebenáč PS FLA 110 105 105 100 90 80 65 60 45

Hrebenáč PT FLA 120 115 100 90 85 70 60 50 40

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

LAF 75 70 65 65 65 70 70 70 80

Hrebenáč PS FLA 120 115 115 110 100 90 75 70 55

Hrebenáč PT FLA 130 125 110 100 95 80 70 60 50



342-379

342-379

Hrebenáč PT, PS
LAF

393-433

Podhrebeňová
odvetrávacia
škridla

393-433

393-433

393-433

Základná škridla
KODA

393-433

410
50

Odkvapová lata
(nastaviteľný odstup)

Kontralata

Odkvap

Odkvapový pás

Odkvapový lem

Spotreba na bm vertikálne Spotreba na bm horizontálne

Dvojvlnová, bočná škridla Plošinová vetracia hrebeňová škridla

cca 2,4 ks/bm cca 3,8 ks/bm

LAF 
vzdialenosť hrebeňovej laty od 
línie štítu hrebeňa (v mm)
FLA 
vzdialenosť prvej hornej laty od 
línie štítu hrebeňa (v mm)

Prierez strechy
Vetranie s použitím podhrebeňových odvetrávacích škridiel. Hrebenáče kladené na sucho. Plocha 
prierezu výstupu vzduchu je cca 230 cm2/bm hrebeňa. Podľa normy DIN 4108 je to dostatočná 
hodnota pre strešné plochy s dĺžkou krokvy do 23 m.

*  Na obrázku je znázornený iba príklad možnej konštrukcie. Vždy musia byť dodržané platné pokyny a normy, a v prípade pochybností je 
potrebné konzultovať problém s odborníkom.



CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542-548
biuro@creaton.pl
www.creaton.sk

Keramická škridla
CREATON

Sila štyroch živlov

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Všetky technické zmeny sú vyhradené. Spoločnosť nezodpovedá za 
tlačové chyby a odchýlky farebných odtieňov spôsobené použitím daných techník tlače. 
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Keramické škridly značky CREATON sa vyznačujú perfektnými úžitkovými 
parametrami. Farebne jednoliate základné škridly, doplnky a montážne 
príslušenstvo vytvárajú funkčný strešný systém. Použité konštrukčné riešenia 
zaručujú funkčnosť, tesnosť a trvácnosť na dlhé roky.

Nehorľavé

Trvácne

Odolné voči UV 
žiareniu

Odolné voči 
poveternostným 
vplyvom

Pevné

Ekologické

+++ZEM VODA VZDUCHOHEŇ
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