
MIKADO® – Sík tetőcserép

A kifinomult sík tetőcserép
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MIKADO® – letisztult forma nagy rugalmassággal

MIKADO
AZ ELŐNYÖK

A tetőcserép fej- és lábrészébe épített, kb. 29 mm eltolási tartomány nagyfokú rugalmasságot 
biztosít úgy az újépítésű-, mint a felújított tetők esetében, és ezzel egyszerűsíti a fedés kialakítását.

www.creaton.hu

 min.11,7  
 db/m2

CSERÉP- 
SZÜKSÉGLET

* Csakis alárendelt épületek esetén a ÉMSZ irányelvekkel [Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége] összhangban.

NATÚRVÖRÖS
TÖKÉLETES ALAPANYAGOK, GARANTÁLT MINŐSÉG ÉS LETISZTULTSÁG

NUANCE
ENGÓBOZOTT KOLLEKCIÓ

NUANCE 
palaszürke 
engóbozott

 NUANCE 
fekete matt 
engóbozott

 

Nagy eltolhatóság, amely
minden cserép esetében
29 mm.

Az elsőosztályú alapanyagok 
nagy homogenitást és kismér-
tékű zsugorodást tesznek 
lehetővé. A magas vasoxidtar-
talom hamisítatlan, ragyogó-
an intenzív színeket eredmé-
nyez.

Két stabil felfüggesztő fül 
gondoskodik a cserepek 
biztos tartásáról és a tető
megbízható szellőzéséről.

Kötésben történő fedésnél 
vízhatlan alátéthéjazat esetén 
10 foktól  alkalmazható.*



BIZTONSÁGOS

ESZTÉTIKUS

CREATON EREDETI GYÁRI
TARTOZÉK

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
MIKADO® – Eredeti gyári tartozék

• 1  Kerámia funkciós kezdő-  
és záró korong PI

• 2  Kúpcserép PI

• 3 Szellőző taréjcserép

• 4  Taréjszellőző oromszegély-
cserép

• 5 Oromszegélycserép

• 2

• 4

• 5

• 3• 1
• 2

• 4• 3

• 5

A CREATON alátéthéjazatok 
magas biztonságot nyújtanak 
még alacsony tetőhajlásszög 
esetén is, gazdaságos és 
költségkímélő tetőfóliával.

Alapelem Rönkfatartó Hófogórács Hosszú 
járórács

Egylábas 
elem

RENDSZERTARTOZÉK
GYORS, EGYSZERŰ ÉS BIZTOS BEÉPÍTÉS

CREATON
TETŐFÓLIÁK

A tető biztonságos bejárásához karbantartási munkálatok esetén: a CREATON járórendszereket 
a biztonságos, csúszásmentes járófelületek jellemzik, amelyek optikailag is illeszkednek a te-
tőhöz. A hó- és a jégteher elleni védelemhez mindenekelőtt a havas régiókban ajánljuk a 
CREATON hófogórácsokat, rönkfatartókat, illetve masszív hegyi hófogórácstámasztékokat.
A flexibilis elemek egyszerű és biztonságos beépítéséhez stabil alumínium alapelemeket 
fejlesztettünk ki, amelyek formája és színe tökéletesen illeszkedik a tetőhöz.

A teljes egészében kerámiával fedett tetők különösen funkcionálisak, tartósak és 
optikailag tökéletesek. A kerámia gerinclezáróelemet a CREATON a MIKADO modell 
ideális rendszerkiegészítéseként kínálja.  A szellőző taréjcserepek kerámia lezárójuk 
segítségével biztosítják a tető optimális kiszellőztetését. Még a rendkívül lapos tetőket 
is védi az eső bejutása ellen. 

A CREATON választékán belül mindig illeszkednek egymáshoz a színek és a formák.  
A szabadalmazott rögzítési rendszer révén nincs szükség habarcs vagy műanyag  
elemek használatára, a kerámiából készült gerinclezárás nem igényel karbantartást.  
A CREATON teljes mértékben kerámiából építi fel a tetőt – mert ez a leggazdaságo-
sabb, a legszebb és a legértékállóbb megoldás.

Szabadalmazott rögzítési rendszer: gyors, biztonságos rögzítés gerincléc nélkül

Taréjszellőző 
-cserép

KERÁMIA TETŐGERINC LEZÁRÁS
OPTIMÁLIS KISZELLŐZTETÉS RENDSZERBEN

Félcserép
Oromszegély 
cserép

Kettőshullámú 
cserép

 
Szellőzőcserép

Taréjszellőző 
cserép

Taréjszellőző 
oromszegély 
cserép Félnyeregtető cserép

Félnyeregtető-
oromszegély 
cserép

SIGNUM

Kerámia 
csatornaszellőző 
cserép ø 100 mm

SIGNUM kerámia 
csatornaszellőző 
cserép ø 125 mm

Antennakivezető 
cserép kerámia
ø 60 gumicsatlako-
zóval

Szolárcső 
átvezető cserép 
kerámia ø 70

Kerámia gázké-
mény átvezető 
cserép ø 110/125 Kúpcserép PI

Kúpcserép kezdő és 
zárókorong PI

Kerámia 
kezdőkúp PI

KERÁMIA TARTOZÉKOK
TERMÉSZETES, TARTÓS SZÍN- ÉS UV-VÉDELEM
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MIKADO® – A tetők méret alapján történő kialakításához

Az alátéthéjazat kialakításával kapcsolatos 
kérdések esetén keressen minket bizalommal. 
A minimális/maximális határtartományba 
eső léctávolság értékek esetén kérjük, hogy a 
rendelésnél feltétlenül adja meg a léctávolsá-
got! A nyers agyag természetadta eltérései 
következtében csekély mértékű szín- és 
méreteltérések lehetségesek.

MŰSZAKI ADATOK
Méret: kb. 275 x 446 mm

Fedési szélesség:

min. min. kb. 227 mm

átl. átl. kb. 229 mm

max. max. kb. 231 mm

Fedési hossz:

min. min. kb. 343 mm

átl. kb. 357 mm

max. kb. 371 mm

Cserépigény:

min. kb. 11,7 db/m2

átl. kb. 12,2 db/m2

max. kb. 12,8 db/m2

Darabsúly: kb 3,4 kg kb.  39,8 kg/m²

Minicsomag: 5 db Raklap: 240 db.

Tetőhajlásszög
kötésben történő

fedés esetén:

≥ 25° Előírt tető hajlásszög

≥ 18° Szabadon fektetett alátéthéjazat esetén

≥ 16° Szélzáró alátéthéjazat esetén

≥ 14° Vízzáró alátéthéjazat esetén

≥ 10° Vízhatlan alátéthéjazat esetén

30/50-es tetőléc

Tetőhajlásszög 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

Léctávolság a  tető metszés-
pontjához (mm-ben) 70 70 65 60 55 50 45 40 30 - -
Gerincléc távolság 
(mm-ben) 95 90 80 75 70 60 60 50 55 - -

40/60-as tetőléc 

Tetőhajlásszög 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

Léctávolság a tető met-
széspontjához (mm-ben) 70 70 65 55 50 45 40 30 15 - -
Gerincléc távolság 
(mm-ben) 105 100 90 85 80 70 70 60 65 - -

29 MM 
ELTOL- 

HATÓSÁG

A ZVDH [Német Tetőfedők Központi Szövetsége] szabályzatának megfelelően, szegélycserepek alkalmazása esetén a lelógó szegély belső széle és az oromfal, illetve a burkolat külső széle 
közötti távolságnak legalább 1 cm-nek kell lennie. A bemutatott műszaki rajzok csak szerkezeti példának minősülnek Az előírt szabvány tetőhajlásszögeknél alacsonyabb hajlásszögekkel 
kapcsolatban megadott adatok és az alátéthéjazatok kivitelezése Németországban a ZVHD adataira támaszkodik. Németországon kívül más adatok vagy szabványok lehetnek érvényesek (mint 
például az ÖNORM szabványok, vagy az ÉMSZ irányelvek). Konkrét esetben ezeket vegye figyelembe!

PI típusú kúpcserépigény (2,8 db/fm.)

PI típusú kúpcserépigény (2,8 db/fm.)

GSPublisherVersion 1185.14.85.100

75

338

LAF

343 - 3
71

343 - 3
71LAF

338

75

343 - 3
71

343 - 3
71

343 - 3
71

343 - 3
71

Eresz és gerincmetszet

Eresz és gerincmetszet

"PI" kúpcserép "FIRSTFIX" rögzítéssel

"MIKADO" taréjszellőző cserép

Fóliasapka

"MIKADO" alapcserép
Tetőléc 3x5 cm

Ellenléc 5x5 cm
Alátéthéjazat

Szarufa

Gerincléc

"MIKADO" alapcserép
Tetőléc 3x5 cm

Ellenléc 5x5 cm
Alátéthéjazat

Szarufa

Ereszcsatorna

Szarufába süllyesztett ereszdeszka

Talpszelemen

Szellőzőszalag

Cseppentő lemez

Fésűs ereszszellőző

Tőcsavar

Ereszcsatorna

Szarufába süllyesztett ereszdeszka

Talpszelemen

Szellőzőszalag

Cseppentő lemez

Fésűs ereszszellőző

Tőcsavar

"MIKADO" szellőzőcserép (LQ32)

"MIKADO" taréjszellőző cserép

"PI" kúpcserép

A szellőzés a szellőzőcserépen keresztül történik.
A szellőző keresztmetszet 32 cm2/db

A szellőzés a taréjszellőző cserépen keresztül történik.
A szellőző keresztmetszet 230 cm2 / m.
Ez a szellőző keresztmetszet a DIN 4108 alapján, 23 m
szarufa hosszúságú tetőfelület kiszellőztetésére is
alkalmas.
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CREATON. TETŐBEN OTTHON.

CREATON South-East Europe Kft.
H-8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Telefax: +36 92 551 559
E-mail: info@creaton.hu
www.creaton.hu

Fenntartjuk a nyomtatásból eredő színbeli eltérések és műszaki változtatások jogát. 2019. I. kiadás. Tartalmilag lezárva: 2019. október

A CREATON kizárólagosan olyan természetes 
agyagot használ alapanyagként, amely a  
legjobb kitermelési területről származik. 
A gondosan kiválasztott, minőségi alapanyagok  
képezik az alapját az egyedülálló  felületkeze-
lésnek, amely segítségével a környezetbarát 
CREATON tetőcserepek tartósak és időtlenül  
szépek. 
Szándékosan kerüljük a vegyi adalékanyagok 
használatát. A CREATON a tiszta és természe-
tes alapanyagú termékeket, a környezetkímélő 
technológiát és az egészséges környezetben  
történő  életet támogatja.

Diffúzióval szemben 
ellenálló

Nedvesség- és 
fagyálló

Tűzálló

IdőtállóUV-álló
Környezetkímélő 
módon előállított

TERMÉSZETES ALAPANYOK, 
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
A négy elemre támaszkodva


