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Tradicionális színek és formák sokszínű választéka

történelmi épületek helyreállításához

Műemlékek és történelmi épületek felújítása esetén feladat az eredeti állapot helyreállítása.

Természetes, színtartó, értékálló és kreatív - CREATON

Mi sem egyszerűbb a CREATON ezt a formavilágot képviselő termékeivel, hiszen ezen épületek

Csodaszép kerámia tetők a hightech magyar gyárból, Lentiből

teteje eredetileg a több ezer éves hagyománnyal rendelkező kerámia tetőcseréppel készült.

Hagyomány és innováció

Hagyomány

Természetes és

Beégetett tartósság

Viharálló

Tradicionális

és innováció

környezetkímélő

és védelem

biztonság

formák sokszínűsége

Az un. hódfarkú tetőcserepek a tetőfedésben a hagyományos formavilág megtestesítői, ezért
jelennek meg a felújított műemlékeken mind a mai napig szinte kizárólagosan, illetve igen gyak-

Egy több mint 6 000 éves

A nemes kerámia tető-

Az égetés során a kerá-

A tető agresszív időjárási

A történelmi környezetbe

ran történelmi környezetben.

anyag, 128 éves tapaszta-

cserepet a négy őselem

mia tetőcserepek felüle-

hatások elleni védelme

illeszkedő kerámia cserepek

Az antikolt hatású termékek választéka teszi teljessé a természetes színek és hagyományos for-

lat a gyártás területén, a

alkotja, amely

tének részévé váló engób

ipari formatervezés

tradicionális szín- és forma-

mák sorát.

legmodernebb gyártó-

környezetkímélő gyártás-

a tetőcserép felületébe

eredménye. A cserepek

világa számtalan variációt

berendezések, a kiváló

technológiával és a leg-

égve teszi azt tartóssá és

tökéletes egymáshoz

kínál.

magyar alapanyag, vala-

kedvezőbb ökomérleggel

széppé, egyben védelmet

illeszkedése és a számta-

mint kollégáink szakér-

járul hozzá a jövő bizton-

nyújt a környezeti hatások

lan kiegészítő elem teszi

telme – ezek sikereink

ságához.

ellen.

a tető minden részletét

Kerámia tetőcserép - a legkedvezőbb ökomérleggel
Kutatási adatok bizonyítják, hogy a kerámia tetőcserép a gyártási technológiának, a felhasznált
alapanyagoknak és élettartamának köszönhetően, teljes életciklusát vizsgálva, a tetőfedő anyagok között a legkisebb mértékben terheli a környezetét, a legkedvezőbb az un. ökológiai mérlege.

alapjai.

ellenállóvá.

A kerámia tetőcserép csak természetes anyagok felhasználásával készül: alkotóelemei a
föld és a víz, amely tűz segítségével válik környezetbarát és tartós építőanyaggá. A
kerámia tetőcserepek élettartama több emberöltőnyi, akár 100 év is lehet.

Technológia – egyensúlyban a természettel
A ma használt gyártási technológia igen kis mértékben járul hozzá a környezetterheléshez.
Az ezt célzó beruházásokra a CREATON jelentős összeget fordít minden országban.
A gyártáshoz szükséges agyag bányászata a legnagyobb körültekintéssel zajlik.
A már nem használt területeket pedig szintén a legnagyobb körültekintéssel,
rekultiválva adja vissza az ipar a környezetnek.
Minőség a magyar föld agyagából
Magyarország egyik legjobb minőségű agyaga
Lentiben található, amely teljesen mentes a mésztartalomtól,
így a kerámia tetőcserepek leggyakoribb sérülésének oka,
a mészzárványok kialakulása teljesen kizárt.
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Az örök klasszikus: „KLASSIK” hódfarkú

kerámia tetőcserép

Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium, Gyula

Ez a tradicionális formavilágot képviselő tetőcserép, ha-

A jellegzetes karcsú, visszafogottan elegáns forma, a natúrvörös szín

gyományos méretben (18x38 cm és 20x40 cm) félköríves

és a nemes engóbozás harmonikus szépségű felületet hoz létre a tetőn.

vágásával a műemlék épületek kedvelt tetőfedő anyaga.

Természetesen a hódfarkú és hornyolt termékek között is megtalálha-

A természetes vörös alapszín és a kerámiára jellemző föld-

tóak a „NUANCE”, engóbozott és a csak a hódfarkú kollekciót gazda-

színek mellett a legváltozatosabb árnyalatokban szolgálja

Szent István Katolikus Általános Iskola, Mezőkövesd

Kettős fedés

Tetőhajlásszög

Hódfarkú cserép
18 x 38 cm

de íves tetőfelületek felújítására is egyszerűen alkalmaz-

37,0 db/m 2

15,5 cm

35,8 db/m 2

16,0 cm

34,7 db/m 2

16,5 cm

33,6 db/m 2

> 45 <
_ 60
> 60

Koronafedés

lékek helyreállítása és a történelmi környezetben álló épületek köz-

vag-fedési (más néven koronafedési) módban rakhatóak,

15,0 cm

> 40 o <
_ 45 o
o

A „NOBLESSE”, a kétrétegű üvegmázas termékek tipikusan a műem-

A klasszikus hódfarkú tetőcserepek kettős- illetve lo-

38,3 db/m 2

o

> 35 <
_ 40

gító „EXKLUZÍV NUANCE” cserepek.

mai kor cserepeinek segítségével ismét teljes pompájával köszönhet

o

o

Tetőhajlásszög

Hódfarkú cserép
18 x 38 cm

kedvelt terméke, amellyel a szemet gyönyörködtető színharmónia a

hatóak.

Léctávolság

Anyagszükséglet

o

> 30 <
_ 35

o

29,0 cm

38,3 db/m 2

o

> 35 <
_ 40

o

30,0 cm

37,0 db/m 2

o

o

31,0 cm

35,8 db/m 2

> 45 o <
_ 60 o

32,0 cm

34,7 db/m 2

33,0 cm

33,6 db/m 2

> 40 <
_ 45

vissza.

Anyagszükséglet

14,5 cm

o

a történelmi környezetben álló épületek tetőinek helyreállítását.

Léctávolság

> 30 o <
_ 35 o

> 60

o

A hódfarkú „KLASSIK” a legszélesebb alkalmazási lehetőségeket kínáló, klasszikus szépségű tetőfelületek megújí-

„KLASSIK“ kerek vágású 18/38/1,4

tására alkalmas tetőcserép.

ÍN
ÚJ SZ

Változtatható léctávolság:
kettős fedés 14,5-16,5 cm,
natúrvörös

lovagfedés 29-33 cm.
Anyagszükséglet: 34-38 db/m²

antik
engóbozott

foltos
engóbozott

vörös
engóbozott

rézvörös
engóbozott

borvörös
engóbozott

barna
engóbozott

sötétbarna
engóbozott

ószürke
engóbozott

palaszürke
engóbozott

fekete
engóbozott

fekete, matt
engóbozott

„NUANCE“

Osztrák hódfarkú/ Bécsi táska 20/40

vörös
üvegmázas

borvörös
üvegmázas

barna
üvegmázas

sötétkék
üvegmázas

zöld
üvegmázas

fekete
üvegmázas

natúr vörös

natúr vörös

rézvörös
engóbozott

„NOBLESSE“
exkluzív
üvegmázas
kollekció

„FINESSE“
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Január s t Július
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4
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„NUANCE“
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3

4
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Február s t Augusztus

Március s t Szeptember

Április s t Október

Május s t November

Június s t December

1

1

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

Válasszon elbűvölő színpalettánkról. Így már semmi nem szab határokat a tető kialakításának.

Hortobágyi Nagycsárda

fekete, matt
engóbozott

5

2

3

4

5

2

3

4

5
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Természetes antik hatás beépítés után azonnal

A beépítéskor megfigyelhető, elvárt antik hatás a cserepek több árnyalatban történő gyártásából
adódhat, egyes változatok esetén különleges égetési eljárásnak köszönhető, valamint a megfele
lően kiválasztott termék felrakásakor a mesterek keze munkáját és kreativitását dicséri.

ANTIK MŰEMLÉKI HÓDFARKÚ CSERÉP
Domború felület, kosáríves
vágású és egyenes vágású
18/38/1,8

Domború felület ujjbordával
Kosáríves vágású és egyenes
vágású 18/38/1,8

Hatszög vágású,
kézzel festett hatású
18/38/1,4

Ha már a kivitelezés után az antikolt hatást szeretnénk felújított tetőnkön látni, dönthetünk a
„KLASSIK” antikolt hatású és a „KERA-BIBER” változatai között.
A „KLASSIK” cserép foltos (öregített hatású) színváltozata nem csak formavilágában, de színvilágát tekintve is már beépítésekor idézi a műemléki hangulatot: a régi tetőfelület hatását a természetes vörös cserép foltosra égetett változata és szabálytalan fekete engóbozása adja. Mint minden

natúrvörös

natúrvörös

o

CREATON cserép, az antik hatású hódfarkú kiégetése is 1000-1050 C hőmérsékleten történik,

natúrvörös

natúrvörös

natúrvörös
granulált

földszínű
engóbozott
granulált

Malom, Bódvaszilas

ezért nedvességfelvétele igen alacsony, 5-8%.
Családi ház, Horpács

A másik gyártási eljárás eredménye, a „KLASSIK” hódfarkú cserépcsalád „KERA-BIBER”
márkanevű terméke.
o

Ennél az égetési hőmérséklet 1150-1200 C, aminek köszönhetően az agyag szerkezete még
tömörebbé, tartósabbá és ellenállóbbá válik, nedvességfelvétele mindössze 3-6%.
Ez utóbbi egy különleges eljárással a guttau-i üzemben készül, ahol először natúrvörös színben
színterezik, majd vörösestarkává izzítják, így alakulnak ki a vöröses és kékesen égetett színei.
A kékesen égetett cserép napfényben vöröses, kékes színárnyalatban jelenik meg.

Változtatható léctávolság:
kettős fedés 14,5-16,5 cm,
lovagfedés 29-33 cm.
Anyagszükséglet: 34-38 db/m2.

„KERA-BIBER“ 18/38/1,2

natúrvörös

vöröses
égetett

kékes
égetett

rézvörös
engóbozott

mangán
szinterezett

antracit
engóbozott.
szinterezett

Honvédi téri Református Templom, Szeged

„NUANCE“

„KERA-BIBER“ bordázott felület
Szász hódfarkú 15,5/38/1,2

natúrvörös

vöröses
égetett

kékes
égetett

rézvörös
engóbozott

Szász
hódfarkú 18/38/1,2

antracit
engóbozott

natúrvörös

„NUANCE“

Érseki Barokk Kastély, Hajós
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Különleges formavilág a tetőn

Ívek és kúpok a tetőn
Dorottya Hotel,
Kaposvár

A régmúlt ízlését és építészetét idéző tetők a mai kor szemlélői számára igen összetettnek, tagoltnak

A műemléki tetők felújításához gyakran még a szakemberek is óvatos kézzel és a múlt iránti tisztelettel nyúlnak.

és részletgazdagnak tűnnek.

Műemléki épületekre jellemző formavilág újjáélesztésre szinte kizárólag hódfarkú tetőcserép használható, és nem

Nagy hajlásszögű tornyok és kúpok, íves ablakok és formák jellemzik, ahol színben és formavilágát

csupán azért, mert a feladat az eredeti állapot helyreállítása, hanem mert az ilyen formák kivitelezésére ez a

tekintve is egyedi megjelenésű tetőcserepek szükségesek az épület eredeti formájának helyreállí-

típusú cserép a legalkalmasabb.

tásához. Ennek megvalósításához a műemlékvédő szakemberek által elsősorban ajánlott bontott
és újrahasznosított cserepek mellett, de akár azok helyett is a modern gyártástechnológia is kínál
megoldásokat.

Íves tetőfelületek felújítása hódfarkú
tetőcseréppel kettős fedési móddal

Kolostorfedés: a hagyomány és a modern gyártástechnológia találkozása

készítendő, amely alá teljes aládeszká-

„ANTICO” kerámia tetőcserép

zás szükséges.

A kolostor, más néven barát vagy apáca fedés a mediterrán országok hangulatát idéző műemléki
tetők különleges hatású fedési megoldása.
Az eredeti kolostorfedésnél a cserepeket homorú és domború felükkel egymásba helyezve alakult ki
ez a látványos megoldás.
A CREATON a történelmi környezetben álló épületekre kínált választékában megtalálható az
„ANTICO” nagy hullámú cserép, amellyel a hagyományos kolostorfedés látványára emlékeztető,

Íves tetőablak (ökörszem, Napóleon ablak) szakszerűen
akkor készíthető el, ha az ablak vízszintes és függőleges
befoglaló méretének aránya 5:1.

ám a mai kor műszaki követelményeinek minden szempontból megfelelő tetőfedés készíthető.
Akár 10 fokos tetőhajlásszögnél is vízbiztos beépítést tesz lehetővé.
A hagyományos formavilágot idéző, ám a modern fejlesztési eredményeket ötvöző sajtolt cserép
horonyképzésének köszönhetően nagy biztonságot nyújt a víz tetőről történő elvezetése terén.
Változtatható léctávolság: 34,9-35,9 cm
Anyagszükséglet: 13,9-14,6 db/m²

Kör alaprajzú kúpfelületek szakszerű fedéséhez a kúpnak
3 méternél nagyobb sugarú kör alaprajzzal kell rendelkeznie.
A kúp csúcsához közelítve, a hajlásszög függvényben, az
utolsó 50-80 cm fémlemez zárással készül.

MANUFAKTUR torony hódfarkú tetőcserép
Műemléki környezetben gyakran előforduló tagolt
tetők, kis felületek és speciális formák ideális
megoldása a hódfarkú tetőcserepek kis méretű
változata, az un. torony hódfarkú tetőcserép.
Méret: 140 × 280 × 14 mm

Református templom,
Fülöpszállás

Anyagszükséglet: 68 db/m²

Torony hódfarkú cserép 14/28/1,4

natúrvörös

rézvörös
engóbozott

óvörös
engóbozott

sötétbarna
engóbozott

fekete
engóbozott

„NUANCE“

vörös
üvegmázas

borvörös
üvegmázas

barna
üvegmázas
„FINESSE“

fekete
üvegmázas
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Színek, formák és felületek – Hornyolt „HORT OBÁGY”/ „RÓNA” / „HARGITA“
A hódfarkú „KLASSIK” tetőcserépen túl a CREATON hódfarkú- és hornyolt tetőcserepeinek
választékában számos, a műemlékek és történelmi környezetben álló épületek felújítására
alkalmas cserép található.
A hornyolt tetőcserép az egyszeres fedést lehetővé tevő hódfarkú tetőcserép
továbbfejlesztett változata. Kiemelkedő előnye az egyszeres fedés biztonságát növelő
oldalsó hornyolás, amely a szélsőséges időjárás hatásaival szemben ellenállóvá teszi a tetőt.

Fedés hornyolt tetőcseréppel
Hornyolt tetőcserép
szegmensvágás
20,5 x 40 cm
„RÓNA“ egyenesvágású
hornyolt tetőcserép
20,5 x 40 cm

A „HORTOBÁGY” szegmens vágású cserép bordázott felülete markáns, rusztikus felületi
hatást ad. A „RÓNA” cserép egyenes és szegmensvágással is elérhető, a felújítások
gyakran használt cserepe. A „HARGITA” kettős bordázatú felülelete egy régi klasszikust
hív életre, léctávolsága a felújítások kedvelt tetőcserepévé teszi.

Tetőhajlásszög

20,6 db/m 2

első vértanú plébániatemplom,

> 35 o <
_ 40 o

28 cm

19,8 db/m 2

Budapest

> 40 o

29 cm

18,5 db/m 2

_ 35 o
> 30 o <

27 cm

20,6 db/m 2

o

> 35 <
_ 40

o

28 cm

19,8 db/m 2

o

o

29 cm

18,5 db/m 2

> 45 o <
_ 50 o

30 cm

18,2 db/m 2

31 cm

17,9 db/m 2

32 cm

17,4 db/m 2

> 40 <
_ 45

> 50 <
_ 60
> 60
Fedés hornyolt tetőcseréppel
„ HARGITA” tetőcserép

20,5 x 42 cm

A cserepeket feles eltolásban
(kötésben) kell elhelyezni

Ezek természetesen mind a kisméretű tetőcserepek közé tartoznak, amely egyrészt
egyszerűsíti a tetőfedést, ugyanakkor már csak méretük miatt is könnyítik a korábban
említett különleges formai megoldások kivitelezését. Mindkét változat megegyező műszaki
paraméterekkel rendelkezik, és a legegyszerűbb fedési móddal, kötésben elhelyezendőek.

Országúti Ferences Szent István

27 cm

o

A CREATON hornyolt, „HORTOBÁGY” és „RÓNA” tetőcserepeinek színskálája, az egyedi
vágási formák és különböző felületi kialakítás segítségével a tetők szemet gyönyörködtető
sokszínűsége valósulhat meg. Nincs az az épület, amelynek a rekonstrukciójához ne lehetne
megtalálni a megfelelően illeszkedő kerámia tetőcserepet.

Léctávolság X Anyagszükséglet

> 30 o <
_ 35 o

o

o

Tetőhajlásszög

> 30 o

Léctávolság X

Anyagszükséglet

29 cm

19,15 db/m 2

o

o

30 cm

18,51 db/m 2

o

o

31 cm

17,92 db/m 2

40 o - 45 o

32 cm

17,36 db/ m 2

45 o - 60 o

33 cm

16,83 db/m 2

34 cm

16,33 db/m 2

30 - 35
35 - 40

o

60 <

A hornyolt termékeknél a natúrvörös szín mellett megtalálható a „NUANCE” rézvörös
engóbozott, és 2012-től újdonságként gazdagítja a színpalettát a „NUANCE” fekete matt
engóbozott szín is.

Magyarok Nagyasszonya
Katolikus plébánia templom ,
Deszk

Hortobágy/Róna változtatható léctávolság: 27-31 cm
Hortobágy/Róna anyagszükséglet: 18-20 db/m²
Hargita változtatható léctávolság: 29-34 cm
Hargita anyagszükséglet: 16-18 db/m²

"PROFIL" hornyolt/"HORTOBÁGY" bordázott és „RÓNA“ sima felület/ „HARGITA“
„RÓNA” sima felülettel

„HORTOBÁGY” bordázott felülettel

„RÓNA” sima felülettel

Szegmensvágás

„HARGITA”

Egyenesvágás

ÍN
J SZ

Ú

Prónay-kastély, Romhány
natúrvörös

rézvörös
engóbozott

fekete matt
engóbozott

„NUANCE“

natúrvörös

rézvörös
engóbozott

fekete matt
engóbozott
„NUANCE“

antik
engóbozott

natúrvörös

rézvörös
engóbozott

fekete matt
engóbozott

natúrvörös

„NUANCE“

Református templom, Kádárta

Bencés Erdei Iskola, Táp
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Egy rendszer a biztonság érdekében

Kiegészítők minden tetőhöz

Aluminium Schneefang- und Steigtrittsysteme – unauffällig aber sicher.

Átfogó tartozékválasztékunkkal biztosra mehet

Kiegészítők minden tetőhöz

A CREATON eredeti tartozékprogramjának
elemei átgondolt rendszert alkotnak.
A kúpcserép és az annak beépítését könnyítő,

A tökéletes kerámia tetőlezárás

Így a tető nemcsak szép, hanem műszakilag is
tökéletes rendszertartozékokkal mindig
a helyes oldalon áll.

műszakilag támogató elemek a tetőgerincet

A viharállóság fontosságára az elmúlt évek zord

Viharkapcsok

időjárása irányította a figyelmet. A CREATON

időtállóvá, esztétikussá teszik.

Elosztókúp

Gázkémény
átvezető cserép

Fényáteresztő
cserép

Kúpalátét
Alátétfóliák
„UNO“, „DUO“,
„TRIO“, „QUATTRO“
Kúpkapocs

Szellőzőcserép
LQ25

Szellőzőcserép
LQ10

Antennakivezető
szett

3/4 cserép

Taréjcserép

Taréjszellőző

választékában minden cseréptípushoz megtalálhatóak a megfelelő rozsdamentes alapanyag-

Félnyeregtető cserép

ból készült viharkapcsok, amellyel a kiszámítha5/4 cserép

tatlan időjárási viszonyok ellenére is biztonságos

Tetődíszek

és tartós tetőt építhetünk.

Fal - kémény
szalag

Kúplezárás

„FIRSTFIX“

Levegőáramlás

Szellőző taréjcserép

Félcserép

Az alumínium és acél rendszertartozékok

Alumínium tartozékok: járórács és hófogó rendszerek

Járórács

Beakasztós kapocs
30/50 és 40/60
lécezéshez

Funkciós zárókorong

jobbára a hó tetőről történő balesetveszélyes

Szolárcső
átvezető szett

Beütős kapocs

Hódfarkú beakasztós
viharkapocs

Romano
beütős viharkapocs

„ANTICO“
beütős viharkapocs

A CREATON kínálatában a klasszikus fektetett

„UNO“/„DUO“/„TRIO“/„QUATTRO“ páraáteresztő alátétfóliák

alátétfóliától a legmagasabb igénybevételre is

lezúdulását akadályozzák, illetve lehetővé

alkalmas, deszkázatra fektethető páraáteresztő

teszik a tetőn történő balesetmentes közle-

tetőfólia is megtalálható. A „QUATTRO“

kedést.

páraáteresztő, puffer tulajdonsággal rendelke
ző tetőfólia „SINFONIE“, „PREMION“ és
„FUTURA“ tetőcserepek esetén akár 7 fokos
tetőh ajlásszögig is biztosítja a tökéletes víz-

Kúpcserép zárókorong

Alapelem

Szolárelemtartó szett/
Horganyzott szolárelemtartó

Rönkfatartó

Hófogórács + tartó

Hosszú járórács + tartó

Egylábas elem

„UNO“ (120 gr/m2)

„DUO“ két ragasztócsíkkal (150 gr/m2)

„TRIO“ két ragasztócsíkkal (210 gr/m2)

„QUATTRO“ (350 gr/m2)

zárást. A CREATON kínálatában megtalálható
valamennyi tetőfólia páraáteresztő.

Alu tetőlétra
(inkl. tartó)

Egy igazi CREATON-tető kizárólag kerámia

Egyedi hódfarkú tartozékok

kiegészítőkkel készül. A klasszikus és időtálló

Alátéthéjazat tartozékok

szépségű hódfarkú termékekhez kifejlesztett
egyedi hódfarkú kerámia tartozékok egyszerHegyi hófogó

Vágott cserepekhez
huzal

re biztosítják a tető tökéletes szellőzését, és

Hófogó

a kevesebb vágásnak köszönhető esztétikus
Tetőkibúvó

megjelenést.
Taréjcserép

Szegélycserép

Ereszcserép

9-33 cm szigetelt
tetőszerkezetek
nagyfokú
stabilitása

minden megtalálható, ami valóban biztonságossá és széppé
Csatornaszellőző szett

valamint kerámia csatornaszellőző elemek, szolárcső- és antenna kivezető

SKL speciális tubusos
ragasztó

NDS szögtömítő
szalag

NDM szögtömítő massza

QSM gyorsragasztó

TRIO páraáteresztő fólia csatlakozó
gyűrű a piacon megtalálható
alátétfóliák mintegy
80 %-hoz alkalmas

• B eépítésnél jelentős költségmegtakarítás.
• A rövidíthető adaptercső nagyobb rugalmasságot biztosít.
• G yorsaság az egyszerű kezelés által.
• Szakszerű beépítésel nagyfokú biztonság.

QSM ecsettartó

Alapelem

Fésüs eresszellőző

Szellőző szalag

keletkezik, ahol a tetőn, a tetőcserépen, ill. az
alátétfólián keresztül valamiféle szerkezet körüli vízzárást szükséges megoldani. A megoldás a
CREATON szettekkel ma már műszakilag töké-

„SIGNUM“
Győződjön meg Ön is az előnyeiről.
Antenna kivezető cserép

Rönkfatartó

Ereszszellőző

Signum adapter beépítésével a tetőáttörések a külső alátétfólia és a belső lég- és párazáró fólia közötti
változó vastagságú szerkezet esetén is lég- és vízzáró módon oldhatóak meg.

QUATTRO hőlégfúvó

A tető legsérülékenyebb pontjainak egyike ott

A tökéletes tetőátvezetésért

letes és kézenfekvő.
Ereszcserép

jellemeznek és amelyek optikailag is illeszkednek a tetőhöz. A kiváló minőségű CREATON tetőkibúvó ablakok,
az ablakszárny abszolút vastag gumiprofil tömítéseiről, valamint fém horganyzásukról ismerhetők fel.

NKS varratragasztó szalag

Belső lég- és párazáró gyűrű

cserepek egyaránt. A tető bejárásához, pl. kéményseprési munkákhoz, a CREATON
olyan járó rendszereket fejlesztett ki, amelyeket szerkezetileg biztonságos, csúszásmentes felületek

5/4 cserép

Szellőztető cső légzáró gyűrűje

Kúpcserép

Hófogórács
(inkl. támaszték)

3/4 cserép

Világújdonság! „SIGNUM“-adapter

Kezdőkúp

A CREATON eredeti tartozékprogramjában
tesz egy tetőt: hófogó és tetőlétra rendszerek, tetőkibúvó ablakok,

Ereszszellőző

Szolárcső átvezető cserép

Gázkémény átvezető cserép

EPDM mandzsetta alátétfólián
való átvezetéshez
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Egyedi vágás, forma és felület kialakítás

A védelem, amely tűzben születik
rm
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KÜLÖNLEGES VÁGÁSI FORMÁK
A hódfarkú „KLASSIK”, „AMBIENTE” és „KERA-BIBER” tetőcserepek egyedülálló módon hétféle vágási formában és ötféle felülettel állnak
rendelkezésre, emellett a színek zavarba ejtő kavalkádjából válogathatunk. Nincs olyan felújítás, ahol a korábbi látványt ne lehetne reprodukálni,

CREATON

Víz

nincs az az építészeti elgondolás, amelyet ne lehetne megvalósítani!

Agyag

Az 1.000 C feletti égetési
hőmérséklet révén,
köszönhetően a kiváló
homogén alapanyagoknak,
évtizedeken át színtartó.

kedvező
ökomérleg
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A természetes
páratartalom szabályozás az
engóbozott felületeknél is
biztosított.

100
%

-o

KÜLÖNLEGES FELÜLETKEZELÉSEK

sima

dörzsölt

kézi bordázott

szász hódfarkú

kefézett

„KERA-BIBER”
o

A kerámia tetőcserepek minőségének egyik alapja a magas égetési hőmérséklet, amely a CREATONnál általában 1050 C. A hódfarkú termékcsalád
o

egyik tagja az un. szász cserép, a „KERA-BIBER” hódfarkú égetése azonban 1150 – 1200 C között történik, amelynek következtében még tömörebb
és ellenállóbb termék jön létre.
Ez a kerámia tetőcserép egy különleges eljárással a guttau-i üzemben készül, ahol először natúrvörös színben színterezik, majd vörösestarkává izzítják,
így alakulnak ki a vöröses és kékesen égetett színei.

„KERA-BIBER“ 18/38/1,2

„KERA-BIBER“ bordázott felület
Szász hódfarkú
15,5/38/1,2

natúrvörös

vöröses
égetett

kékes
égetett

rézvörös
engóbozott

mangán
szinterezett

„NUANCE“

Szász
hódfarkú
18/38/1,2

antracit
engóbozott.
szinterezett
natúrvörös

vöröses
égetett

kékes
égetett

rézvörös
engóbozott
„NUANCE“

Az engób enyhe selyemfényt kölcsönöz a tetőfelületnek.

antracit
engóbozott

natúrvörös

– Exkluzív engób kollekció
A kerámia tetőcserepek színállandósága, felületének tartóssága,
nem valamiféle, a felületükre kerülő festéknek, máznak, kezelésnek
köszönhető. Erről az égetés során a kerámia tetőcserép anyagába, az
agyagba beleégő, annak részévé váló szintén természetes anyag, az
engób gondoskodik, amely egyben enyhe selyemfényt is kölcsönöz
a tetőnek. A kerámia tetőcserép felülete ennek következtében akár
több évtizedig is változatlanul szép, változatlan színű, nem fakul, nem kopik meg.
A CREATON minden terméktípusban forgalmaz Nuance márkanévvel ellátott engóbozott tetőcserepeket.

