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Gondolta volna, hogy a szinte láthatatlan eresz-
csatorna a tető milyen fontos része?

Fontosságát gyakran csak rossz működése esetén érezzük át igazán: a lecsorgó víz, a 
lefolyóba fagyott jég, az eresz alja vagy a homlokzat vizesedése újabb nem várt felújítási 
költségeket  eredményezhet.

Egy minden esztétikai és műszaki igényt kielégítő, innovatív ereszcsatorna láthatatlanul 
szolgálja a tetőt, az épületet és így a ház tulajdonosát.

A CREATON kínálatából immár nem hiányzik a tetőt teljessé tevő minőségi függő eresz-
csatorna rendszer sem. 

Válasszon az épület stílusához, a tetőfedő anyaghoz és az Ön ízléséhez színben illesz-
kedő ereszcsatornát! 

A CREATON tetőfedő anyagok több mint 100 éve bevált alkotóelemei 
a modern vagy hagyományos épületeknek. Fontos szerepet játszanak sokak 
otthonteremtési álmának megvalósításában, szemet gyönyörködtető 
látványukkal szolgálják házunk, családunk és értékeink védelmét. 

Ehhez illeszkedik a hosszú élettartamú és magas minőségű 
ROBUST felületű függő ereszcsatorna, mely szinte észre-
vétlenül rendhagyó megjelenést biztosít a tetőnek.

Nincs az az igény, amelyre a CREATON ne kínál-
na megoldást! 

Mit kínál a CREATON félkörszelvényű függő 
ereszcsatorna rendszer?

• Minden típusú tetőfedéssel harmonizáló méret- és színválaszték. 
• A tetőfedő anyagok és tetőbiztonsági kiegészítők színével megegyező széles 
 színválaszték.
• Különleges ROBUST felület (az univerzális kiegészítőkön is!).
• Kitűnő korrózió elleni védelem.
• Hosszú élettartam, magas minőség.
• Igényes részletkialakítások az esztétikus tetőért. 
• Komplett rendszer széles termékválasztékkal.
• Modern, bepattintós illesztéssel könnyen, gyorsan szerelhető.
• Kiváló ár-érték arány.

CREATON függő ereszcsatorna rendszer
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Függő ereszcsatorna bevonatként a CREATON ROBUST
felületkezelést ajánljuk! 

Ez a termék a legszigorúbb európai szabvány szerint készül, a legmagasabb 
szintű minőségellenőrzési elvárásoknak is eleget tesz. 
Mindezeken felül, 2100 méter tengerszint feletti magasságig garanciát vállalunk 
ezekre a termékekre.

Kromát mentes alapozó 
ROBUST felüle

Kromát mentes elő alapozó 

Hosszú távú korrózió védő réteg:
Cink-magnézium bevonat (120 g/m2),
vagy cink bevonat 275 g/m2

Acél

Felületkezelés mikroszemcsékkel

Az alumínium alapanyagú ereszcsatorna 
rendszerelemek bevonata is ROBUST fe-
lületkezeléssel készül. A rétegrend a két 
alapanyagnál csak annyiban tér el, hogy 
alumínium esetén nem szükséges a cink 
bevonat használata, hiszen az alumínium 
önmagában korrózióállónak tekinthető.

Különleges ROBUST felületkezelés a tartós védelemért

A CREATON függő ereszcsatorna rendszer különleges, matt, strukturált ROBUST 
felületkezeléssel és extrém karcolással szembeni ellenállóképességgel bír.

A ROBUST felületkezelést kifejezetten a kültéri felhasználásból eredő magasabb igénybevételekre  
fejlesztették ki. A hagyományos bevonati rétegekhez képest sokkal magasabb szintű ellenállást biztosít a me-
chanikai behatásokkal - elsősorban a karcolásokkal - szemben. A ROBUST felület mechanikai ellenállósága  
mellett megfelel a legmagasabb szintű UV állósági követelménynek is, így az UV állósági kategóriája: RUV 4.

A felület rétegrendje acél termékek esetén

    ROBUST felületi bevonatKromát mentes alapozó  

   Kromát mentes elő alapozó

     Hosszú távú korrózióvédő réteg
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Karcolással szembeni ellenállás

ROBUST

150%

100%Hagyományos termékek



RendszertartozékokA tetőcseréphez illeszkedő színek

Színválaszték

A formának funkciója van, a színek pedig az ízlést szolgálják. A CREATON termékek minden kritériumnak 
megfelelnek: a tetőfedő anyagok színével megegyező széles színválaszték gondoskodik a legkülönfélébb 
elképzelések megvalósításáról. 

vörös borvörös sötétbarna palaszürke fekete

A CREATON függő ereszcsatorna rendszer színválasztéka:

Az ereszcsatorna színe:

vörös:        

borvörös:      

sötétbarna:      

palaszürke:      

fekete: 

A kerámia tetőcserép színe:

natúrvörös, téglavörös, rézvörös

borvörös

sötétbarna      

palaszürke      

fekete, matt fekete

Évtizedekre szóló garancia

A garancia nem más, mint a minőség iránti elkötelezettség kifejeződése. A CREATON a jelenleg érvényes 
nemzetközi és hazai szabványoknál és előírásoknál szigorúbb feltételrendszert állított fel a termékeivel 
szemben, amit írásban is garantál.

Alumínium:

ÉV

korrózió elleni 
GARANCIA
40ÉV

szín
GARANCIA

30ÉV40
funkcionális
GARANCIA

ÉV

korrózió elleni 
GARANCIA
15ÉV

szín-
GARANCIA

15ÉV30
funkcionális
GARANCIA

Bevonatos acél:
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A CREATON ereszcsatorna rendszerét szakemberek fej-
lesztették ki szakemberek számára, így az minden, az 
egyszerű és gyors szerelést szolgáló kiegészítőt és tarto-
zékot magában foglalja.

Használatával a kivitelezés egyszerűbbé és gyorsab-
bá válik. A kiváló minőség és az egyedülálló illeszkedés 
gyors szerelést tesz lehetővé és évtizedekig magas fokú 
funkcionalitást garantál.

A kétféle méretben kapható ereszcsatornákkal és lefolyó-
csövekkel, valamint teljes körű elemválasztékával a rend-
szer bármilyen épülettípushoz ideális megoldást kínál. 

Véglemez
Ereszcsatorna

Tölcséres betorkolló

Ereszcsatorna kampó

Homlokdeszka kampó

Eresz összekötőDilatációs betét 

Szeglet (belső/külső)

Könyökív

Y elágazó

Lefolyócső bilincs

Lefolyócső toldó

Lábazati elem

Kifolyónyelv

Állványcső 
tisztítónyílással

Vízgyűjtő üst

Szoknyás cső

Állványcső bilincs

Lefolyócső lezáró
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Mindennemű műszaki valtoztatás jogát fenntartjuk. 
A nyomtatásból eredő színeltérésekért nem vállalunk felelősséget.
2018. I. kiadás. Tartalmilag lezárva: 2018. július.

A CREATON cégfilozófiájában nagy hangsúlyt fektet a személyes konzultációra, 
szaktanácsadásra. Bármilyen szokatlan elképzelésével, rendkívüli kérésével 
forduljon hozzánk bizalommal!


