
CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST



Jetzt: 25 mm
 Verschiebespiel

Tolerancja przesuwu

Teraz: 25 mm

 Bezdotykowa technologia wypału

Pe
rfe
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yjn

ie dobrane surowce gwarantują jakość i czystość

     Powietrze

Woda Ziemia

Ogień



„HARMONIE“ to najlepszy dowód jakości naszej marki:

•  ponad 50 lat na rynku
•  ułożona ponad 500 000 000 razy
•  ok. 200.000 dachów 
   referencyjnych

Tradycyjna dachówka udoskonalana jest z myślą o kolejnych pokoleniach. 



6 mm

 
25 mm obecnie

11 mm dotychczas

14 mm
+

„HARMONIE NEU“„HARMONIE“ dotychczas



Optymalny zakład

•  brak możliwości osadzania się zanieczyszczeń
•  optymalna optyka dachu przy dużej tolerancji zamków
•  optymalne odprowadzenie wody opadowej
•  ulepszone przykrycie zamków górnego i bocznego 

Zwiększona tolerancja rozstawu łat

Dzięki zakresowi tolerancji przesuwu - 25 mm osiągnięto 
redukcję czasu i kosztów prac dekarskich.

Bezdotykowy wypał dla wymarzonego wyglądu

Dzięki wyizolowaniu dachówki „HARMONIE NEU“ podczas wypalania (brak jakichkolwiek 
punktów stycznych) możliwe jest osiągnięcie zachwycającej swoim pięknem harmonijnej 
powierzchni dachu.

Zaawansowana konstrukcja zamków

Harmonijnie przebiegająca fala z wysokimi szczelnymi zamkami trwale chroni dach 
przed deszczem, śniegiem i lodem.

 

Tolerancja zamka bocznego

Nie tylko zamki górne, ale również boczne posiadają dużą tolerancję (6mm).





 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

328-352 mm

25 mm



Aluminiowa dachówka  
podstawowa

Hak aluminiowy do bala  
drewnianego Ø 13 cm

Drabinka śniegowa aluminiowa
Uchwyt al. do drabinki 
śniegowej

Ława kominiarska długa 80/25
Ława kominiarska krótka 44,5/25

Stopień kominiarski  
aluminiowy



Połaciowa Połówkowa Wentylacyjna  
(25 cm2/szt.) 

Kalenicowa wentylacyjna Kalenicowa wentylacyjna
boczna lewa/prawa

Boczna lewa/prawa Dwufalowa lewa Kominek wentylacyjny  
ceramiczny Ø 100  
„SIGNUM“ typ A    

Kominek wentylacyjny  
ceramiczny Ø 125  
„SIGNUM“ typ F

Dachówka przelotowa 
ceramiczna do kominów 
gazowych Ø 110/125

Dachówka antenowa Ø 60 Dachówka przelotowa  
do systemu baterii solarnych Ø 70

Trójnik (łącznik gąsiorów) PZ Gąsior początkowy ozdobny z 
muszlą, ceramiczny PZ

Wyłaz dachowy 
45 x 55 cm

Gąsior początkowy, ceramiczny 
PZ

Gąsior początkowy, ceramiczny 
zaokrąglony PZ

Gąsior PZ (2,5 szt./m) 

Zaślepka gąsiora, ceramiczna 
początkowa/końcowa PZ

Zaślepka systemowa gąsiora, cera-
miczna początkowa/końcowa PZ

Gąsior PRK (3,0 szt./m) 

60 mm

170 mm

210 mm 

235 mm

95 mm



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

LAF 60 60 55 50 45 40 35 30 30 25 25

FLA 100 100 95 90 85 80 70 70 60 55 50
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Dane techniczne:

Wymiary: ok. 250 x 410 mm

Szerokość krycia: min. ok. 193 mm

średnia ok. 195 mm 

maks. ok. 198 mm

Rozstaw łat: min. ok. 328 mm

średnia ok. 340 mm 

maks. ok. 352 mm

Zużycie: min. ok. 14,4 szt./m2

średnia ok. 15,2 szt./m2

maks. ok. 15,9 szt./m2

Masa jednostkowa: ok. 3,0 kg

Pakiet: 5 szt.  Paleta: 280 szt.

Zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachu do 16° przy zastosowaniu foli dachowej 
zgrzewanej/klejonej, do 12° przy zastosowaniu wodoszczelnej konstrukcji dachu.





Największa na świecie oferta dachówek karpiówek Kolekcje „NOBLESSE“ i „NUANCE“ „MANUFAKTUR“

Dachówki tłoczone Płytki tarasowe „ESTRICHZIEGEL“


