Dachówka ceramiczna CREATON

DACHÓWKI CERAMICZNE CREATON

Zachwycająca oferta
nieograniczonych możliwości
CREATON to marka najpiękniejszych dachów
świata. Tu estetyka oraz funkcjonalność łączą się
w jedność, tworząc zachwycające powierzchnie.
CREATON oferuje najszerszy na świecie asortyment dachówek ceramicznych wraz z akcesoriami.
Wspólną cechą wszystkich wyrobów są najwyższa jakość materiału, wykonania i wykończenia powierzchni. Stoi za tym ponadwiekowe doświadczenie w produkcji dachówek ceramicznych.

Obok tradycji, jakość ta jest wynikiem stosowania
najnowocześniejszych w Europie, niespotykanych
gdzie indziej, technologii wypału (Hydrocasing).
Naturalne dachówki pokrywane są wysokogatunkowymi glazurami i angobami.
Oferta dachówek marki CREATON jest w stanie
zaspokoić wszelkie indywidualne gusta i wymagania, dając możliwość tworzenia niezwykłych
zindywidualizowanych rozwiązań.

FUTURA
Perfekcyjna konstrukcja i niezwykle duża tolerancja zamków, jak również umiejscowione na spodzie
mostki uszczelniające stanowią o sile i potencjale tej optymalnej pod względem technicznym dachówki.

HARMONICA
HARMONICA tworzy niezwykle wyważony i elegancki styl. Dzięki doskonałej formie i funkcji tworzy
harmonijne powierzchnie zarówno na połaciach o dużym nachyleniu, jak i tych bardziej płaskich.

DOMINO
Design dachówki nacechowany jest maksymalnie formalną siłą wyrazu i rezygnacją z jakichkolwiek
zbędnych środków stylistycznych. Dachówka odznacza się optymalną funkcjonalnością i ekonomicznością.

SINFONIE
SINFONIE to dachówka wielkoformatowa zmieniająca krajobraz dachów. Zużycie dachówek na poziomie
10,9 szt./m² to ok. 30% mniej w stosunku do dachówek o tradycyjnym małym formacie.

RATIO
RATIO łączy tradycję i technikę, ekstremalną niezawodność i przykuwające uwagę piękno w perfekcyjną
dachówkę marsylkę. Na połaciach o niewielkiej powierzchni tworzy niezwykle przyjemną optykę.

KARPIÓWKA
Prosta i nie narzucająca się, lecz zarazem niezwykle elegancka forma w połączeniu z naturalnym kolorem
lub barwą szlachetnej angoby sprawiają, iż dachówki te są niezwykle cenione w środowisku dekarskim.

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo.

Pełna oferta dachówek ceramicznych dostępna jest na stronie internetowej www.creaton.pl

POZNAJ ZALETY NASZYCH DACHÓWEK
Dlaczego właśnie naszym produktom można zaufać? Decyduje o tym 9 mocnych zalet, sprawdzonych
wielokrotnie i gwarantowanych stałą, wysoką, konsekwentnie utrzymywaną jakością, potwierdzoną
certyfikatami ISO.
Odporne na
działanie czynników
atmosferycznych

Perfekcyjna konstrukcja
zamków

Wodoodporne

Najwyższej jakości
surowce i nowoczesna
technologia

Swoboda regulacji
rozstawu łat

Niepalne

Bezdotykowy wypał
w poziomych kasetach

Kąt nachylenia połaci
od 10°

50 lat gwarancji

ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE
Oryginalne ceramiczne i aluminiowe akcesoria uzupełniające dla każdej
dachówki znajdujących się w ofercie CREATON sprawią, że dach będzie
piękny i bezpieczny. Polecamy elementy takie, jak: wyłazy, kominki
wentylacyjne, dachówki przejściowe antenowe i do systemów baterii
solarnych. Wszystkie oryginalne akcesoria dachowe marki CREATON
posiadają cechy najwyższej jakości.

„MANUFAKTUR“ – ELEMENTY OZDOBNE
W ofercie CREATON znajdą Państwo atrakcyjne elementy ozdobne kalenicy
i ceramiczne akcesoria dekoracyjne, które czynią kreowanie dachu
indywidualnym procesem twórczym. Oferta elementów ozdobnych
nadajedachom wykonanym z dachówek marki CREATON wyjątkowego
wymiaru. Ozdoby dachowe dostępne są w szlachetnych barwnych
angobach „NUANCE“ oraz glazurach „FINESSE“ i „NOBLESSE“.

P O L S K A
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