
Katalog produktów



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 nigdzie 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.

Odporne na 
działanie czynników 
atmosferycznych 

Bezdotykowy wypał  
w poziomych kasetach

Najwyższej jakości 
surowce i nowoczesna 
technologia

Niepalne 50 lat gwarancji

Perfekcyjna
konstrukcja zamków

Swoboda regulacji 
rozstawu łat

Kąt nachylenia połaci 
od 10°

Dachówki ceramiczne creaton

Oferta nieograniczonych 
możliwości

Dachówka PREMION / kolor „NUANCE” miedziana angobowana

Dachówka KLASSIK / kolor „FINESSE” czarna glazurowana

Dachówka FUTURA / kolor „FINESSE” ciemnoniebieska glazurowana

Dachówki ceramiczne creaton



Dachówka łączy klasyczny wygląd dachu z najwyższą jakością. Jakość ta jest wynikiem starannej dbałości już na 
etapie przygotowania surowca, gdzie obowiązują standardy produkcji stosowane dla wyrobów ceramiki szlachetnej.

PREMION

czerwień
naturalna

„NUANCE”
miedziana

„NUANCE”
brązowa

„NUANCE”
mangan 

„NUANCE”
w kol. łupka

„NUANCE”
czarna matowa

„FINESSE”
kasztanowa

„FINESSE”
czerwień winna

„FINESSE”
brązowa

„FINESSE”
czarna

Dachówka TITANIA oferuje najnowocześniejsze, opatentowane rozwiązania. Uwodzi niezrównanym designem 
i imponuje trwałością. Dopracowana w każdym detalu, zapewnia fantastyczny efekt wizualny.

tItaNIa

„NUANCE”
miedziana

„NUANCE”
w kol. łupka

„NUANCE”
czarna matowa

„FINESSE”
czerwień winna

„FINESSE”
czarna

„NOBLESSE”
brązowa

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.creaton.pl

Dachówka DOMINO / kolor „NUANCE” szara angobowana

Dachówka FUTURA / kolor „FINESSE” czerwień winna glazurowana

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.

sINfONIE

czerwień
naturalna

„NUANCE”
miedziana

„NUANCE”
czarna matowa

„FINESSE”
czerwień winna

„FINESSE”
czarna 

„NOBLESSE”
czarna 

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

dOMINO

czerwień
naturalna

„NUANCE”
miedziana

„NUANCE”
czerwień winna

„NUANCE”
szara 

„NUANCE”
w kol. łupka

„NUANCE”
czarna matowa

„FINESSE”
w kol. łupka

„FINESSE”
czarna 

Dachówki ceramiczne creaton

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

RatIO

czerwień
naturalna

„NUANCE”
miedziana

„NUANCE”
czerwień winna

„NUANCE”
ciemnobrązowa 

„NUANCE”
antracytowa

„FINESSE”
czerwona

„FINESSE” „FINESSE”
czerwień winna

„FINESSE”
w kol. łupka

„FINESSE”
czarna antik płomieniowana

KlassIK
Niezwykle elegancka forma karpiówki KLASSIK w połączeniu z naturalnym kolorem, barwą szlachetnej angoby lub 
ekskluzywną glazurą sprawiają, że dachówki te są niezwykle cenione w środowisku dekarskim.

czerwień
naturalna

„NUANCE”
miedziana

„NUANCE”
czerwień winna

„NUANCE”
brązowa

„NUANCE”
staroszara

„NUANCE”
czarna

„FINESSE”
czerwona

„FINESSE”
czerwień winna

„FINESSE”
brązowa

„FINESSE”
czarna



Dachówka MAGNUM / kolor „NUANCE” czarna angobowanaDachówka OPTIMA / kolor „NUANCE” szara angobowana

Dachówka DOMINO / kolor „NUANCE” szara angobowanaDachówka PREMION / kolor „NUANCE” miedziana angobowana

Dachówki ceramiczne creaton



Systemy pokryć dachowych EuRONiT są odzwierciedleniem 

idealistycznego wyobrażenia o domu ozdobionym pięknym dachem, 

zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom. 

EuRONiT, jako wiodący producent dachówek w naszym kraju,  

nieustannie stara się wyznaczać nowoczesne standardy w wytwa-

rzaniu systemów pokryć dachowych. Celem naszych działań jest 

stosowanie zrównoważonych metod produkcji w trosce o  dobro 

naszych rodzin i zachowanie zasobów naturalnych. 

Najwyższa jakość wykorzystywanych surowców i nowoczesna 

linia produkcyjna stanowią gwarancję tego, że nasza firma oferuje 

unikalne rozwiązania konstrukcyjne, które nie tylko zwiększają 

walory użytkowe dachu, ale także zapewniają Państwu spokojne 

życie pod bezpiecznym dachem przez długie lata.

Bezpieczne 
dla środowiska

Brak efektu 
rozszerzalności 
termicznej

Odporne na 
działanie czynników 
atmosferycznych 

Efekt wytłumiania 
dźwięku

Niepalne

Niewielkie nakłady 
finansowe

Szybki i łatwy montaż

Odporne  
na zabrudzenia

Dachówki cementowe eUronIt

Najwyższa jakość, 
wyjątkowa gwarancja

Dachówka STANDARD PROFIL S / kolor ciemnobrązowy

Dachówka DURATOP PROFIL S / kolor ognista czerwień

Dachówka STANDARD EXTRA / kolor grafitowy

Dachówki cementowe eUronIt



Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.euronit.pl.

Zaokrąglone czołowe kanty dachówki i delikatnie wibrujące promienie odbitego od nich światła potęgują wrażenie 
szlachetności pokrycia dachowego. Proporcje wybrzuszeń i wklęsłości tworzą wyraźną strukturę, eksponując 
bryłę budynku.

dURatOP EXtRa

ognista 
czerwień

mokka głęboka czerń

Prosta forma zachwyca swą szlachetną elegancją. Zakryty zamek boczny pozwala osiągnąć doskonale 
uporządkowaną wizualnie powierzchnię. Idealnie dopełnia bryły budynków, które wyróżnia zdecydowanie, odwaga 
i wyrazistość prostych linii.

KaPstadt

czerwień 
klasyczna

jasnoszary grafitowy czarny

Dachówka pozwala uzyskać nowoczesny dach zachwycający połyskującą, wyróżniającą się z  daleka 
powierzchnią. Rozpoznawalny natychmiast, falisty kształt przyciąga wzrok i  sprawia wrażenie niezwykłej  
harmonii.

dURatOP PROfIl s

ognista 
czerwień

mokka stalowy antracytowy głęboka czerń

Dachówka o charakterystycznym falistym kształcie, współczesny wariant tradycyjnej esówki. Wykreowany przy 
jej użyciu dach przywodzi na myśl układający się w fale piasek na dnie potoku, chmury rozmyte w regularne pasy 
i kołysane wiatrem trawy. 

staNdaRd PROfIl s

czerwień 
klasyczna

ciemnoczerwony ciemnobrązowy jasnoszary grafitowy

Łagodnym kształtem nawiązuje do pierwszej stosowanej w budownictwie dachówki typu mnich-mniszka, której 
historia sięga antycznego Rzymu. Zaokrąglenia czołowe i podkreślające je świetlne refleksy nadają całości wrażenie 
idealnej harmonii. 

staNdaRd EXtRa

czerwień 
klasyczna

ciemnoczerwony ciemnobrązowy jasnoszary grafitowy

Dachówka STANDARD PROFIL S / kolor grafitowy

Dachówka STANDARD EXTRA / kolor grafitowy

Dachówki cementowe eUronIt



Płytki dachowe i elewacyjne 
z włóknocementu

Kreatywność i swoboda 
projektowania

Płytki małoformatowe marki EuRONiT umożliwiają wykorzystanie 

tego, co piękne i naturalne w kreowaniu tradycyjnych i nowoczesnych 

rozwiązań architektonicznych przy zachowaniu najwyższej jakości 

i elegancji. 

Stwarzają one praktycznie nieograniczone możliwości architek-

tonicznego kształtowania. Każdemu budynkowi mogą nadać 

Państwo bardzo szczególne, niepowtarzalne oblicze. Pokrycia  

z małoformatowych płytek włóknocementowych stanowią jedno 

z najatrakcyjniejszych wśród wykonywanych aktualnie pokryć da-

chowych i wykończeń elewacyjnych. Produkt ten łączy w sobie 

trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. 

Powierzchnie pokryte małoformatowymi płytkami marki EuRONiT 

za każdym razem podkreślają niepowtarzalny charakter obiektu, 

będący odzwierciedleniem indywidualności jego mieszkańców.

Odporne na działanie 
szkodników

Oobra zdolność 
oddychania i izolacji

Odporne na 
działanie czynników 
atmosferycznych 

Odporne na działanie 
promieni UV i trwała 
kolorystyka

Niepalne

Długa żywotność  
i 30 lat gwarancji

Bogaty wybór kolorów, 
formatów i powierzchni

Bezpieczne  
dla środowiska

Płytka dachowa i elewacyjna z włóknocementu STRUKTONIT / kolor czerwony / krycie poziome

Płytka dachowa i elewacyjna z włóknocementu STRUKTONIT / kolor biały / krycie podwójne

Płytka dachowa i elewacyjna NEW STONIT / kolor grafitowy / krycie podwójne

Płytki dachowe i elewacyjne z włóknocementu



Jedwabisto-matowa powierzchnia jest odporna na najbardziej ekstremalne warunki atmosferyczne. Płytka 
nadaje reprezentacyjny charakter budynkom o ekskluzywnym przeznaczeniu, ale także funkcjonalnym, takim 
jak hotele lub budynki administracyjne.

altERNa

Płytka nawiązująca swoim wyglądem do naturalnego łupka kamiennego umożliwia stworzenie praktycznego 
i trwałego pokrycia dachu lub elewacji. Wyraźna struktura powierzchni i naturalna zmienność tonów dodaje 
połaci charakteru i piękna.

NEw stONIt

Płytka przeznaczona na dachy lub elewacje obiektów nowych, jak i poddawanych pracom renowacyjnym. 
Ułożona na dachach zabytkowych budynków sprawia naturalne wrażenie. Na dachach nowych budynków 
przyczynia się do przełamania monotonii zabudowy.

KERgOat

Płytka o gładkiej powierzchni. która na połaci dachu lub elewacji tworzy zwartą strukturę. Świetnie nadaje 
się do rozłożystych powierzchni lub krzywizn o małym promieniu, do ukośnie przebiegających połaci  
i do powierzchni pionowych.

EURONIt

Dzięki wyraźnej strukturze powierzchni naturalnego łupka nadaje tradycyjnym dachom reprezentacyjny 
charakter. Wiele kolorów oraz dostępność różnych rodzajów krycia zapewnia doskonałą swobodę 
projektowania architektonicznego.

mokka

biały

czerwony 

czerwony 

grafitowy

białyczarnykasztanowy

brązowy

zielony

brązowy

grafitowy

fioletowy

grafitowy

grafitowy

grafitowy

stRUKtONIt

Płytki dachowe i elewacyjne z włóknocementu

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.euronit.pl.

Płytka dachowa i elewacyjna z włóknocementu STRUKTONIT / kolor grafitowy / krycie poziome

Płytka dachowa i elewacyjna z włóknocementu STRUKTONIT / kolor grafitowy / krycie podwójne



Odporne na działanie 
szkodników

Oobra zdolność 
oddychania i izolacji

Odporne na 
działanie czynników 
atmosferycznych 

Odporne na działanie 
promieni UV i trwała 
kolorystyka

Niepalne

Długa żywotność  
i 30 lat gwarancji

Bogaty wybór kolorów, 
formatów i powierzchni

Bezpieczne  
dla środowiska

CEDRAL DESKA
ELEWACYJNA

Deska elewacyjna CEDRAL, która dzięki strukturze drewna i zna-

komitym właściwościom włóknocementu stanowi bardzo dobrą 

alternatywę dla tradycyjnego rozwiązania z drewna lub tworzywa 

sztucznego. W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Deski CEDRAL mogą być stosowane jako systemy elewacyjne 

na wszystkich rodzajach konstrukcji, na nowych budynkach jak  

i remontowanych. CEDRAL sprawdza się nie tylko jako kompletny  

system elewacyjny, ale również jako system wykończeniowy obej-

mujący: szczyty, okapy i wykończenia okienne, czyli wszędzie, 

gdzie regularna konserwacja fasady jest niezwykle trudna. 

Dodatkowo deski CEDRAL z powodzeniem mogą być wykorzy-

stywane jako wspaniała alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań  

z drewna, czyli na ogrodzenia, balkony lub zadaszenia.

Deska elewacyjna ceDraL

Przełam monotonię, 
uwolnij moc wyobraźni

Deska elewacyjna CEDRAL / kolor C  32 pomarańczowo-brązowy

Deska elewacyjna CEDRAL / kolor CL  105 ciemny dąb

Deska elewacyjna CEDRAL / kolor C  30 brązowy

Deska elewacyjna ceDraL



Deska elewacyjna ceDraL

C 05  szary C 03   szaro-brązowy

C 11   beżowo-żółty

C 08 piaskowo-żółty

C 09 brunatno-żółty

C 01  biały C 07  kremowo-biały

C 02  beżowy

C 30  brązowy C 32  pomarańczowo-brązowy

C 33 czerwony

C 54 szaro-beżowy

C 55 krzemowy

C 51 srebrny C 52 perłowy

C 53 ołowiany

C 50 czarny

C 04 ciemnobrązowy C 18 szary łupek

C 31 zielony

C 10  zielono-niebieski

C 00  

C 15 ciemnoszary

C 12 lawendowo-niebieski

CL 105 ciemny dąb

CL 100 orzech CL 103 heban

CL 102 grusza CL 101 wiśnia

CL 104 jasny dąb

Kolekcja wiosenna

Kolekcja drewnopodobna

Kolekcja jesienna

Kolekcja letnia

Kolekcja eco

Kolekcja morska

deska naturalna

Kolekcja zimowa

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.cedral.pl.

Deska elewacyjna CEDRAL / kolor C  50 czarny

Deska elewacyjna CEDRAL / C 00 deska naturalna



P O L S K A

©  Copyright by EBM Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, 
spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Wyd. 2/2014 (Czerwiec 2014).

Wykończenie połaci dachowej

Wysoka jakość, unikalne zalety oraz bogata gama kolorystyczna płytek z włóknocementu EuRONiT sprawiają,  

że można je z powodzeniem stosować do wykończenia i ochrony fragmentów konstrukcji dachowej, które są trudne 

lub niemożliwe do wykończenia dachówkami. Polecamy układanie płytek na takich elementach konstrukcyjnych 

jak: kominy, lukarny, wieże, szczyty oraz okapy dla dachów pokrytych dachówkami cementowymi EuRONiT  

oraz ceramicznymi CREATON.

Deska CEDRAL ze względu na niskie koszty konserwacji i odporność na gnicie może być stosowana do wykoń-

czeń: fasad, szczytów, okiennic, podsufitów lub kominów. CEDRAL doskonale sprawdza się również jako elementy  

ogrodzeń, parkanów lub wykończeń pasów okołookiennych. Deska elewacyjna CEDRAL polecana jest szcz e gólnie 

do domów, w których mają zastosowanie elementy drewniane. Montowana jako deskowanie na zakładkę lub na tzw. 

mijankę sprawia świetnie komponuje się z prawie każdym materiałem elewacyjnym.

Płytki dachowe i elewacyjne z włóknocementu

Deska elewacyjna ceDraL


