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În filosofia sa, compania CREATON pune mare accent pe consultațiile personale 
si consilierea de specialitate. Adresati-va cu incredere specialistilor nostri cu orice 
idee neobisnuita sau cerere  exceptionala. 

  

De ce să alegem accesoriile originale pentru sistemul de 
acoperișuri?

Respectarea la cel mai înalt nivel a cerințelor și necesităților tehnice de securitate legate de acoperiș este obiectivul 
principal a sistemelor de siguranță pentru acoperiș CREATON. CREATON South-East Europe Kft. stă la dispoziția 
tuturor clienților cu un sistem de accesorii bine gândite și complete pentru toate țiglele produse și comercializate. 

Avantajele elementelor universale de sistem

Durata lungă de viață a elementelor de sistem universale se reflectă cel mai bine prin  garanția 
funcțională de 30 de ani și prin garanția împotriva ruginii de 15 ani asigurată de CREATON.

Calitatea superioară a sistemelor de siguranță pentru acoperiș CREATON este dovedita și prin faptul că cea mai 
mare organizație care utilizează sistemele noastre, respectiv UNIUNEA MAEȘTRILOR COȘARI DIN UNGARIA 
recomandă aceste sisteme.

Cu recomandarea maeștrilor coșari din Ungaria:

În cazul țiglelor presate, la implementarea elementelor de siguranță pentru acoperiș, bridele superioare și inferioare nu trebuie tăiate.

Pot fi montate rapid și ușor.
 
Pe lângă funcționalitatea lor excelentă, sistemele de siguranță pentru acoperiș se încadrează într-un mod plăcut și estetic în acoperiș.
 
Elementele inovative de sistem oferă o flexibilitate mare în timpul planificării și executării.
 
Acoperirea cu vopsea multistrat a elementelor asigură o durată de viață lunga si o garantie pe masura.

Au fost dezvoltate special pentru țiglele CREATON, astfel gama variată de culori este în armonie cu diferitele culori ale acoperișurilor.

  

CREATON Sisteme de siguranță pentru acoperișuri 

RO

CREATON. Ţiglă creată să dea tonul.



Model tigla Componente sistem Descriere Culoare Pret

1. modele              
DOMINO              
CANTUS               

RATIO

A. Set grilaje de siguranta
2 buc. țigle de ventilație
2. buc. suporturi pentru grilaje
1 buc. grilaj
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

Grilaj de 40 cm complet cu accesorii
roșu

roșu închis
maro închis

ardezie
negru

 449,6 lei
Grilaj de 60 cm complet cu accesorii  478,3 lei 
Grilaj de 80 cm complet cu accesorii  506,2 lei 
Grilaj de 100 cm complet cu accesorii  534,2 lei 
Grilaj de 200 cm complet cu accesorii*  872,3 lei 
Set legături pentru grilaje (în perechi)  31,6 lei 

B. Grilaje parazapezi de siguranta
1 buc. țiglă de ventilație per suport
1 buc. suport grilaj parazăpadă
1 buc. grilaj parazăpadă de 3 m
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

roșu
roșu închis
maro închis

ardezie
negru

Consola pentru suport grilaj contra zapezii, din aluminiu 104,4 lei 
Grilaj parazăpadă de 3 m  188,5 lei 
Set conexiune (pereche) grilaj contra zapezii 4,7 lei

C. Punct de ancorare de siguranta
1 buc. țiglă de ventilație per suport
1 buc. punct de ancorare de siguranță
1 buc. consolă portantă
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

Carlig de siguranță

roșu
roșu închis
maro închis

ardezie
negru

263,6 lei

Sisteme de siguranță pentru acoperiș CREATON
Prețuri și tipuri

2. modele              
RAPIDO

A. Set grilaje de siguranta
2 buc. țigle de ventilație
2. buc. suporturi pentru grilaje
1 buc. grilaj
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

Grilaj de 40 cm complet cu accesorii
roșu

roșu închis
maro închis

ardezie
negru

 449,6 lei 
Grilaj de 60 cm complet cu accesorii  478,3 lei 
Grilaj de 80 cm complet cu accesorii  506,2 lei 
Grilaj de 100 cm complet cu accesorii  534,2 lei 
Grilaj de 200 cm complet cu accesorii*  872,3 lei 
Set legături pentru grilaje (în perechi)  31,6 lei 

B. Grilaje parazapezi de siguranta
1 buc. țiglă de ventilație per suport
1 buc. suport grilaj parazăpadă
1 buc. grilaj parazăpadă de 3 m
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

roșu
roșu închis
maro închis

ardezie
negru

Consola pentru suport grilaj contra zapezii, din aluminiu  104,4 lei 
Grilaj parazăpadă de 3 m  188,5 lei 
Set conexiune (pereche) grilaj contra zapezii  4,7 lei 

C. Punct de ancorare de siguranta
1 buc. țiglă de ventilație per suport
1 buc. punct de ancorare de siguranță
1 buc. consolă portantă elemente de 
legătură pentru instalare și fixare

Carlig de siguranță

roșu
roșu închis
maro închis

ardezie
negru

263,6 lei

3. modele              
BALANCE                
MAGNUM               
PREMION                   
FUTURA                     
OPTIMA 

A. Set grilaje de siguranta
2 buc. țigle de ventilație
2. buc. suporturi pentru grilaje
1 buc. grilaj elemente de legătură 
pentru instalare și fixare

Grilaj de 40 cm complet cu accesorii
roșu

roșu închis
maro închis

ardezie
negru

 449,6 lei 
Grilaj de 60 cm complet cu accesorii  478,3 lei 
Grilaj de 80 cm complet cu accesorii  506,2 lei 
Grilaj de 100 cm complet cu accesorii  534,2 lei 
Grilaj de 200 cm complet cu accesorii*  872,3 lei 
Set legături pentru grilaje (în perechi)  31,6 lei 

B. Grilaje parazapezi de siguranta
1 buc. țiglă de ventilație per suport
1 buc. suport grilaj parazăpadă
1 buc. grilaj parazăpadă de 3 m
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

roșu
roșu închis
maro închis

ardezie
negru

Consola pentru suport grilaj contra zapezii, din aluminiu  104,4 lei 
Grilaj parazăpadă de 3 m  188,5 lei 
Set conexiune (pereche) grilaj contra zapezii  4,7 lei 

C. Punct de ancorare de siguranta
1 buc. țiglă de ventilație per suport
1 buc. punct de ancorare de siguranță
1 buc. consolă portantă elemente de 
legătură pentru instalare și fixare

Carlig de siguranță

roșu
roșu închis
maro închis

ardezie
negru

263,6 lei

Sisteme de siguranță pentru acoperiș CREATON
Prețuri și tipuri

Model tigla Componente sistem Descriere Culoare Pret

4. modele                                 
HORTOBÁGY

RONA
HARGHITA
DECUPAJ 
ROTUND
18x38 cm
DECUPAJ 
ROTUND
20x40 CM

A. Set grilaje de siguranta
2. buc. suporturi pentru grilaje
1 buc. grilaj
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

Grilaj de 40 cm complet cu accesorii

rosu
negru

 449,6 lei 
Grilaj de 60 cm complet cu accesorii  478,3 lei 
Grilaj de 80 cm complet cu accesorii  506,2 lei 
Grilaj de 100 cm complet cu accesorii  534,2 lei 
Grilaj de 200 cm complet cu accesorii**  872,3 lei 
Set legături pentru grilaje (în perechi)  31,6 lei 

B. Grilaje parazapezi de siguranta
1 buc. suport grilaj parazăpadă
1 buc. grilaj parazăpadă de 3 m
elemente de legătură pentru instalare și 
fixare

rosu
negru

Consola pentru suport grilaj contra zapezii, din aluminiu  76,3 lei 
Grilaj parazăpadă de 3 m  188,5 lei 
Set conexiune (pereche) grilaj contra zapezii  4,7 lei 

C. Punct de ancorare de siguranta
1 buc. punct de ancorare de siguranță
1 buc. consolă portantă
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

Carlig de siguranță rosu
negru 263,6 lei

5. modele              
HEIDELBERG            
GÖTEBORG              

VERONA           
KAPSTADT  

A. Set grilaje de siguranta
2. buc. suporturi pentru grilaje
1 buc. grilaj
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

Grilaj de 40 cm complet cu accesorii

roșu
maro închis

ardezie
negru

 359,0 lei 
Grilaj de 60 cm complet cu accesorii  387,0 lei 
Grilaj de 80 cm complet cu accesorii  415,0 lei 
Grilaj de 100 cm complet cu accesorii  443,6 lei 
Grilaj de 200 cm complet cu accesorii**  735,8 lei 
Set legături pentru grilaje (în perechi)  31,6 lei 

B. Grilaje parazapezi de siguranta
1 buc. suport grilaj parazăpadă
1 buc. grilaj parazăpadă de 3 m
elemente de legătură pentru instalare și 
fixare

roșu
maro închis

ardezie
negru

Consola pentru suport grilaj contra zapezii, din aluminiu  76,3 lei 
Grilaj parazăpadă de 3 m  188,5 lei 
Set conexiune (pereche) grilaj contra zapezii  4,7 lei 

C. Punct de ancorare de siguranta
1 buc. punct de ancorare de siguranță
1 buc. consolă portantă
elemente de legătură pentru instalare 
și fixare

Carlig de siguranță

roșu
maro închis

ardezie
negru

208,1 lei

* Pentru modelele 1, 2 si 3, componentele grilaj treapta (vizitare acoperis) 2 m lungime sunt: 3 tigle ventilatie, 3 suporti, 1 grilaj treapta, elemente 
de fixare
** Pentru modelele 4 si 5, componentele grilaj treapta (vizitare acoperis) 2 m lungime sunt: 3 suporti, 1 grilaj treapta, elemente de fixare

Elementele roșii se pot utiliza în cazul țiglelor ceramice de culoare roșu natur, rosu angoba si cupru angoba.
Elementele roșii închise se pot utiliza în cazul țiglelor ceramice de culoare roșu inchis si/sau rosu vin angoba.
Elementele maro închise au fost create pentru țiglele ceramice de culoare maro închis.
Elementele de culoare ardezie se pot utiliza în cazul țiglelor ceramice de culoare ardezie.
Elementele negre se încadrează cu țiglele de culoare neagră și neagră mat.

La livrare, instrucțiunile de instalare detaliate pentru fiecare sistem de siguranță pentru acoperiș se pot găsi în fiecare pachet.

În caz de cerințe, întrebări adiționale, contactați consultanții profesionali CREATON!

CREATON. Ţiglă creată să dea tonul.

A. Set grilaje de siguranță

Utilizarea grilajelor pentru deplasarea în siguranță pe aco-
periș este esențială în timpul construcțiilor, precum și la în-
trețineri ulterioare. Suprafața antiderapantă a grilajelor este 
situată orizontal, astfel deplasarea și executarea lucrărilor 
pe acoperiș devin mai ușoare. Se pot instala conform ne-
cesităților, chiar se poate construi o trecere de dimensiuni 
unice pe acoperiș, prin conectarea a mai multor grilaje de 
lungime diferită. Se pot instala în mod simplu pe orice tip 
de clădire și orice lungime de acoperiș, astfel raspunzand 
oricăror necesități.

C. Punct de ancorare de siguranță

Punctul de ancorare de siguranță (cârligul de acoperiș), 
este un echipament individual de protectie, ce serveste 
pentru fixarea frânghiilor de siguranță sau scărilor de 
acoperiș. Acest element obligatoriu este util nu numai în 
timpul constructiei, ci și pentru a putea executa ulterior in 
siguranță lucrările de întreținere ale acoperișului și de men-
tenanta a altor echipamente de pe acesta (de exemplu:  
panouri solare, cosuri de fum, colectoare, antene). Este 
rezistent la efectele vremii, este produs în culorile țiglelor, 
și datorită fixării sale sub țigle, este abia vizibil pe acoperiș.

B. Grilaje parazăpezi de siguranță

Obiectivul utilizării grilajelor parazăpezi este ca acestea să 
împiedice alunecarea și căderea unor mari mase de zăpa-
dă de pe acoperiș. Elementele cu o capacitate de încărca-
re mare ale sistemelor de grilaje parazăpezi înseamnă o 
siguranță mai mare pentru protecția valorilor personale și 
materiale. Datorită elementelor parazăpezi de 3 metri, sis- 
temul de grilaje parazăpezi se poate monta pe acoperiș 
extrem de simplu și rapid. Acestea se monteaza impreuna 
cu taietoarele de zapada si nu le substituie.

roșu roșu închis maro închis ardezie negru

Gama de culori a sistemelor de siguranță pentru acoperiș:


