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SISTEMUL PLUVIAL CREATON
Ai fi crezut că jgheaburile sunt o parte atât de
importantă a acoperișului?

Ce oferă sistemul pluvial cu jgheaburi semicirculare
CREATON?

De cele mai multe ori importanța jgheabului se resimte doar când funcționează greșit: apele
pluviale neevacuate, apa înghețată în burlane, inundarea partii inferioare a jgheabului sau a
fatadei. Toate acestea pot aduce cheltuieli neprevazute pentru renovare.

•

Mărimi și culori în armonie cu orice tip de invelitoare.

•

Gamă de culori identica materialelor de acoperire și accesoriilor de siguranță pentru acoperiș.

Un jgheab inovativ, care îndeplinește toate cerințele estetice și tehnice servește în mod vizibil
acoperisului, cladirii, și prin urmare proprietarului acesteia.

•

Tratament de suprafață special ROBUST (chiar și pe accesoriile universale!).

•

Protecție excelentă împotriva coroziunii.

De acum, gama de produse CREATON include și sisteme pluviale de calitate, necesare pentru
un acoperiș complet.

•

Durată lungă de viață, calitate înaltă.

•

Detalii exigente pentru un acoperiș estetic.

•

Sistem complet împreună cu o gamă variată de elemente.

•

Montare facila și rapidă prin fixare cu click.

•

Raport excelent calitate-pret.

Alege jgheaburile potrivite stilului clădirii, functie de produsul folosit la realizarea invelitorii si de
propriile gusturi!
Materialele de acoperire CREATON sunt elementele de încredere ale acoperișurilor
moderne sau tradiționale de sute de ani. Joacă un rol important în realizarea visului
multora de a-și crea o locuinta proprie, și pe lângă aspectul lor minunat, servesc
și la protejarea casei, familiei și valorilor noastre.
Aceste principii sunt respectate de catre jgheaburile cu tratament de
suprafață ROBUST, de calitate superioară, durată de viață lungă, care
asigură un aspect unic acoperișului nostru într-un mod original.
Nu există nevoi la care CREATON nu are solutii!
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“ROBUST” - TRATAMENT DE SUPRAFAȚĂ SPECIAL PENTRU PROTECȚIE DE LUNGĂ DURATĂ
„ROBUST” - Sistem pluvial CREATON cu tratament de suprafață special, mat,
structurat, cu rezistență maxima împotriva zgârieturilor

Structura straturilor suprafeței
în cazul produselor din oțel

tratament de suprafață ROBUST
grund primar fără crom
fără crom

Tratamentul de suprafață ROBUST a fost dezvoltat pentru rezistenta ridicată, aplicandu-se la exterior.
Față de straturile tradiționale de tratament, asigură un nivel de protecție mult mai ridicat împotriva actiunilor mecanice - în primul rând împotriva zgârieturilor. În plus față de rezistența mecanică, suprafața
ROBUST îndeplinește și cerințele la nivelul cel mai înalt pentru rezistență UV, categoria sa de rezistență
UV este: RUV 4.

Strat de protectie pe termen lung impotriva coroziunii
strat de protec�e pe termen lung:
Înveliș din zinc-magneziu (120 g/m2),
sau înveliș din zinc 275 g/m2

150%

Otel

ROBUST

Produse originale

Grund primar fără crom

100%

Tratarea suprafețelor cu microparticule

Tratament de suprafata „ROBUST”

Elementele sistemului pluvial din aluminiu pot
beneficia de tratament de suprafață ROBUST.
În cazul celor două materiale de bază, structura
straturilor diferă doar sub aspectul că: în cazul
aluminiului nu este necesară utilizarea învelișului
de zinc, deoarece aluminiul este considerat în sine
anticoroziv.

CREATON recomanda tratamentul de suprafata special
„ROBUST” pentru protectia de lunga durata a sistemului pluvial!

Grund primar fără crom

Strat de protectie pe termen lung
impotriva coroziunii

Acest tratament se produce conform celor mai riguroase standarde europene,
și îndeplinește și cele mai severe controale de calitate.
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Culori care se adaptează țiglelor

Accesorii

Gamă de culori
Forma serveste functiei, iar culorile servesc esteticului. Produsele CREATON îndeplinesc toate nevoile:
gama variata de culori potrivita tuturor materialelor de acoperire asigură îndeplinirea chiar și celor mai diverse gusturi.

Utilizând acest sistem, putem efectua lucrările mai simplu
și mai rapid. Calitatea excelentă și adaptarea unică permite un montaj rapid și garantează funcționalitate pentru
mai multe decenii.

Sistemul pluvial CREATON- Gama de culori

roșu

roșu-vin

maro închis

Sistemul pluvial CRAETON a fost dezvoltat de profesioniști și datorită acestui fapt, sistemul conține toate elementele suplimentare și accesoriile necesare montajului
facil și ușor.

ardezie

negru

cot burlan

Sistemul pluvial CREATON reprezintă soluția ideală si
completa cu jgheaburi și burlane disponibile în două mărimi, precum și gama completă de accesorii pentru toate
tipurile de clădiri.

pâlnie colectoare
ramificație burlan Y

cârlig jgheab

Culoarea sistemului pluvial:

Culoarea țiglei ceramice:

roșu:

roșu natur, rosu angoba,
rosu cupru angoba, rosu-visiniu

roșu-vin:

vin angoba

maro închis:

maro angoba				

ardezie:

ardezie angoba				

negru:

negru, negru angoba

racord canalizare

cârlig jgheab
piesa imbinare jgheab

brățară burlan
manson prelungire
burlan

brățară jgheab

racord S

colțar (interior/exterior)

capac

clapeta colectare

bratara burlan
cu garnitura

jgheab
burlan

Garanția pentru decenii

deschidere burlan
pentru curatare

Garanția nu este decât expresia angajamentului pentru calitate. CREATON a stabilit un sistem de condiții
mai sever decât standardele naționale și internaționale în vigoare pentru produsele sale.

manson racord

Aluminiu:

Oțel tratat:

40 30 40
GARANȚIE
funcțională

ANI

ANI

ANI

GARANȚIE

de culoare

GARANȚIE

anticoroziune

30 15 15
ANI

ANI

GARANȚIE
funcțională

GARANȚIE
de culoare

ANI

GARANȚIE
anticoroziune

In filozofia firmei, CREATON pune accent deosebit pe consultantele personale si
consilierile de specialitate. Adresati-va cu incredere specialistilor nostri cu orice
idee neobisnuita sau cerere exceptionala.

CREATON South-East Europe Kft.
Str. Vulturilor, nr. 98, et. 6, sector 3, Bucuresti
Tel: + 40 21 26 92 174
E-mail: info@creaton.ro
www.creaton.ro
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