
“RAPIDO®”
Ţiglă cu falţ universală, in megaformat.

Suprafata aerisire la coama: aprox. 230 cm2/ml.

„RAPIDO“ combina traditia cu tehnologia intr-o

tigla faltuita perfecta. Datorita dimensiuni-tigla faltuita perfecta. Datorita dimensiuni-tigla faltuita perfecta. Datorita dimensiuni-
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maro inchis angoba

Inaltime sipca coama (mm)

CREATON. Ţiglă creată să dea tonul.CREATON. Ţiglă creată să dea tonul.

rosu natur

„NUANCE‘‘ ardezie angoba 



Tigla de aerisire

Ramificatie de coama

Inceput de coama inclinata

Banda ventilare streasina

Element de aerisire pentru
streasina

Tigla de trecere din argila 
pentru antena

„MANUFAKTUR“

Banda conexiune Tigla de trecere din argila 
cu conducta evacuare 
gaze pentru centrale 
termice

perete/cos de fum
„SIGNUM“

Tigla cu proeminenta 
dubla

Tigla laterala

Tigla iluminat

Sistemul complet de acoperis ofera siguranta.
Cu accesorii complete mergem la sigur.

“BALANCE®”
Echilibru in formă, proporţie şi rentabilitate.

In programul de accesorii originale

de la CREATON veti gasi tot ceea ce face

un acoperis intr-adevar sigur si frumos. Sisteme

de parazapezi si trepte de urcare, ferestre de acces pe

acoperis, precum si tuburi de aerisire din ceramica, tigle de trecere

pentru panouri solare si antene. Pentru parcurgerea acoperisului, de

exemplu pentru lucrari ale hornurilor, CREATON a dezvoltat sisteme de

urcare, ce  prin suprafete  de rezemare sigure, anti-alunecare

si care se adapteaza ideal acoperisului din punct de vedere vizual. Ferestrele de

acces pe acoperis de la CREATON au caracteristici de calitate a marcii. Se recunoaste

la etansarea profilului din cauciuc absolut etans a pervazului si a imbinarii din metal.

sunt caracterizate

Scara aco eris

Accesorii din aluminiu: Sisteme pentru accesul pe acoperiș și parazăpezi
În pas cu ultimele tendințe cu 
accesoriile originale CREATON

Acoperișul dumneavoastra nu va fi 
doar frumos, ci mai ales perfect 
din punct de vedere tehnic.

Alegând accesoriile universale 
CREATON, veți fi mereu în 
siguranță.

Accesorii ceramice pentru coama

Inchiderea coamei „FIRSTFIX“ Circulatia aerului Tigla de aerisire pt.
conexiune la coama

Element ceramic
inceput/final de 
coama

SISTEM „SIGNUM“

t ingur e ce  avant  m a steConvinge i-va si  d aje ultiple.

„SIGNUM“

•  Economii de costuri mari in 
timpul instalarii. 

•  Mai multa flexibilitate datorita 
conductei de adaptare mici. 

•  Viteza printr-o manevrare 
usoara.

•  Securitate maxima datorita 
instalarii profesionale.

Inel conector etans pentru evacuare 

aburi / conducta de aerisire

Flexibilitate maxima pentru 

structurile de acoperis izolate 

termic de la 9-33 cm

Flansa de conectare mobila pentru 

benzile de etansare pentru aburi, 

formate din folie de polietilena.

Flansa de conectare fixa adecvata pentru 

aproximativ 80% din toate benzile de 

protectie standard pentru acoperisul 

inferior.

Folie de difuzie de protectie pentru acoperisul inferior 

Folie de difuzie „UNO“,
„DUO“, „TRIO“

Banda de imbinare 
auto adeziva Adeziv special Banda de etansare 

pentru cuie

Folie de difuzie de protectie pentru acoperisul inferior 

i ,Fol e de difuzie „UNO“
„DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“

Banda de imbinare 
auto adeziva

Adeziv special Banda adeziva
pentru perforatii cuie

t nsa

„QUATTRO“ pistol cu aer cald QSM lipici rapid Sticla cu pensula pentru QSM

Fereastra de acces eliminate

disponibila in culorile
rosu/negru/antracit

Accesorii metalice

Tigla de prindere 
pentru consola

Consola pentru opri-
tor rotund

Grilaj contra zape-
zii 3m

Gratar lung Treapta individuala

Quattro accesorii

ACCESORII
ESTETIC

ÎNCREDERE

CALITATE

Suprafata aerisire la coama: aprox. 230 cm2/ml.

Pentru acoperisuri mari in special, dar si pentru acoperisuri mai

OFERA

Inaltime sipca coama (mm)

CREATON.Ţiglă creată să dea tonul.

rosu natur
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NDM mastic etansare
perforatii cuie

Incalzitor pentru QUATTRO

- Solutia econimica pentru subacoperis

Solutie de e
pentru cuie

Acceso

Inchiderea coamei

rowfft
Cross-Out
pentru acces acoperis


