
CREATON.Țiglă creată să dea tonul.
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SIMPLA
O țiglă excepțională pentru acoperișuri moderne



Tigla ceramică SIMPLA® de mari dimensiuni se distinge prin designul său unic și parametrii 
cei mai buni de utilitate, care caracterizează tigla ceramică de nouă generație.

SIMPLA protejează și decorează - asigură etanșe-
itatea, buna ventilație și rezistența la substanțe 
nocive și impactul negativ al mediului. Disponibil 
într-o culoare elegantă, NUANCE, negrul mat an-
goba este o alternativă excelentă la tradiționalul 
roșu sau maro. Acesta subliniază cele mai impor-
tante caracteristici ale stilului arhitecturii moderne 
- simplitate și minimalism.
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SIMPLA – ideală pentru acoperișuri moderne

Materiile prime, procesul de ardere 
modern, fara contact, cu casete 
de ardere orizontale, precum si 
optimizarea permanenta a procesului 
de productie garanteaza calitatea cea 
mai buna.

SIGURANȚĂ
Garanția funcționalității și a avantajelor tehnice

ESTETICĂ
Proporții ideale intre inaltime si latime

CALITATE
Garanția durabilității materialului de acoperire

Modernă, plată, cu proporții perfecte de 300 x 500 
mm, este o propunere interesantă pentru acope-
rișurile arhitecturii contemporane, neomoderne. 
Soluțiile tehnologice avansate cum ar fi: sistemul 
consolidat cu șine, construcția unică de sistemelor 
de închidere sau drenarea dublă a apei de pe sup-
rafața acoperișului fac din aceasta o tiglă durabilă, 
stabilă, eficientă și ușor de asamblat.

NUANCE negru mat engoba
Cea mai înaltă calitate este garantată de cele 
mai bune materii prime, tehnologia modernă 
cu ardere fără contact în casetele orizontale 
precum și optimizarea continua a procesului de 
producție
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PROCES DE ARDERE FARA CONTACT
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Închiderile unice superioare asigură o toleranță de deplasare care permite ajustarea optimă a 
distanței tiglelor pe acoperiș. Chiar și atunci când tiglele sunt montate la limita maxima, acope-
rișul rămâne etanș.

ELASTICITATE MARE

Sistemele de suport cu șine SIMPLA®,care rulează de-a lungul tiglelor, sub formă de pene, îm-
bunătățesc durabilitatea și opresc formarea condensului care poate apărea pe partea inferioară.

SISTEM DE SUPORT PE SPATE

Două brațe de montare stabile pe partea inferioară a tiglei ceramice  SIMPLA® garantează o statică 
fiabilă. Doar două puncte de contact cu placa asigură o ventilație mai bună a acoperișului.

STABILITATEA MARE

Designul special al tiglelor de acoperiș SIMPLA® asigură un debit optim de aer, o scurgere sigură a 
apei și o etanșeitate excepțională. Blocarea laterală are o cavitate dublă bine pusă în evidență, care 
asigură, de asemenea, o scurgere optimă a apei în caz de vânturi puternice. Acoperirea în trepte 
protejează împotriva pătrunderii apei și murdăriei.

SISTEME UNICE DE ÎNCHIDERE

Gaura de montare, a tiglei ceramice, pregatita inca din fabrica, facilitează fixarea rapidă și fiabilă a 
tiglelor pe acoperiș. În plus, ajustarea la locul de montare mărește precizia montajului.

MONTAJ PERFECT

Inovatie in tehnologie și design SIMPLA - accesorii ceramice 

Gama completa de accesorii poate fi vizualizata pe www.creaton.com.ro.
Inainte de a comanda , va rugam sa verificati disponibilitatea accesoriilor.

Tigla 1/1 Tigla 1/2 Tigla de aerisire Tigla de aerisire pentru 
conexiune la coama 

Tigla 1/2 de aerisire pentru 
conexiune la coama 

Tigla laterala de aerisire pentru 
conexiune la coama stanga/
dreapta

Tigla laterala de margine 
stanga

Tigla laterala de margine 
dreapta

Tigla 1/2 de aerisire pentru 
conexiune la coama

Element tub aerisire argila NW 
100 „SIGNUM” Tip A cu furtun 
flexibil 

Tigla de prindere pentru consola din aluminiu colorat Consola pentru suport grilaj 
contra zapezii

Gratar scurt/ lung din aluminiu 
colorat

Treapta individuala din 
aluminiu

Inceput de coama inclinata PS Tigla de coama PS

Element ceramic inceput /final de 
coama PS

Ramificatie de coama 3 axe PS Clema contra furtunii din zinc-aluminiu 
(fixare prin cui)

Clema contra furtunii din zinc-aluminiu 
(fixare prin agatare)



Estetica si longevitatea definesc idealul inchiderii la acoperis.
Un acoperis CREATON veritabil este in totalitate din ceramica.
Sistemul de aerisire la coama in totalitate din ceramica garanteaza 
durabilitatea acoperisului din punct de vedere tehnic , oferind toto-
data si o estetica armonioasa. Tiglele de aerisire CREATON  pentru 
conexiune la coama formeaza cu inchiderea lor ceramica (spoiler) o 
linie paralela intre tiglele de coama si suprafata de tigle. Combinatia 
intre aspectul invelitorii si pastrarea in timp a valorii imobilului rep-
rezinta un avantaj important fata de alte solutii. Tiglele de coama nu 
mai trebuie izolate cu elemente din plastic sau umplute cu mortar, 
nemaifiind necesare nici aceesorii care nu sunt ceramice. 

Fixare sigură fără şipcă de coamă.
Pe lângă aerisirea excelentă a coamei, importantă pentru păstrarea 
uscată a structurii acoperişului este ţigla de aerisire pentru 
conexiune la coamă. Acest lucru se obţine prin intermediul unei 
închideri (spoiler) ceramice continue la trecerea de la suprafaţa 
tiglei spre coamă. În conexiune cu sistemul de fixare la coamă 
„FIRSTFIX” fiecare ţiglă este asigurată suplimentar prin intermediul 
unui fir de oţel rezistent la coroziune. Fixarea convenţională cu şipca 
de coamă şi clema de fixare coamă din aluminiu este deasemenea 
posibilă. CREATON oferă prin sistemul de fixare „FIRSTFIX” o 
soluţie de montaj care nu necesită suport fixare şipcă coamă si 
şipcă de coama.

Fixarea ţiglei de coamă cu şipcă de coamă.
Din următorul tabel puteţi stabili distanţa corectă pentru poziţionarea 
şipcii superioare , respectiv a celei de coamă. Dimensiunea DSC*/
ISC* se măsoară întotdeauna pe contrasipcă. Valorile din tabel 
rezultă din ţigla de aerisire pentru conexiune la coamă, contrasipcă 
şi şipca de susţinere 30/50, respectiv 40/60.
În cazul secţiunilor transversale diferite, valorile trebuie determinate 
pentru fiecare caz în parte, sau puteţi solicita ajutorul specialiştilor 
firmei CREATON.

Tigla de aerisire conexiune la coama - 
impreuna cu „FIRSTFIX”: un duet inovativ 
pentru o coama perfecta. 
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DSC = distanţa
sipca conexiune coama (mm)
ISC = Inaltime sipca coama (mm)

DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

DSC 75 70 65 65 60 60 60 75 85

ISC 130 120 100 90 70 70 65 30 25

Sipca cu dimensiuni 40/60, tigla de coama tip PS (necesar: 2,5 buc./ml)
Tigla laterala (necesar: 3 buc./ml)

30
30

DSC

ISC

Siguranta mare chiar si fara sipca de 
coama. Montajul coamei este rapid si 
simplu.

=

„FIRSTFIX”

+

Caracteristicile unei inchideri  ideale la coama: protectie, estetica, rentabilitate
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Ţiglă de coamă „PS"

Tigla 1/1 "SIMPLA" 

Folie

Element fixare sipca coama

Tigla de aerisire "SIMPLA" (LQ27)
Sipca 3×5 cm
Contrasipca 5×5 cm
Astereala
Caprior

Element de ventilare
tip "pieptene"

Jgheab

Scandura streasina incastrata in caprior

Cosoroaba

Banda de ventilare

Sort picurator

Secţiunea transversală a acoperişului*
Ventilaţie prin ţiglă de aerisire. Ţiglă de coamă fixată cu FIRSTFIX.
Secţiunea transversală de ventilare este de 27,3 cm2/ţiglă de ventilare.

DSC

338-366

338-366

75

404

338-366

Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama "SIMPLA"

 

Ţiglă de coamă „PS" - fixare prin "FIRSTFIX"  "SIMPLA" 
Sipca 3×5 cm
Contrasipca 5×5 cm
Astereala 
Caprior

Element de ventilare
tip "pieptene"

Jigheab

Scandura streasina incastrata in caprior

Cosoroaba

Banda de ventilare

Sort picurator

Secţiunea transversală a acoperişului*
Aerisire prin ţiglă aerisire pentru conexiune la coamă
Ţiglă de coamă montată pe şipcă de coamă
Diametru de aerisire 230 cm2/ml coamă
Conform DIN 4108 este îndeajuns pentru căpriori de lungime până la 23 m

* Secțiunile prezentate sunt doar 
exemple structurale.

Date tehnice:

Dimensiuni: aprox. 300 x 500 mm
Latime acoperire: min. aprox. 260 mm

medie. aprox. 261 mm 

max. aprox. 263 mm
Lungime acoperire: min. aprox. 338 mm

medie. aprox. 352 mm 

max. aprox. 366 mm
Necesar tigle: min. aprox. 10,4 buc./m2

medie. aprox. 10,9 buc./m2

max. aprox. 11,4 buc./m2

Greutate pe bucata: aprox. 4,9 kg

Ambalaj minim: 4 buc.

Condiţiile de siguranţă contra pătrunderii ploii sunt asigurate prin 
utilizarea foliei Creaton.

Vă stăm cu placere la dispoziţie în legătură cu întrebările referitoare la 
executarea izolaţiei învelitorii.



CREATON South-East Europe Kft.
H-8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 30 551 550
Telefax: +36 92 551 559
E-mail: info@creaton.hu
www.creaton.hu

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

Ne rezervăm dreptul la orice tip de modificare tehnică.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru diferențele între culori din cauza tipăririi.
2018. prima ediție.
Conținut final: Iulie 2018.

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. 


