
CREATON – compentenţă in prelucrarea argilei 

CREATON-Biberschwanzziegel
Inspiraţie, calitate şi frumuseţe.

Ianuarie

1 2 3 4 5

701 702 703 704 705

Februarie

1 2 3 4 5

706 707 708 709 710

Martie

1 2 3 4 5

711 712 713 714 715

Aprilie

1 2 3 4 5

716 717 718 719 720

Mai

1 2 3 4 5

721 722 723 724 725

Iunie

1 2 3 4 5

726 727 728 729 730

Iulie

1 2 3 4 5

731 732 733 734 735

August

1 2 3 4 5

736 737 738 739 740

Septemberie

1 2 3 4 5

741 742 743 744 745

Octombrie

1 2 3 4 5

746 747 748 749 750

Noiembrie

1 2 3 4 5

751 752 753 754 755

Decembrie

1 2 3 4 5

756 757 758 759 760

Secţiunea transversală in cazul acoperirii cu ţigle “Strangfalz”
Ventilare prin ţiglele de aerisire.
Ventilarea trebuie să fie prevazută cu următoarele secţiuni 
transversale:
Aer proaspăt 2   , suprafaţă aerisire cel putin 200 cmp, 
evacuarea aerului 0,5   , suprafaţă aerisire cel putin 50cmp, 
asociate suprafeţei acoperişului.

Necesar: aprox. 18buc./mp.

Ţiglă solzi cu falţuri “Strangfalz” şi “Rona”
Calcularea necesarului de ţiglă, structura acoperişului, ventilaţia.

Ţiglă de aerisire

Ţiglă de coama “BZ”

Contra şipcă

Jgheab

Şort metalic

*Desenul tehnic prezentat este doar un exemplu de construcţie.

Modelele de ţigle ceramice de tip solzi cu falţuri “Strangfalz”
şi “Rona” sunt recomandate acoperişurilor pretenţioase din
punct de vedere al construcţiei, geometriei acoperişului.
Datorită formei şi dimensiunii, solzii cu falţuri pot acoperii
suprafeţele cele variate. Montarea acestora este simplă, 
rapidă şi datorită distanţei variabile dintre şipci oferă 
posibilitatea de jonglare la montaj.

Cel mai mare sortiment de ţigle tip solzi la nivel mondial.

CREATON oferă cel mai mare sortiment de ţiglă tip solzi la nivel mondial. Numeroase forme
şi decupaje speciale, suprafeţe profilate sau nu, toate acestea pot să materializeze fără
limite cele mai personalizate idei de design.

Suprafaţă profilată

Suprafaţă profilată
Suprafaţă netedă

roşu natur roşu cupru angoba negru angoba roşu natur roşu natur

Acoperire simplă

Montaj lateral
cu ţiglă 1/2 

Montaj lateral cu ţiglă ½ stanga Montaj lateral cu ţiglă ½ dreapta

Acoperire cu ţigle 
“Strangfalz” Inclinaţie Lăţime şipcă Y Necesar

Ţiglă de
coamă

Suprafaţă aer. cu
ţiglă de aer. pt.
conex. la coamă

DSC = Distanta sipca coama 
Dimensiunile sunt valabile pentru şipca 30/50.
In cazul şipcii 40/60, dimensiunile sunt disponibile la cerere.

Proces de ardere fără atingere:

Cea mai buna calitate este garantata
de utilizarea celor mai bune materii
prime si procese de productie.
Procesul de ardere fara atingere, in 
casete tip H, precum si optimizarea
permanenta a procesului de produc-
tie conduc la rezultate extraordinare.

*Desenul tehnic prezentat este doar un exemplu de construcţie.

Tigla "Strangfalz"

CREATON. Ţiglă creată să dea tonul.

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



Biber “KLASSIK” - Ţiglă tip solzi cu decupaj.
Calcularea necesarului de ţiglă, structura acoperişului, ventilaţia.

Montaj ţiglă 1 1/4 şi 3/4laterală 

*Desenul tehnic prezentat este doar un exemplu de construcţie. *Desenul tehnic prezentat este doar un exemplu de construcţie.

Montaj 1.1 şi 1/2lateral cu ţiglă Montaj 1 1/4 şi 3/4lateral cu ţiglă 

Montaj ţiglă 1 1/4 şi 3/4laterală 

Acoperire dublă Inclinaţie Laţime şipca X Necesar Acoperire dublă Inclinaţie Laţime şipca Y Necesar

Secţiunea transversală a acoperişului in cazul acoperirii clasice*
Ventilare prin ţiglă de aerisire pentru conexiune la coamă.
Ventilarea trebuie să fie prevazută cu următoarele secţiuni transversale:
Aer proaspăt 2   , suprafaţă aerisire cel puţin 200 cmp.
evacuarea aerului 0,5   , suprafaţă aerisire cel puţin 50 cmp.
asociate suprafeţei acoperişului.

Secţiunea transversală a acoperişului in cazul acoperirii duble*
Ventilare prin ţiglă de aerisire pentru conexiune la coamă.
Ventilarea trebuie să fie prevazută cu următoarele secţiuni transversale:
Aer proaspăt 2   , suprafaţă aerisire cel puţin 200 cmp.
evacuarea aerului 0,5   , suprafaţă aerisire cel puţin 50 cmp.
asociate suprafeţei acoperişului.

Montaj ½
şi 1/1. In exemplu, ţiglă de
streaşină la streaşină.

lateral cu ţiglă Montaj 3/4
şi 1 1/4. In exemplu, ţiglă de
streaşină la streaşină.

lateral cu ţiglă Montaj 3/4
şi 1 1/4. In exemplu, ţiglă de
streaşină la streaşină.

lateral cu ţiglă Montaj 3/4
şi 1 1/4. In exemplu, ţiglă cu
decupaj drept la streaşină.

lateral cu ţiglă Montaj 
3/4 şi 1 1/4. 

ţiglă laterală 

disponibila in culorile
rosu/negru/antracit

Folie de difuzie - Solutia econimica pentru subacoperis

Banda adeziva
pentru perforatii cuie

NDM mastic etansare
perforatii cuie

Banda ventilare streasina


