
Țiglă ceramică

Varietate fascinantă
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ȚIGLA PENTRU ACOPERIȘ

www.creaton.ro

CREATON. Țiglă creată să dea tonul.

SUPRAFEȚE
DE LA NATURAL FERMECĂTOR PÂNĂ LA SOFISTICAT STRĂLUCITOR

ROȘU NATUR
Fiecare țiglă este unică: de la variante fermecătoare de culoare, până la caracterul personal 
al unei patine, la  diverse suprafețe netede sau periate. Argila de cea mai bună calitate este 
hidratată pentru a fi modelată într-o varietate de forme pentru un acoperiș durabil și cu o 
durată mare de viață.

FINESSE
O glazură naturală și minerale pre-topite acoperă țiglele ceramice. Această suprafață similară 
porțelanului mărește rezistența țiglelor. Suprafețele glazurate FINESSE strălucesc în multe culori și 
oferă un raport calitate-preț excelent printre țiglele de categorie premium.

NUANCE
Acoperișurile NUANCE înfrumusețează peisajele într-un mod special.

În timpul procesului de ardere la peste 1000 de grade, particulele din argilă se îmbină cu angoba 
într-un tot unitar într-un proces de coacere fără contact. Acest lucru are ca rezultat angobarea de 

calitate, deosebit de mată, cu un aspect nobil, care protejează și dă rezistența culorii.

NOBLESSE
Odată dezvoltată ca o colecție exclusivă pentru Biberschwanz („coadă de castor”) nuanța 
populară de culoare a fost transferată și pe modele selectate de țiglă presată.  Know-how-ul 
unic, combinat cu tehnica remarcabilă rezultă într-o diversitate, caracteristică doar produselor 
CREATON. Cele 60 de tonuri de culori, toate în armonie, precum și formele diferite oferă 

numeroase combinații pentru dezvoltarea acoperișurilor unice.

MULTIPLE SOLUȚII 
PENTRU ACOPERIȘ
Țiglă ceramică
Țiglă din beton
Sisteme complete de acoperiș

Mai multe informații pe: www.creaton.ro

Material natural pentru un climat interior 
confortabil

Rezistență la intemperii si ger 

Aspect estetic fără țigle tăiate si cu 
toleranță la montaj

Varietate de culori și suprafețe 

Manipulare facilă datorită marginilor 
netede 

Gamă variată de accesorii 

Soluții complete pentru pante începând 
cu 7º 

FINESSE roșu
glazurat

NUANCE roșu cupru angoba

VARIETATE DE CULORI ȘI

SUPRAFEȚE

roșu natur
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CREATON - modele de țiglă ceramică 

• 1 BALANCE

• 2 BALANCE

• 3 RAPIDO

• 4 RAPIDO

• 5 KLASSIK

• 6 RONA

• 7 DOMINO

• 8 SIMPLA

• 1

• 3

• 4

• 5 • 7• 6 • 8

• 2
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• 1 BALANCE, NUANCE ardezie angoba

• 2 BALANCE, NUANCE roșu cupru angoba

• 3 BALANCE, NUANCE maro închis angoba

• 4 BALANCE, NUANCE negru angoba

• 2

• 1

• 3 • 4

Ondulațiile asigură un aspect dinamic 
și conferă o imagine estetică clădirii.

Datorită formatului mare, este o soluție 
economică (8,4 buc/m2).

Are canelură dublă pentru impermeabi-
litatea perfectă.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

BALANCE
Charm clasic.

CULORI DISPONIBILE 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu angoba, 
3  NUANCE roșu cupru angoba, 4  NUANCE 

roșu vin angoba, 5  NUANCE maro închis 
angoba, 6  NUANCE ardezie angoba,  
7  NUANCE negru angoba,  
8  NUANCE negru mat angoba

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

• 8• 7• 6
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• 1 RAPIDO, roșu natur

• 2 RAPIDO, roșu natur

• 3 RAPIDO, NUANCE maro închis angoba

• 4 RAPIDO, NUANCE ardezie angoba

• 2

• 1

• 3

Fiabilitate perfectă, design high-tech.

Datorită formatului mare, este o soluție 
economică (8,1 buc/m2).

Canelură dublă pentru impermeabilita-
tea perfectă.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

RAPIDO
Rezistență mare la rupere și absorbție scăzută a apei. 

CULORI DISPONIBILE 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu angoba, 
3  NUANCE roșu cupru angoba, 4  NUANCE 

roșu vin angoba, 5  NUANCE maro închis 
angoba, 6  NUANCE ardezie angoba,  
7  NUANCE negru angoba,  
8  NUANCE negru mat angoba

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

• 8• 7• 6

• 4
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• 1 DOMINO, roșu natur

• 2 DOMINO, FINESSE gri smălțuit

• 3 DOMINO, NUANCE ardezie angoba

• 4 DOMINO, NUANCE ardezie angoba

Aspect de acoperire complet plan

Suprafața strălucitoare Finesse asigură 
aspectul estetic și durabil.

Disponibilă într-o gamă variată de acce-
sorii ceramice.

Nervuri fixare inferioare pentru 
rezistență ridicată. 

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

DOMINO
Țiglă netedă de acoperiș cu linii drepte.

CULORI DISPONIBILE 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba,         
3  NUANCE roșu vin angoba, 4  NUANCE 

gri angoba, 5  NUANCE ardezie angoba, 6  
NUANCE negru mat angoba, 7  FINESSE ardezie 
smalțuit,  

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

• 6

• 2

• 1

• 3 • 4

87
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• 1 SIMPLA, NUANCE ardezie angoba

• 2 SIMPLA, FINESSE negru smălțuit

• 3 SIMPLA, NUANCE ardezie angoba

• 2

• 1

Țiglă de dimensiune mare, cu suprafață 
netedă.

Margine inferioară rotunjită pentru 
direcționarea facilă a condensului.

Datorită acoperirii mari, este extrem de 
impermeabilă.

Utilizabil la unghiuri de înclinare de la 
10°.

SIMPLA
Minimal, fără restricții

CULORI DISPONIBILE 
1  NUANCE ardezie angoba,

2  NUANCE negru mat angoba,

3  FINESSE negru smălțuit

• 1 • 2 • 3

• 3
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Combinații unice și opțiuni multiple de 
design.

Suprafață complet ondulată.

Acoperiri individuale pentru 
acoperișuri diferite.

STRANGFALZ
Suprafață profilată.

Țigle profilate

• 1 • 2 • 3

• 1 • 2 • 3 • 4

Se adaptează perfect tuturor stilurilor 
arhitecturale.

Suprafață complet plană.

Aspect estetic și natural.

Sistemul complet de accesorii face ca 
acest tip de țiglă să fie potrivit pentru 
renovarea acoperișului.

RÓNA
Respectarea tradițiilor.

1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cu efect de 
ardere ,       NUANCE roșu cupru angoba,  
4  NUANCE negru mat angoba

3

• 1 • 2 • 3 • 4

CULORI DISPONIBILE

1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba, 
3  NUANCE negru angoba

D
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• 1 STRANGFALZ, roșu natur

• 2 RÓNA, decupaj drept, roșu natur

• 3 RÓNA, decupaj segment, roșu natur

• 3• 2

• 1
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Suprafață complet plană.

O mare varietate de aplicații.

Formă subțire și elegantă.

Angobe nobile și paletă de culori 
senzațională, variată. 

Pentru suprafețele de acoperiș cu frumusețe 
clasică.

KLASSIK
Frumusețe eternă.

Țigle solzi

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

• 7 • 8 • 9 •10

•132 •14 •15 •16 •17

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur

"SAC VIENEZ" 20x40 

• 1CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur

„ȚIGLA SOLZI AUSTRIACĂ" 20X40

• 1

AMBIENTE
Decupaje speciale 18/38/1,4

CULORI DISPONIBILE:

DECUPAJ SEGMENT: 1  roșu natur,  
2  NUANCE roșu cupru angoba,  
3  NUANCE negru angoba,  
4  NUANCE maro închis angoba

DECUPAJ DREPT: 5  roșu natur,  
6  NUANCE cupru roșu angoba

• 1 • 2 • 3 • 4

• 5 • 6
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• 1  

• 3 • 2 

CULORI DISPONIBILE

1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cu efect de ardere 
angoba, 3  NUANCE roșu angoba, 4  NUANCE 
roșu cupru angoba, 5  NUANCE roșu vin angoba, 
6  NUANCE maro angoba, 7  NUANCE maro închis 

angoba, 8  NUANCE negru angoba, 9  NUANCE gri 
angoba,  
10  NUANCE ardezie angoba,  
11 NUANCE negru mat angoba, 
12 NUANCE negru angoba, 13  FINESSE roșu smălțuit,  
14 FINESSE roșu vin smălțuit, 15 FINESSE maro smălțuit, 
16 FINESSE verde smălțuit, 
17 FINESSE negru smălțuit

•11 •12

• 1 KLASSIK, roșu natur

• 2 AMBIENTE, DECUPAJ DREPT roșu natur

• 3 KLASSIK, roșu natur
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Toleranța de montaj laterală de 5mm 
asigură flexibilitate chiar și în cazul 
acoperișurilor cu lățimi diferite.

Gamă extrem de variată de culori.

Suprafața Noblesse asigură aspectul 
estetic și mai durabil.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 7°.

FUTURA
Țigla de format mare a viitorului.

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba, 
3  NUANCE roșu vin angoba, 4  NUANCE maro 

închis angoba, 5  NUANCE gri angoba, 6  
NUANCE ardezie angoba, 7  NUANCE negru mat 
angoba,      FINESSE roșu smălțuit, 9  FINESSE 
roșu vin smălțuit, 10 FINESSE ardezie smălțuit, 
11 FINESSE negru smălțuit,      NOBLESSE roșu cu 
efect de ardere smălțuit, 13  NOBLESSE albastru 
închis smălțuit, 14  NOBLESSE verde închis 
smălțuit, 15 NOBLESSE maro smălțuit

• 1

• 6

•11

• 2

• 7

•12

• 3

• 8

•13

• 4

• 9

•14

• 5

•10

•15

Datorită formatului mare, este o soluție 
economică (8,2 buc/m2).

Montaj rapid și facil.

Unificarea dimensiunilor mari și 
calității fără compromisuri prin tehno-
logia premium.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

Ușurință la instalare datorită unei 
toleranțe de montaj mare de 44 mm

Soluție economică, datorită formatului 
mare (9 buc/m2).

Montaj rapid și facil.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

MAGNUM
Megațiglă economică.

TITANIA
Țigle de acoperiș cu toleranță maximă la montaj.

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba, 
3  NUANCE ardezie angoba, 
4  NUANCE negru angoba, 
5  NUANCE negru mat angoba

CULORI DISPONIBILE: 
1  NUANCE roșu cupru angoba, 2  NUANCE 

ardezie angoba, 3  NUANCE negru mat angoba, 
4  FINESSE negru smălțuit,      FINESSE maro 

smălțuit,• 6 FINESSE ardezie smălțuit 
7  NOBLESSE maro smălțuit

• 1 • 2

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Toleranța de montaj laterală de 8mm 
asigură flexibilitate chiar și în cazul 
acoperișurilor cu lățimi diferite.

Datorită tehnologiei de procesare 
"KERALIS", colorarea naturală este 
posibilă chiar și în nuanțe mai închise.
Rezistență maximă oferită de arderea 
la temperaturi mai înalte decât în mod 
obișnuit.

Suprafața Noblesse asigură aspectul 
estetic și durabil. Utilizabilă la unghiuri 
de înclinare de la 7°

PREMION
Țiglă obținută prin tehnologia "Keralis".

CULORI DISPONIBILE:

1  roșu natur,  2  NUANCE roșu cupru angoba,  
3  NUANCE maro angoba, 4  NUANCE mangan 

angoba mat,  5  NUANCE ardezie angoba, 6  
NUANCE negru mat angoba, 7  FINESSE roșu vin 
smălțuit, 8  FINESSE maro smălțuit, 9  FINESSE 
negru smălțuit, 10  NOBLESSE ardezie cristal 
smălțuit, 11 NOBLESSE  negru cristal smălțuit

• 1

• 6

•11

• 2

• 7

• 3

• 8

• 4

• 9

• 5

•10• 6 • 7

• 5

8

12

• 3 • 4 • 5
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Impermeabilitate ridicată, datorită sis-
temului de caneluri perfecționat tehnic.

Soluție flexibilă datorită dimensi-
unii (12,6 buc/m2), chiar și pentru 
acoperișuri de dimensiune mică.

Impermeabilitate perfectă și în cazul 
presiunii ridicate a vântului.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

Aspect echilibrat, natural, chiar și pen-
tru suprafețele antichizate.

Cea mai flexibilă tiglă ondulată de for-
mat mic (14.2 buc/m2).

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

MZ3
Clasicul în formă nouă.

HARMONIE
Țiglă ondulată de o frumusețe atemporală.

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba, 
3  NUANCE maro închis angoba,  
4  NUANCE negru mat angoba, 
5  FINESSE roșu vin smălțuit, 
6  FINESSE negru smălțuit

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu angoba,  
3  NUANCE toscana angoba, 4  NUANCE roșu 

cupru angoba, 5  NUANCE roșu vin angoba, 
6  NUANCE maro închis angoba, 7  NUANCE 

ardezie angoba,  8  NUANCE negru angoba, 

9  FINESSE negru smălțuit

• 1

• 1

• 6

• 6

• 2

• 2

• 7

• 3

• 3

• 4

• 4

• 8

• 5

• 5

Suprafață extrem de rezistentă.

Continuitate a culorii prin „colorare 
completă” - chiar și la marginile tăiate.

Direcționare corectă a precipitațiilor 
prin tehnologia specială de interblocaj.

Extrudare „Keralis” la 1100 °C pentru 
cea mai nobilă suprafață fină, cu aspect 
mat. Disponibilă și cu suprafață Nob-
lesse.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

CANTUS
Forma contemporană a țiglei de calitate superioară produsă din ceramică.

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba,  
3  NUANCE ardezie angoba, 4  NUANCE negru 

mat angoba, 5  FINESSE roșu vin smălțuit, 6  
FINESSE negru smălțuit, 7  NOBLESSE ardezie-
cristal smălțuit, 8  NOBLESSE negru-cristal 
smălțuit

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5

• 8• 7• 6

Datorită toleranței de montaj de 51 mm 
în direcția pantei, se poate distribui 
ușor și de-a lungul căpriorilor scurți, 
fiind ideală și pentru renovări.

Nervuri de fixare inferioare pentru 
rezistență ridicată.

Eficiență ridicată prin montaj rapid și 
facil.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

OPTIMA
Țiglă reformată cu stil.

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba,  
3  NUANCE roșu vin angoba, 4  NUANCE maro 

angoba, 5  NUANCE maro închis angoba, 6  
NUANCE gri angoba,  
7  NUANCE ardezie angoba, 8  NUANCE 

antracit angoba, 9  FINESSE roșu vin smălțuit,  
10 FINESSE negru smălțuit

• 1

• 6

• 2

• 7

• 3

• 8

• 4

• 9

• 5

•10• 9
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Disponibilă într-o gamă variată de 
culori.

Soluție flexibilă datorită dimensiunii 
(11,7 buc/m2). Mai multă siguranță prin 
tehnologie ingenioasă și optimizată.

Mai multă siguranță prin tehnologie 
ingenioasă și optimizată.

Montaj rapid și facil.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

Drenaj optim, datorită adânciturii 
bordurii din partea canelurii 
superioare.

Soluție flexibilă datorită dimensiunii 
(14,2 buc/m2), chiar și pentru 
acoperișuri de dimensiune mică.

Ideal pentru renovări, datorită 
toleranței de montaj de 21 mm în 
direcția pantei.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°.

RATIO
Țiglă economică cu falț.

RUSTICO
Exigență inteligentă.

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu angoba,  
3  NUANCE roșu cupru angoba, 4  NUANCE 

roșu vin angoba, 5  NUANCE maro închis 
angoba,      NUANCE antracit angoba, 
7  FINESSE roșu smălțuit, 8  FINESSE roșu 

vin smălțuit, 9  FINESSE negru smălțuit, 10  
NOBLESSE roșu cu efect de ardere smălțuit

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE toscana angoba,  
3  NUANCE roșu cupru angoba, 4  NUANCE 

maro închis angoba

• 1

• 1

• 7

• 2

• 2

• 9• 8

• 3

• 3

• 4

• 4

• 6

Toleranță de deplasare mare de 29 mm.

Siguranță puternică împotriva furtu-
nilor prin tehnologia pronunțată de 
interblocaj.

Suprafața Noblesse asigură aspectul 
estetic și durabil.

Excelentă în cazul pantelor mici de mi-
nim 7° cu un acoperiș impermeabil.

Ușor de gestionat datorită greutății 
mici.

Soluție flexibilă datorită dimensiunii 
(13,7 buc/m2), chiar și pentru 
acoperișuri de dimensiune mică.

Ușor de manevrat, cu o greutate 
unitară de numai 3,2 kg.

Pantă de acoperire de până la 10°.

SINFONIE
Țiglă uluc cu optică pregnantă.

MELODIE
Atât de ușor și armonios.

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba,  
3  NUANCE negru mat angoba, 
4  FINESSE roșu vin smălțuit, 
5  FINESSE negru smălțuit,  
6  NOBLESSE negru smălțuit 

CULORI DISPONIBILE: 
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba,  
3  NUANCE ardezie angoba, 
4  NUANCE antracit angoba, 
5  FINESSE negru smălțuit

• 1

• 1

• 6

• 2

• 2

• 3

• 3

• 4

• 4

• 5

• 5

• 5

10

6
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Toleranță de montaj mare de 41 mm.

Datorită formatului mare, este o soluție 
economică (9,5 buc/m2).

Țiglă ideală pentru reabilitări.

Montaj facil, fără frecări, datorită 
rosturilor netede.

Utilizabilă la unghiuri de înclinare de 
la 10°. 

Suprafata profilata - decupaj segment 
16/38/1.6

Combinații unice și opțiuni multiple de 
design

Extra groasă, extrem de rezistentă.

Suprafața structurată, decupaj segmentat.

Tehnologie de extrudare Keralis 1100 °C.

Subțire, discretă, dar în același timp extrem de durabilă.

MAXIMA
Atractiv și imposibil de confundat. 

CULORI DISPONIBILE:  
1  NUANCE roșu cupru angoba, 
2  NUANCE negru mat angoba, 
3  FINESSE negru smălțuit

• 1 • 2 • 3

CULORI DISPONIBILE:  
1  roșu natur, decupaj arc de coș

2  roșu natur periaj canelat, decupaj drept

CULORI DISPONIBILE:  
1  roșu natur, decupaj rotund

2  roșu natur, decupaj drept
CULORI DISPONIBILE:  
1  roșu natur, 2  NUANCE roșu cupru angoba

CULORI DISPONIBILE:  
1  roșu natur

CULORI DISPONIBILE:

1  roșu natur, 2  NUANCE roșu pestriț cu efect de ardere, 3  NUANCE albastru pestriț cu 

efect de ardere, 4  NUANCE roșu cupru angoba, 5  NUANCE negru angoba, 6  roșu natur

ANTIK
Țigle solzi pentru monumente.

BERLINER 
KULTURBIBER 
Suprafață profilată - decupaj segment

SAKRAL
Țigle solzi pentru biserici.

SACHSICHER BIBER
Suprafață cu 3 striații și decupaj segment

MANUFAKTUR
Țigle solzi pentru turnuri.

• 2 • 3 • 4 • 5

15,5*38*1,2 18*38*1,4

Formă reprezentativă fabricată 
manual. 

Adecvata reabilitarii 
monumentelor istorice.

Extra groasă, foarte rezistentă.

Formă robustă caracteristică.

Suprafața dură ajută formarea mai rapidă 
a patinei naturale.

Extra groasă, extrem de rezistentă.

Formă optimă pentru turnuri și suprafețe 
mici.

Suprafața dură ajută formarea mai rapidă a 
patinei naturale.

Este scurtă și îngustă, permițând aproape 
toate suprafețele arcuite sa fie acoperite 
cu ușurință.

• 1

• 1 • 1 • 6

• 1 • 1• 2 • 2 • 2
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Acoperișurile ceramice sunt deosebit de funcționale, durabile 
și perfecte din punct de vedere estetic. CREATON oferă siste-
mul tehnic ideal pentru conexiunea la coamă. Țiglele de aeri-
sire pentru conexiunea la coamă asigură o ventilație optimă a 
acoperișului. 
Acoperișul este o structură a clădirii supusă efectelor dăunătoare 
ale naturii, și implicit puterii distructive al vântului. În ciuda 
detaliilor de joncțiune bine proiectate și dezvoltate, se pot ivi 

condiții de vreme extreme în cazul cărora este necesară fixarea 
aditionala a anumitor elemente.
Utilizarea FIRSTFIX asigură fixarea excelentă a țiglelor. 
Elementele sale sunt clema conică și firul de fixare din oțel in-
oxidabil. Firul de fixare trebuie agățat pe cel mai înalt căprior, 
și trebuie introdus prin clema potrivită, și dus înapoi pentru 
fixare. Ancorarea firului de fixare se face alternativ în cele două 
laturi.

Sistem de fixare patentat: instalare rapidă și sigură

Țigle de aerisire
pentru conexiunile
la coamă

• 1  Element ceramic funcțional început/final de 
coamă

• 2 Țiglă de coamă

• 3  Țiglă de aerisire pentru conexiunea la coamă

• 4  Țiglă laterală de aerisire pentru conexiunea la 
coamă

• 5  Țigle laterală cu versant

• 1• 2 • 2

• 4

• 5

• 3• 4• 3

CONEXIUNE TOTALĂ A COAMEI CERAMICE 

Soluții pentru acoperișuri durabile - de la membranele anticondens până la accesoriile de siguranță

CREATON TRIO® extra
Folie de difuzie pentru cerințe înalte.

CREATON DUO® extra barieră de vapori
Memebrana etansa cu banda adeziva. 

Utilizarea sub termoizolatie are 
efect de bariera de vapori.

CREATON UNO® clasic
Folie de difuzie clasica adecvată unui acoperiș ventilat.

CREATON QUATTRO® longlife extra
Folie de difuzie pentru cerințe înalte.

MEMBRANE CREATON DE SUB ACOPERIȘ
PENTRU EXECUȚIA SIGURĂ A CELUI DE-AL DOILEA STRAT DE ACOPERIȘ

ELEMENTE DE STRĂPUNGERE ÎN PLANUL ACOPERIȘULUI

De obicei, acoperișul nu este doar o șapcă omogenă care protejează clădirea de condițiile meteorologice. 
Este necesară crearea tranzițiilor, care trebuie să asigure impermeabilitatea și tranziționarea în mod sigur și durabil.
Trebuie rezolvată ieșirea aerului/gazelor de ardere, aerisirea mansardelor, conductelor de tehnice/menajere, intrarea și ieșirea tu-
bulaturii, cablării sistemelor solare și colectoarelor solare, tranziționarea, fixarea suporturilor de acoperiș de secțiuni transversale 
diferite, introducerea luminii în mansardă și asigurarea accesului pe acoperiș.
Astfel de accesorii sunt țiglele de trecere din argilă cu conductă de evacuare gaze, elementele tub aerisire SIGNUM, țigla de trecere 
din argilă pentru panou solar, țigla de trecere din argilă pentru antenă.
Toate accesoriile utilizate pentru tranziționare sunt produse originale CREATON, soluții sofisticate.

Țiglă de trecere din 
argilă pentru eva-

cuarea gazelor

Element tub aerisire 
din argilă SIGNUM

Element de trecere 
din argilă pentru 

panou solar

Element de trecere 
din argilă pentru 

antenă

Fereastră pentru 
ieșire pe acoperiș

Țiglă 
iluminat

CREATON DUO® extra
Folie de difuzie cu fâșii autoadezive pentru 
pretenții ridicate
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ACCESORII DE PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ CREATHERM – Izolația termică peste căpriori

DEPLASARE ÎN SIGURANȚĂ PE ACOPERIȘ

PARAZĂPEZI

În unele cazuri ar putea fi necesar accesul în afara planului acoperișului pentru coșul de fum, luminatoare sau alte construcții de pe acoperiș.
Călcarea pe țigle în mod direct nu este sigură, există pericol de alunecare și cădere. Din acest motiv, CREATON a dezvoltat sistemul său de încredere și 
testat pentru deplasarea pe acoperiș. Fiecare element al sistemului este produs din aliaj de aluminiu cu rezistență ridicată, cu dezvoltare de suprafață 
de culoare identică cu cea a țiglelor. Sistemul de grilaje de la CREATON reprezintă cea mai înaltă calitate. Piața accesoriilor de siguranță pentru acoperiș 
nu poate prezenta niciun produs cu durată de viață și calitate asemănătoare. Fixarea sistemului se realizează la elementul de bază din aluminiu, a cărui 
formă este identică cu cea a țiglelor. Anumite elemente, grătarele scurte și lungi de aluminiu, treapta din aluminiu pentru picior se fixează la acest 
element cu șuruburi. Toate accesoriile utilizate pentru deplasarea pe acoperiș sunt produse originale CREATON, optimizate pentru sistem.

CREATON furnizează un sistem perfect în toate detaliile. Din acest motiv, pe lângă aspectul estetic, acordă atenție specială și izolației termice de 
lungă durată, eficiente din punct de vedere energetic. Materia primă a izolației termice CREATHERM ezte PIR (poliizocianurat), cea mai bună dintre 
materiile izolatoare cunoscute, a cărei capacitate de izolație termică este excelentă.

Alunecarea zăpezii acumulate de pe acoperiș repezintă un pericol semnificativ pietonilor, autovehiculelor de pe stradă, și poate dăuna anumitor ele-
mente structurale ale acoperișului, ca de exemplu jgheaburilor. Din acest motiv este important să împiedicăm alunecarea și căderea zăpezii încă la 
nivelul acoperișului. Cea mai potrivită soluție este oprirea zăpezii pe suprafața completă a acoperișului, deoarece dacă zăpada se topește pe acoperiș, 
nu există pericolul alunecării. Cu acest scop a dezvoltat CREATON sistemul parazăpadă metalic, elementele căruia trebuie amplasate pe toată suprafața 
acoperișului. În condiții extreme, o soluție adițională ar putea fi montarea grilajului parazăpadă, sau eventual suport pentru buștean parazăpadă în 
partea acoperișului deasupra streașinii. Fixarea acestor elemente se realiează la elementul de bază din aluminiu, a cărui formă este identică cu cea a 
țiglelor. Anumitele elemente de suport se fixează la acest element cu șuruburi. Elementul de bază din aluminiu turnat al sistemului parazăpadă CREA-
TON reprezintă cea mai înaltă calitate, și are o durată de viață inegalabilă.

• Formează un strat izolator continuu asupra spațiului de izolat.
• Cu 40-50% mai puțină pierdere de căldură, față de izolațiile termice tradiționale.
• Față de materialele izolatoare tradiționale, izolarea termică a structurii se poate efectua cu un strat mai subțire.
• În urma dezvoltării continue din partea superioară, structurile din lemn de pe partea laterală pot fi dezvoltate în mod vizibil, rindeluite, învelite sau cu 

suprafața tratată, crescând astfel aspectul estetic și mărimea spațiilor construite.
• Lucrările pot fi efectuate și pe suprafața exterioară a acoperișului, nu necesită desfacerea spațiului interior, mansarda putând fi utilizată astfel și în 

timpul executării lucrărilor.
• Planul superior al plăcilor PIR este laminat cu folie CREATON-TRIO cu greautatea de 210 g/m2, asigurând deplasarea pe suprafețe, fără riscul dăunării 

foliei, pe tot timpul lucrărilor.
• Conexiunile foliilor între plăci este asigurată de banda adezivă integrată în suprapuneri, iar datorită accesoriilor de sistem complete, orice structură de 

acoperiș poate fi rezolvată.
• Plăcile CREATHERM pot fi utilizate nu doar sub căpriori, ci pot fi montate și direct deasupra tavanului.

CREATON oferă două tipuri de sisteme de izolare termică, și anume CREATHERM și CREATERM PLUS. 
Sistemul CREATHERM este recomandat în primul rând pentru renovări, iar CREATERM PLUS pentru construcții noi.

ACCESORII PENTRU DEPLASARE PE ACOPERIȘ

Element de bază din 
aluminiu Grătar scurt din aluminiu Grătar lung din aluminiu Treapta individuala din 

aluminiu Set conexiune gratar

SISTEM DE GRILAJE UNIVERSAL

Grilaj cu ieșire prin țiglă 
de aerisire

Grilaj fără ieșire prin 
țiglă de aerisire

ACCESORII SISTEM PARAZĂPADĂ 

Parazăpadă Element de bază din 
aluminiu

Suport grilaj parazăpadă 
din aluminiu Grilaj parazăpadă Suport buștean din 

aluminiu

SISTEM PARAZĂPADĂ UNIVERSAL

Grilaj cu ieșire 
prin 

țiglă de aerisire

Grilaj fără ieșire 
prin 

țiglă de aerisire

AVANTAJELE UTILIZĂRII CREATHERM

Tratamentul de suprafață ROBUST a fost dezvoltat pentru rezistentă ridicată, apli-
cându-se la exterior. Față de straturile tradiționale de tratament, asigură un nivel de 
protecție mult mai ridicat împotriva acțiunilor mecanice - în primul rând împotriva 
zgârieturilor. 
În plus față de rezistența mecanică, suprafața ROBUST îndeplinește și cerințele la ni-
velul cel mai înalt pentru rezistență UV, categoria sa de rezistență UV este: 
UV 4.„ROBUST” - Sistem pluvial CREATON cu tratament de suprafață special, mat, 
structurat, cu rezistență maximă împotriva zgârieturilor.

Sistemul de grilaje din oțel galvanizat cu înveliș ROBUST de la CREATON reprezintă o 
soluție sigură și cu un raport calitate-preț avantajos pentru deplasarea pe acoperiș, 
pentru toate materialele de acoperire. Învelișul cu mai multe straturi ROBUST este dez-
voltat pentru încărcare mai ridicată, datorită utilizării în exterior, și astfel, în plus față 
de rezistența sa mecanică, îndeplinește cele mai înalte cerințe de rezistență UV.
Sistemul universal de grilaje CREATON conține toate accesoriile și materialele de prin-
dere necesare pentru montaj.

CREATON CREATHERM:

CREATHERM de la CREATON se recomandă în primul rând pentru 
renovarea acoperișurilor existente. Datorită laminării speciale 
respirabile a plăcilor, acestea permit circulația liberă a umidității în 
izolația termică de pe și între căpriori.

CREATON CREATHERM PLUS:

Pe ambele feţe ale plăcilor CREATHERM PLUS se găseşte caşerare
din folie de aluminiu (strat asociat), care iarna reţine undele
termice care vor să părăsească spaţiul intern, iar vara reflecta
razele soarelui. Pe lângă parametrii tehnici excelenţi, materialul
termoizolant din poliuretan oferă şi avantaje estetice.
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SISTEMUL PLUVIAL Elemente de sistem pluvial

Sistemul pluvial CREATON a fost dezvoltat de profesioniști, și 
datorită acestui fapt, sistemul conține toate elementele supli-
mentare și accesoriile necesare montajului facil și ușor.

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

Capac
Jgheab

Burlan

Cârlig jgheab

Cârlig jgheab

Brățară jgheabPiesă imbinare 

Colțar (interior/exterior)

Cot burlan

Ramificație burlan Y

Brățară burlan

Manșon prelungire
burlan

Racord S

Clapetă colectare

Deschidere burlan
pentru curațare

Pâlnie colectoare

Racord canalizare

Brățară burlan
cu garnitură

Manșon racord

Sistemul pluvial CREATON este inovativ, satisface toate nevoile, și este comercializat cu toate accesoriile și elementele necesare 
pentru montaj. Este un sistem de jgheaburi adaptat pentru toate culorile și tipurile de materiale de acoperire CREATON.

Jgheaburile CREATON au o durată lungă de viață, și datorată calității excelente, precum și finisării „ROBUST”.

• este un sistem complet, împreună cu o gamă variată de elemente,
• montare ușoară și rapidă,
• puncte de conectare moderne cu fixare ușoară,
• gamă de culori armonizată pentru toate materialele de acoperire CREATON,
• protecție excelentă împotriva coroziunii,
• durată lungă de viață, calitate înaltă,
• suprafață ROBUST rezistentă la zgârieturi,
• culori identice sistemului de siguranță pentru acoperiș,
• dezvoltări detaliate exigente.

SISTEMUL PLUVIAL CREATON - GAMA DE CULORI

roșu roșu-
vin

maro
închis ardezie negru

GARANȚIA PENTRU DECENII
Garanția nu este alta decât expresia angajamentului pentru calitate. CREATON a stabilit un sistem de condiții mai sever decât standardele națio-
nale și internaționale în vigoare pentru produsele sale.

Alumíniu: Oțel:

ANI

GARANȚIE 
anticoroziune

40ANI

GARANȚIE 
de culoare

30ANI40
GARANȚIE 
funcțională

ANI15ANI15ANI30
GARANȚIE 
funcțională

GARANȚIE 
de culoare

GARANȚIE 
anticoroziune



CREATON. Țiglă creată să dea tonul.

CREATON South-East Europe Kft. 

Str. Vulturilor Nr. 98, et. 6  

București, sector 3  •  Romania 

Tel.: +40 21 26 92 174

info@creaton.ro

www.creaton.ro

CREATON. NATURAL.

Difuzie deschisăRezistent la umi-
ditate și îngheț Ignifug

Durată lungă de 
viațăRezistent la raze UV Ecologic
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PĂMÂNT APĂ AERFOC +++

CREATON® utilizează exclusiv materii prime 
naturale, provenite din cele mai bune depozite. 

Esența tratării suprafețelor este calitatea 
excelentă a materiilor prime, datorită cărora țig-
lele CREATON sunt în special rezistente, au o fru-
musețe atemporală și sunt ecologice. 

Țiglele CREATON nu conțin aditivi chimici.
CREATON® este dedicat naturaleței, tehnolo-
giei adecvate din punct de vedere ecologic și 
dezvoltării unui mediu de viață sănătos.


