
BETÓNOVÉ ŠKRIDLY
KAPSTADT, GÖTEBORG, HEIDELBERG
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PREČO SI VYBRAŤ BETÓNOVÉ ŠKRIDLY?

Patentované konštrukčné riešenie 
zvyšuje funkčnosť a životnosť škridly

Tradičné a moderné tvary vám 
umožnia prispôsobiť sa rôznym 
architektonickým štýlom

Perfektné zámky a vodné
bariéry umožňujú použitie
na strechy so sklonom od 10°

Široký výber škridiel a funkčných 
doplnkov umožňuje presnú montáž 
na akúkoľvek strechu

* Mechanická pevnosť v porovnaní so štandardom PN-EN 490.
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duratop pro

Pevné a odolné betónové škridly značky CREATON sa vyznačujú neopakovateľnou estetikou. Nadčasové 
tvary v atraktívnej palete farieb perfektne spĺňajú očakávania aktuálnych architektonických trendov. Bez 
ohľadu na to, či si vyberiete tradičný model v klasickej farbe, či modernú plochú škridlu v minimalistickej 
farbe, môžete mať istotu, že vaša nová strecha bude úžasnou ozdobou vášho domu.

Všetky naše výrobky vytyčujú nový štandard na svetovom trhu betónových škridiel. Vďaka prírodným 
zložkám pochádzajúcim z najlepších ložísk, vďaka používaniu moderných technologických riešení, ako aj 
vďaka dôkladným kontrolám v každej fáze výroby, vzniká škridla s vysokým štandardom a s 30-ročnou 
záručnou dobou. Vďaka najvyššej kvalite a trvácnosti dostávate perfektný a overený výrobok. 

AŽ O 30%
VÄČŠIA

ODOLNOSŤ 

NAJVYŠŠIA KVALITA
Vďaka patentovanej receptúre sú naše betónové škridly
■ hladké, aj na bočných a horných hranách
■ odolné bez vplyvu tepelnej rozťažnosti
■ odolné voči prasknutiu

Viac informácií nájdete na www.creaton.sk



MODERNÉ POVRCHY
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Naše povrchy predstavujú harmonické spojenie nevšednej estetiky a funkčnosti. Vyrábajú sa s použitím 
najmodernejších technológií, vďaka tomu majú naše betónové škridly najlepšie úžitkové parametre. Sú 
odolné voči nepriaznivým vplyvom poveternostných podmienok. Zaručujú perfektný vzhľad. Zvýrazňujú 
hĺbku farby škridly, zvýrazňujúc jej intenzitu. Modely betónových škridiel z našej ponuky sú dostupné 
v bohatej palete farieb – od nadčasovej klasickej červenej, cez v súčasnosti populárne sivé odtiene, až 
po modernú a mimoriadne elegantnú čiernu.

PLANAR
Matný povrch PLANAR vytvára prirodzenú ochranu, ktorá chráni 
strechu pred nepriaznivým vplyvom poveternostných podmienok. 
Betónová škridla je odolnejšia voči zmenám teploty, blednutiu aj
voči efektu „starnutia strechy“. Vďaka zvýšenej hladkosti, voda  
môže voľne stekať zo strechy. Dodatočne sa vo výraznej miere 
obmedzuje prenikanie vody do štruktúry škridly.

Povrch PLANAR tiež bráni usadzovaniu rôznych nečistôt 
na ploche krytiny: prachu, špiny a machu. Zvýrazňuje všetky 
estetické prednosti strechy. Intenzívne módne farby a matné 
prevedenie zvýrazňujú moderný charakter krytiny.

DURATOP PRO
Lesklý povrch DURATOP PRO sa odlišuje výnimočnou estetikou. 
Betónovej škridle zaručuje jedinečný a trvalý vzhľad. Vďaka 
tomu je to výrobok s najvyšším štandardom. Má hydrofóbne 
vlastnosti, preto voda steká zo strechy v kvapkách a nerozteká 
sa. Chráni pred prenikaním a usadzovaním nečistôt. Dážď 
nielen že nezanecháva na škridle žiadne šmuhy, ale tiež 
škridly prirodzeným spôsobom čistí.

Povrch DURATOP PRO je mimoriadne hladký, čo uľahčuje 
odstraňovanie prachu, špiny, machu a iných nečistôt.  
Strecha s povrchom DURATOP PRO si dlho zachováva  
 vynikajúci vzhľad.



KAPSTADT
PREDNOSTI  

Plochá forma ideálne pasuje 
k aktuálnym architektonickým 
trendom.

Vodné bariéry ideálne chránia 
pred prenikaním snehu a vody 
pod plochu strechy.

Hladké hrany, vrátane čelnej, 
zlepšujú estetiku strechy a 
sťažujú zarastanie machom.

Moderné povrchy chránia pred 
vnikaním vody do štruktúry 
škridly a znemožňuje usadzovanie 
nečistôt na strešnej krytine.

Kvalitné spodné rebrovanie 
zaručuje odolnosť voči zaťaženiu 
spôsobovaného vetrom a snehom.

Naskenujte kód a získajte 
viacej technických informací 
o tomto modeli.
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Ocenena architektonickou cenou
TREND BAU 2013

FARBY

1 2 3 4

5 6

PLANAR
KLASICKÁ ČERVENÁ

1 PLANAR
TMAVOSIVÁ

3

DURATOP PRO  
TMAVOSIVÁ

5

PLANAR
SVETLOSIVÁ

2 PLANAR
ČIERNA

4

DURATOP PRO 
ČIERNA

6

Rozmery cca. 334 x 420 mm

Krycia šírka

min. cca. 300 mm

str. cca. 300 mm

max. cca. 300 mm

Krycia dĺžka

min. cca. 310 mm

str. cca. 328 mm 

max. cca. 345 mm

Spotreba

min. cca. 9,7 ks./m2

str. cca. 10,2 ks./m2

max. cca. 10,7 ks./m2

Váha cca. 4,9 kg

Minibalík: 36 ks. Paleta 216 ks.

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOKONALÁ
PLOCHÁ FORMA



1

2 3

4

Naskenujte kód a získajte 
viacej technických informací 
o tomto modeli.

44 DURATOP PRO
ČIERNA

43 PLANAR
TMAVOSIVÁ

42 PLANAR
TMAVOSIVÁ

41 PLANAR
KLASICKÁ ČERVENÁ
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GÖTEBORG
PREDNOSTI  

Betónová škridla GÖTEBORG značky 
CREATON je nadčasové a univerzálne 
riešenie vďaka svojmu tvaru, ktorý 
nadväzuje na klasickú vlnovku.

Vodné bariéry ideálne chránia  
pred prenikaním snehu a vody  
pod plochu strechy.

Hlboko profilované bočné zámky 
a hladké hrany chránia strechu 
pred zarastaním machom a pred 
usadzovaním špiny a nečistôt. 

Moderné povrchy chránia pred 
vnikaním vody do štruktúry škridly 
a znemožňujú usadzovaniu nečistôt 
na strešnej krytine. 

Spodné rebrovanie zaručuje 
odolnosť voči zaťaženiu 
spôsobovaného vetrom a snehom.

Naskenujte kód a získajte 
viacej technických informací 
o tomto modeli.

VLNOVÝ 
EFEKT
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FARBY

PLANAR
TMAVOHNEDÁ

2

5 6 7

PLANAR
ČIERNA

4

DURATOP PRO
MOKKA

6

PLANAR 
KLASICKÁ ČERVENÁ

1 PLANAR
TMAVOSIVÁ

3

DURATOP PRO
KLASICKÁ 
ČERVENÁ

5 DURATOP PRO
TMAVOSIVÁ

7 DURATOP PRO
ČIERNA

8

1 2 3 4

8

Veľkosť cca. 334 x 420 mm

Šírka krytia

min. cca. 300 mm

str. cca. 300 mm

max. cca. 300 mm

Vzdialenosť lát

min. cca. 310 mm

str. cca. 328 mm 

max. cca. 345 mm

Spotreba

min. cca. 9,7 ks./m2

str. cca. 10,2 ks./m2

max. cca. 10,7 ks./m2

Váha cca. 4,6 kg

Minibalík: 40 ks. Paleta 240 ks.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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2 3

Naskenujte kód a získajte 
viacej technických informací 
o tomto modeli.

43 PLANAR
TMAVOSIVÁ

42 DURATOP PRO
ČIERNA

41 DURATOP PRO
KLASICKÁ ČERVENÁ
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HEIDELBERG
PREDNOSTI  

Betónová škridla HEIDELBERG 
nadväzuje svojím tvarom  
na škridlu typu mních-mníška, 
známu mnoho storočí 

Vodné bariéry ideálne chránia 
pred prenikaním snehu a vody 
pod plochu strechy

Hlboko profilované bočné zámky 
a hladké hrany chránia strechu 
pred zarastaním machom a pred 
usadzovaním špiny a nečistôt

Kvalitné spodné rebrovanie 
zaručuje odolnosť voči zaťaženiu 
spôsobovaného vetrom a snehom.

Dvojitý bočný zámok chráni pred 
prenikaním vlhkosti a zničením 
konštrukcie strechy.

Rozmery cca. 334 x 420 mm

Krycia šírka

min. cca. 300 mm

str. cca. 300 mm

max. cca. 300 mm

Krycia dĺžka

min. cca.310 mm

str. cca. 328 mm 

max. cca. 345 mm

Spotreba

min. cca. 9,7 ks./m2

str. cca. 10,2 ks./m2

max. cca. 10,7 ks./m2

Váha cca. 4,3 kg

Minibalík: 40 ks. Paleta 240 ks.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PLANAR
KLASICKÁ
ČERVENÁ

1

DURATOP PRO
KLASICKÁ
ČERVENÁ

4

PLANAR
TMAVOHNEDÁ

2

DURATOP PRO
MOKKA

5

PLANAR
TMAVOSIVÁ

3

DURATOP PRO 
ČIERNA

6

1 2 3

4 5 6

Naskenujte kód a získajte 
viacej technických informací 
o tomto modeli.

TRADÍCIA  
V MODERNEJ EDÍCII
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FARBY    



3

4

1

2

Naskenujte kód a získajte 
viacej technických informací 
o tomto modeli.

44 PLANAR
TMAVOHNEDÁ

43 PLANAR
KLASICKÁ ČERVENÁ

42 PLANAR
TMAVOSIVÁ

41 PLANAR
TMAVOSIVÁ
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SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA CREATON

CREATON ponúka radu systémových riešení pre betónové škridly, ktoré poskytujú účinnú ochranu 
voči snehu a ľadu. Všetky prvky sú esteticky a trvalo pripevnené k betónovému podkladu, ktorý ma 
farbu a povrch zhodný so základnou škridlou. Kovové a hliníkové komponenty zodpovedajú všetkým 
betónovým náterom CREATON použitým na streche.

Kominárska lávka

Nosná škridla s držiakom 
protisnehovej mreže, nutná 

inštalácia podpornej laty

Nosná škridla + držiak stúpacej 
plošiny, nutná inštalácia 

podpornej laty

Protisnehová mreža 3 m,
šírka 20 cm

Stúpacia plošina 40 x 25 cm Stúpacia plošina 80 x 25 cm

Protisnehový hák

STREŠNÁ KOMUNIKÁCIA

SYSTÉM OCHRANY PRED SNEHOM A ĽADOM
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Kompletnú ponuku funkčných škridiel, doplnkov a príslušenstva nájdete u distribútorov značky CREATON. 
Vždy pred zadaním objednávky skontrolujte dostupnosť sortimentu.



Perfektné zladenie so základnou 
škridlou 

Väčšia trvácnosť a vyššia odolnosť  
voči všetkým externým faktorom

Moderný a estetický vzhľad

Maximálna farebná spojitosť s 
ostatnými prvkami strešného systému

Vyššia efektívnosť odvzdušňovania 
miestností

Značne zvýšená ohňovzdornosť 
(požiarna klasifikácia A2-s1,d0)

BETÓNOVÉ PRESTUPOVÉ ŠKRIDLY

Komínové betónové škridly Ø 100 mm pre modely KAPSTADT, GÖTEBORG a HEIDELBERG sa vyznačujú 
vysokou efektívnosťou odvzdušňovania ventilačných kanálov, ako aj vyššou odolnosťou voči poveternostným 
podmienkam a ohňu. Vďaka použitiu betónového podstavca s rovnakým tvarom aký má základná škridla, 
betónovej odvzdušňovacej rúry a keramickej striešky, dokáže v maximálnej možnej miere zachovať spojitosť 
farebného odtieňa s ostatnými betónovými prvkami strešného systému značky CREATON.

PREDNOSTI
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Tak, ako sily prírodných živlov vytvárajú náš svet,
tak spoločnosť CREATON viac než 130 rokov
vytvára trendy v oblasti moderných strešných
krytín, ponúkajúc riešenia pre mnohé generácie.

Prírodné živly majú priam neobmedzenú moc,
ktorá sa dá len ťažko skrotiť. Nám sa podarilo
využiť potenciál, ktorý v sebe skrývajú.
Moc, krása a sila nás inšpirujú pri vytváraní
škridiel s jedinečnou estetikou, na ktoré
sa dá spoľahnúť aj v tých najextrémnejších
podmienkach.
 
Vďaka našim znalostiam, vášni a angažovanosti
neustále zdokonaľujeme výrobné technológie,
aby sme dosiahli ešte lepšie efekty, pretože...

PERFEKTNÁ KVALITA
JE N AŠÍM Ž IVLOM!

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 00
biuro@creaton.com
www.creaton.sk

B
ETÓNOVÉ ŠKRIDLY

ROKOV ZÁRUKY*

CREATON INŠPIROVANÝ
SILOU PRÍRODY

*V súlade so všeobecnými  
záručnými podmienkami  

na betónové škridly CREATON

©Spoločnosť Creaton Polska Sp. z o.o. si vyhradzuje právo určenia tlačových 
chýb alebo zmeny cien a žiadnym spôsobom nezodpovedá za nepresnosti 
v cenníku spôsobené tlačou, napríklad za odchýlky farebných odtieňov atď. 
Vydaním nového Katalógu, resp. cenníka,  sa stávajú všetky predchádzajúce 
Katalógy neplatnými. Fotografie produktov uvedené v cenníku sa môžu líšiť 
od vzhľadu produktov v predaji.

Vydanie: 12.2022


