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Keramická 
škridla 

Sila presnosti, 
ľahkosť formy
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Keramická škridla s nadčasovým 
dizajnom a dekoračnou vlnou  
s impozantným formátom cca 304 x 
505 mm s ekonomickou minimálnou 
spotrebou 9 ks/m2.

Tolerancia posuvu na úrovni  
až 40 mm a bohatá ponuka 
originálnych doplnkov  
a príslušenstva umožňujú,  
aby bola montáž vykonaná  
presne a tesne.

Pevné zámky s mimoriadne vysokou 
úrovňou tesnosti a systém odvádzania 
vody z povrchu škridly zaručujú 
trvácnosť celej strechy.

Vysoko kvalitné povrchy – engobovaný 
NUANCE a glazúrovaný FINESSE 
– zvyšujú odolnosť škridly voči 
škodlivým poveternostným 
podmienkam.

Už od 10°
sklonu strechy

KODA®

PREDNOSTI

9,0  
ks na m2

MINIMÁLNA 
SPOTREBA
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FARBY A TYPY POVRCHOV

BRIDLICOVÁANTRACITOVÁ

NUANCE
ENGOBOVANÁ KOLEKCIA

FINESSE
GLAZÚROVANÁ KOLEKCIA

ČIERNAMEDENO ČERVENÁ
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KODA® - REALIZÁCIA

FINESSE
BRIDLICOVÁ GLAZÚRA
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Naskenujte kód a získajte
viacej technických informací
o tomto modeli.

Veľkosť cca. 304 x 505 mm

Šírka krytia

min. cca. 260 mm

str. cca. 261 mm

max. cca. 263 mm

Vzdialenosť lát

min. cca. 393 mm

str. cca. 413 mm

max. cca. 433 mm

Spotreba

min. cca. 9 ks./m2

str. cca. 9,4 ks./m2

max. cca. 9,9 ks./m2

Váha cca. 4,9 kg/ks. cca. 46 kg/m2

Minibalík 4 ks. 19,6 kg

Paleta 168 ks. 838 kg

KODA®

TECHNICKÉ ÚDAJE

TOLERANCIA
POSUVU

40 MM
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ORIGINÁLNE STREŠNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompletnú ponuku funkčných škridiel, doplnkov a príslušenstva nájdete u distribútorov značky CREATON. 
Vždy pred zadaním objednávky skontrolujte dostupnosť sortimentu.

Podhrebeňová 
odvetrávacia škridla 

krajná pravá

Koncový hrebenáč 
okrúhly PT

Krajná škridla pravá

Hliníková základná 
škridla

Podhrebeňová odvetrávacia 
škridla krajná ľavá

Koncový hrebenáč PT

Koncový hrebenáč PS

Krajná škridla ľavá

Koncový hrebenáč 
v tvare mušle, PT

Hrebenáč PS
(cca. 2,5 ks/m)

Škridla s dvojitou vlnou

Mreža na zachytávanie snehu,
Držiak na snehovú mrežu

Sanitárna prestupová škridla 
Ø 100 mm SIGNUM

Hrebenáč PT
(cca. 2,5 ks/m)

Rozdeľovací  
hrebenáč

3-stranný PT

Rozdeľovací hrebenáč
3-stranný PS

Odvetrávacia škridla

Dlhá stúpacia plošina 80x25 cm
Krátka stúpacia plošina 44,5x25 cm

Funkčný uzáver 
hrebeňa PT

Funkčný uzáver hrebeňa PS

Podhrebeňová odvetrávacia
škridla

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

CREATON INŠPIROVANÝ 
SILOU PRÍRODY

©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: 03.2023

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 NAŠÍM ŽIVLOM!

*V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami  
na keramické škridly CREATON na www.creaton.sk

K
ER

AMICKÁ ŠKRIDLA

ROKOV ZÁRUKY*


