Dachówka wielkiego formatu

Wytworna i długowieczna dachówka ceramiczna wielkiego formatu, typu holenderka
płaska, oferuje najnowocześniejsze, opatentowane rozwiązania.Uwodzi niezrównanym
designem i imponuje trwałością. Dopracowana w każdym detalu, zapewnia fantastyczny
efekt wizualny – wrażenie optymalnego rozłożenia światła i cienia.
Wielki format dachówki i charakterystyczny falisty kształt wywierają ogromne
wrażenie. Forma dachówki pozwala uzyskać wspaniałą, pełną harmonii optykę dachu
wzbogaconą o delikatną grę światłocienia. Pod tym względem jest klasą samą dla
siebie. Łączy klasycznie piękny wygląd dachu z najwyższą jakością i trwałością.

FINESSE / NOBLESSE – Kolekcja barwnych glazur

FINESSE
czerwień winna glazurowana

FINESSE
czarna glazurowana

NOBLESSE
brązowa glazurowana

NUANCE – Kolekcja szlachetnych angob

NUANCE
miedziana angobowana

NUANCE
ciemnobrązowa angobowana

NUANCE
antracytowa angobowana

NUANCE
czarna matowa angobowana

NUANCE
w kol. łupka angobowana

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo.

Niepowtarzalne proporcje
Pomimo dużego formatu dachówka
zachowuje dobre proporcje
oraz pełne harmonii wyważenie.

Powierzchnia
Znakomite surowce i nowe
technologie warunkują uzyskanie
wyjątkowo gładkiej, aksamitnej
powierzchni dachówki.

Bezdotykowy wypał
Nowoczesna technologia
bezdotykowego wypału dachówek
w poziomych H-kasetach
gwarantują najwyższą jakość.

Dane techniczne:
ok. 325 x 520 mm

Wymiary:

Szerokość krycia:

Zużycie:

Rozstaw łat:

Masa jednostkowa:
Pakiet: 4 szt.

min.

ok. 260 mm

średnia

ok. 263 mm

maks.

ok. 265 mm

min.

ok. 9,2 szt./m2

średnia

ok. 9,7 szt./m2

maks.

ok. 10,2 szt./m2

min.

ok. 382 mm

średnia

ok. 402 mm

maks.

ok. 425 mm

Kąt nachylenia połaci od 10°

ok. 4,9 kg

Dachówkę można stosować przy
kątach nachylenia połaci od 10°
(przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia).

Paleta: 192 szt.

Unikatowe zamki
górne i boczne
Tolerancja przesuwu nawet ponad
40 mm, co sprawia, że zużycie
dachówek wynosi 9,2–10,2 szt./m2.

FUTURA
Perfekcyjna konstrukcja i niezwykle duża tolerancja zamków, jak
również umiejscowione na spodzie mostki uszczelniające stanowią
o sile i potencjale tej optymalnej pod względem technicznym dachówki.

HARMONICA
HARMONICA tworzy niezwykle wyważony i elegancki styl. Dzięki
doskonałej formie i funkcji tworzy harmonijne powierzchnie zarówno na
połaciach o dużym nachyleniu, jak i tych bardziej płaskich.

DOMINO
Design dachówki DOMINO nacechowany jest maksymalnie formalną siłą
wyrazu i rezygnacją z jakichkolwiek zbędnych środków stylistycznych.
Dachówka odznacza się optymalną funkcjonalnością i ekonomicznością.

R AT I O
RATIO łączy tradycję i technikę, ekstremalną niezawodność i przykuwające
uwagę piękno w perfekcyjną dachówkę marsylkę. Dachówka ta na
połaciach o niewielkiej powierzchni tworzy niezwykle przyjemną optykę.

SINFONIE
SINFONIE to dachówka wielkoformatowa zmieniająca krajobraz
dachów. Zużycie dachówek na poziomie 10,9 szt./m² to ok. 30% mniej
w stosunku do dachówek o tradycyjnym małym formacie.

P O L S K A

KARPIÓWKA
Etex Building Materials Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542 – 547
Fax: +48 32 62 49 540
e-mail: dachy@ebmpolska.pl

www.creaton.pl

Prosta i nie narzucająca się, lecz zarazem niezwykle elegancka forma
w połączeniu z naturalnym kolorem lub barwą szlachetnej angoby sprawiają,
iż dachówki te są niezwykle cenione w środowisku dekarskim.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kompletnych
systemów dachowych marki CREATON.

