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ARTYKU  PROMOCYJNY CREATON POLSKA

Odoskona ych parametrach dachu 
ceramicznego decyduj  wszyst-
kie elementy b d ce jego integral-

n  cz ci , w tym dachówki kszta towe, ak-
cesoria funkcyjne i ozdobne, ta my, folie 
i wiele innych. Cho  okre la si  je mianem 
dodatkowych, pe ni  bardzo istotne funk-
cje – nie tylko umo liwiaj  estetyczne wy-
ko czenie wszelkich kraw dzi konstruk-
cji dachowej, komunikacj  z kominem czy 
wentylacj , ale tak e stoj  na stra y trwa o-
ci dachu i bezpiecze stwa wszystkich, któ-

rzy pod nim zamieszkaj . CREATON Polska 
zaleca monta  oryginalnych akcesoriów, 
poniewa  pomini cie niektórych mo e
narazi  nas na kosztowny remont lub ko-
nieczno  ponownego u o enia dachu.

KOMPLEKSOWE 
ROZWI ZANIA 
Akcesoria dachowe marki CREATON s
uzupe nieniem wszystkich typów i mode-
li dachówek ceramicznych: od nowocze-
snych dachówek p askich, po marsylki, 
esówki, karpiówki czy dachówki specjalne. 
Najbogatszy w Polsce asortyment wzorów, 
kolorów, rozmiarów i kszta tów wraz z od-
powiadaj cymi danej kolekcji akcesoriami, 
daje mo liwo  kompleksowego wyko cze-
nia dachu, na który firma CREATON Polska 
udziela a  50-letniej gwarancji.

NAJWY SZY STANDARD 
WYKO CZENIA
Dach pokryty dachówk  ceramiczn  wyma-
ga zachowania najwy szych standardów, 
z ceramicznymi elementami wyko czenio-
wymi w cznie. Dachówki zwane kszta to-
wymi s u  do eleganckiego wyko czenia 
szczytów (boczne), u atwiaj  uk adanie da-
chówek wzd u  sko nych kraw dzi, takich 
jak grzbiety czy kosze (po ówkowe), pozwa-
laj  na zakrycie zamków dachówki podsta-
wowej (dwufalowe). W ród istotnych zalet 
warto podkre li , i  g siory wraz z cz-
nikami, dachówki kalenicowe wentylacyj-
ne czy dachówki przelotowe pe ni  podwój-
n  rol  – umo liwiaj  zachowanie spójno ci 
architektonicznej dachu oraz chroni  go 
przed wilgoci  i zapewniaj  jeszcze lepsz

szczelno . Osobn  kategori  stanowi uni-
wersalna kolekcja ozdobnych dodatków 
i wyko czenia kalenicy pasuj ca do ka dej 
dachówki marki CREATON. 

SKUTECZNA WENTYLACJA 
PO ACI DACHOWEJ
Jednym ze sposobów wentylacji dachu, 
szczególnie du ych powierzchni, jest mon-
ta  dachówek wentylacyjnych, które two-
rz  dodatkowe miejsca wlotu powietrza 
pod pokrycie. Jednak najbardziej optymal-
nym rozwi zaniem jest po czenie kaleni-
cy, dachówki wentylacyjnej i g siora mo-
cowanych przy u yciu opatentowanego 
systemu FIRSTFIX®. Rozwi zanie to chro-
ni konstrukcj  no n  przed wilgoci , za-
bezpiecza przed przenikaniem deszczu 
i zmniejsza si  wiatru podczas wichu-
ry. Ponadto FIRSTFIX® umo liwia ta szy 
i szybszy sposób mocowania g siorów za 
pomoc  specjalnych klamer ze stali szla-
chetnej, bez stosowania aty kalenicowej 
i konieczno ci u ycia wsporników. Za wen-
tylacj  wewn trz budynku odpowiedzial-
ne s  kominki odpowietrzaj ce instalacj
sanitarn  i kominki wentylacyjne. W sk ad 
kompleksowego systemu dachowego mar-
ki CREATON wchodz  idealnie komponu-
j ce si  z powierzchni  dachu kominki ce-
ramiczne SIGNUM®, które przyczyniaj  si
równie  do uszczelnienia pokrycia w miej-
scu zako czenia kana ów wentylacyjnych.

MAKSYMALNA SZCZELNO
Zastosowanie oryginalnych akcesoriów da-
chowych pozwala równie  na uzyskanie 
maksymalnej szczelno ci dachu. W kom-
pleksowym systemie dachowym CREATON 
Polska znajduj  si  wszystkie niezb dne do 
zapewnienia szczelno ci dachu akcesoria, 
takie jak klamry do g siorów oraz dachó-
wek, umo liwiaj ce profesjonalny monta ,
a tak e ta my i folie dachowe dostosowa-
ne pod wzgl dem grubo ci do k ta nachyle-
nia po aci i modelu dachówki. Folie dachowe 
CREATON zapewniaj  du e bezpiecze stwo 
nawet przy ma ych k tach nachylenia, dzi -
ki czemu pozwalaj  zminimalizowa  koszty 
konstrukcji dachu. 

System dachowy opracowany przez eksper-
tów CREATON jest jednym z najbardziej 
kompletnych i innowacyjnych na rynku. 
Oprócz elementów wymienionych obejmuje 
tak e system asekuracyjny i ochrony prze-
ciw nie nej, czyli mi dzy innymi: p otki, 
stopnie, awy i pomosty wykonane z wyso-
kiej jako ci aluminium. Zapewnia dachom 
wszystko co niezb dne, od rozwi za  kon-
strukcyjnych po eleganckie wyko czenie 
– pozwala stworzy  na dachu harmonijn
kompozycj  o jednolitej barwie i fascynuj -
cej linii. 

Akcesoria marki CREATON
gwarancj  trwa o ci i estetyki dachu 

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

tel. 32 624 95 00
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