CREATON POLSKA ARTYKU PROMOCYJNY

SIMPLA
–
numerem
1
wĂród nowoczesnych ceramicznych pokryÊ dachowych
®

C

echy szczególne: prosta forma, idealnie pïaski ksztaït, doskonaïe proporcje, modne kolory oraz perfekcyjne
wykonanie – tak prezentuje siÚ dachówka ceramiczna SIMPLA®, najnowszy produkt marki CREATON. Produkowana ze
starannie wyselekcjonowanych zïóĝ gliny, wbWidziszewie – najnowoczeĂniejszej
wbEuropie fabryce dachówek ceramicznych
CREATON Polska, wboparciu obinnowacyjnÈ technologiÚ ma parametry techniczno-uĝytkowe ibwïaĂciwoĂci odpowiadajÈce
najwyĝszej klasie dla ceramicznych pokryÊ
dachowych.

NAJLEPSZY SUROWIEC,
INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA
Co sprawia, ĝe SIMPLA® zasïuguje na tak
zaszczytne miejsce wĂród wielu bardzo dobrych pokryÊ dachowych? Przede wszystkim surowiec ibtechnologia, abtakĝe ponad
130-letnie doĂwiadczenie producenta wbkreowaniu dachów speïniajÈcych najwyĝsze
standardy. Warto podkreĂliÊ, iĝ jej produkcja odbywa siÚ zbposzanowaniem zasobów
naturalnych, przy moĝliwie najmniejszym
negatywnym oddziaïywaniu na Ărodowisko. Dachówka wraz zboryginalnymi akcesoriami produkowana jest zbnajczystszej gliny, na bazie zaawansowanej technologii
bezdotykowego wypaïu wbpoziomych kasetach, dziÚki czemu kaĝdy egzemplarz zachowuje nienagannie prosty ksztaït ibgïadkÈ
powierzchniÚ.

DESIGN
SIMPLA® obprostej geometrycznej formie,
idealnych proporcjach (30 × 50 cm) oraz
wyjÈtkowo gïadkiej ibpïaskiej powierzchni
Ăwietnie nadaje siÚ na dachy wspóïczesnej
architektury nawiÈzujÈcej do neomodernizmu ibminimalizmu, na dachy lekkich,
kubicznych bryï zbprzewagÈ betonu ibstali. BÚdzie takĝe interesujÈco wyglÈdaÊ na
obiektach odnoszÈcych siÚ do najlepszych
wzorów europejskiego budownictwa wykonanych zbtradycyjnych materiaïów. Jej
atutem jest równieĝ kolorystyka korespondujÈca zbnajnowszymi trendami we wzor-

nictwie. Dachówki wbkolorach: „FINESSE”
czarnym glazurowanym, „NUANCE”
czarnym matowym angobowanym lub
„NUANCE” wbkolorze ïupka, angobowana
sÈ ciekawÈ alternatywÈ dla intensywnych
czerwieni oraz brÈzów ibsprawiajÈ, ĝe bryïa
budynku, niezaleĝnie od stopnia skomplikowania projektu, rodzaju dachu czy sposobu krycia, nabiera niepowtarzalnego charakteru.

50 LAT GWARANCJI
SIMPLA® jest odporna na dziaïanie szkodliwych substancji ibnegatywne wpïywy Ărodowiska, wbtym ekstremalne wahania temperatury, gradobicie, ulewne deszcze, silne
wichury. ZawdziÚcza to swojej budowie
– wzmacniajÈce oĝebrowanie na spodniej
stronie dachówki zwiÚksza jej wytrzymaïoĂÊ mechanicznÈ, odprowadza skropliny
ibzapewnia dobrÈ wentylacjÚ. Posiada unikatowe zamki: podwójny boczny, który pozwala na optymalny przepïyw powietrza
pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody wbdwóch korytach ibwyjÈtkowÈ
szczelnoĂÊ oraz górne, zbduĝÈ tolerancjÈ ponad 3 cm przesuwu umoĝliwiajÈcÈ uïoĝenie
jej na kaĝdym rodzaju dachu. Dodatkowo
dwa spodnie zaczepy majÈ wpïyw na jej stabilnoĂÊ, absystem mocowañ uïatwia szybki
ibprawidïowy montaĝ. Doskonaïe parametry
uĝytkowe dachówki SIMPLA® potwierdza
aĝ 50-letni okres gwarancji.

KOMPLEKSOWY SYSTEM
DACHOWY
SIMPLA jest dostÚpna wbwersji podstawowej wraz zbszerokÈ gamÈ akcesoriów, do
których naleĝÈ dachówki funkcyjne, gÈsiory ceramiczne zbsystemem mocowania
FIRSTFIX®, elementy zbmetalu ibaluminium
wbkolorze dachówki podstawowej, klamry
burzowe ibfolie dachowe. Wbten sposób producent oferuje kompleksowy system dachowy, który jest nie tylko duĝym uïatwieniem
dla specjalistów – dekarzy, odpowiedzialnych za wzorcowe uïoĝenie dachu, ale
przede wszystkim gwarancjÈ najwyĝszej jakoĂci dla uĝytkownika. }
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