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„RATIO®“
Dvojitě falcovaná taška dovedená k dokonalosti
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K vytvoření „dokonalé střechy“ 
využívá CREATON při výrobě 
keramických tašek pouze tyto čtyři 
základní přírodní materiály. 

„RATIO®“ – Dokonalost v ušlechtilém modelu

Princip je starý několik století a mnohokráte 

osvědčený. Přesto se  nám s taškou „RATIO“ 

podařilo vytvořit dvojitě falcovanou střešní 

tašku vyznačující se vyvážeností a dokona-

lou kvalitou.

Veskrze harmonická „dvojitě falcovaná 

střešní taška“ vyvinutá v roce 1879 Wil-

helmem Ludowici se snoubí s technickými 

a ekonomickými výhodami. 

• vysoké boční drážky

• předvrtaný otvor pro přichycení

• propracovaný systém hlavové drážky

•  vysoká hospodárnost formátu  

11,7–12,7 ks/m2

• možnost flexibilního posunu až o 24 mm

„RATIO“ fascinuje vysokou odolností vůči 

dešti a velkou krycí plochou, díky které je  

také hospodárný.  „RATIO“ si uchová svoji 

hodnotu po desetiletí. A přesto, k čemu by 

byla taková dokonalost bez emocí? A proto 

je „RATIO“ k dostání v mnoha barvách.

Technologie šetrná k životnímu prostř
ed

í 

Přírodní materiál

Vzduch

Země

Oheň

Voda

CREATON 

Příznivá  
ekologická  
vyváženost 

10

0 % barevná stálost

Přírodní červená 

„NUANCE“ vínově červená engoba

„FINESSE“ vínově červená glazura„FINESSE“ červená glazura

„NOBLESSE“ tmavohnědá glazura„FINESSE“ černá glazura

„NUANCE“ měděně červená engoba

„FINESSE“ žíhaná glazura

„FINESSE“ kaštanová glazura

„NUANCE“ antracitová engoba

„FINESSE“ a „NOBLESSE“ – Kolekce glazur

„NUANCE“ – Kolekce engob

Všechny engoby jsou dostupné ve vyso-

kém standardu kvality Creaton, s jemným 

hedvábným leskem a vysokou odolností vůči 

poškrábání a poškození.
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„RATIO®“ – model dovedený k dokonalosti nabízí ještě více výhod

„RATIO“ boduje i z hlediska ekonomiky pokládky: díky svému formátu 265 x 446 mm 

a spotřebě cca 11,7 ks/m2 nabízí tato taška vysokou hospodárnost. 

„HOSPODÁRNOST“ 

Dvojité boční drážky na spodní i horní tašce vytváří  2 x 2 = 4 boční stojiny pro bezpečnost 

za každého počasí. 

„BOČNÍ DRÁŽKY“ 

Zde najdete všechno, co dělá střechu skutečně bezpečnou a krásnou. Samozřejmě  

v originální kvalitě CREATON, protože kompromisy byste neměli dělat ani u příslušenství.

„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ 

Podhřebenová větrací taška a Firstfix: optimální spojení pro plně keramické zakončení 

střechy. Podhřebenové větrací tašky CREATON garantují optimální odvětrání střechy 

a zajišťují dlouhou životnost bez nutnosti údržby.  V kombinaci s rychlým a hospo-

dárným systémem připevnění hřebenáče „FIRSTFIX“ představují ideální komplexní 

řešení. „FIRSTFIX“ poskytuje vysokou bezpečnost i bez hřebenových latí.

V tašce je připravený otvor pro rychlé a jednoduché připevnění krytiny.

„PŘEDCHYSTANÝ OTVOR“ 

Po straně umístěný odvod vody odlehčuje bočním drážkám, tím je zaručena maximální 

kvalita po dlouhou dobu. 

„ODVOD VODY“ 

265 mm

4
4

6
 m

m

Možnost posuvu 4 mm vytváří dostatečnou vůli i pro flexibilní posun do šířky.  

Pokládka je proto zvlášť snadná a efektivní.  

„TOLERANCE V BOČNÍCH DRÁŽKÁCH“ 

4 mm

Možnost posunu až o 23 mm zaručuje flexibilní a rychlou práci. Laťování tak lze optimálně 

přizpůsobit délce krokve, což oceníte zejména při rekonstrukcích.

„HLAVOVÉ DRÁŽKY“ 

max. 23 mm

Celkovým vzhledem působí pokrytá střecha velmi harmonicky. Toho je dosaženo propor-

cionálním zvětšením úspěšného a tradičního modelu „Z1“ z firmy Ludowici, pocházejícího 

již z roku 1879.

„VZHLED“ 

„FIRSTFIX“ 
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Originální příslušenství

Hliníkové příslušenství: mříže a sněhové ochranné systémy

Hliníková  
základní taška

Držák  
kulatiny

Mříž na zachy-
távání sněhu 
+ držák

Stoupací 
plošina 
+ držák

Stoupací 
schod

Originální doplňky CREATON tvoří promyšlený systém,  

takže střecha je nejen krásná, ale i technicky dokonalá  

a se všemi systémovými doplňky vždy tvoří jednotný celek. 

Zde vyobrazený příklad je uveden na modelu „Harmonie“. 

Všechny doplňkové prvky se nabízí i pro ostatní modely Creaton.

Sanitární odvětrání

Anténí prostupová 
taška – souprava

„MANUFAKTUR“

Rozdělovací hřebenáč

Prostupová taška 
pro odvod spalin 

Ukončovací hřebenáč

Hřebenáč

Hliníková základní 
taška, držák a mříž na  

zachytávání sněhu

Krajní taška

Větrací taška

„SIGNUM“-Adaptér

Dokonalé keramické uzavření střechy systémem „FIRSTFIX“

Ukončení 
hřebene

„FIRSTFIX“ 
příchytka 
hřebenáče

Odvětrání  
ve hřebeni

Podhřebenová  
větrací taška

Funkční  
uzávěr  
hřebene 

Kompletní sortiment příslušenství naleznete v ceníku Creaton. Aktuální dostupnost jednotlivých prvků je nutné před objednáním prověřit.

Fólie „UNO“, „DUO“,  
„TRIÓ“, „QUATTRO“

Stoupací plošina 
+ držák

Podhřebenová  
větrací taška

Fólie a příslušenství

Horkovzdušná 
pistole pro fólie 
„QUATTRO“

QSM svařovací 
činidlo

Láhev se 
štětcem pro 
QSM

Těsnící pěnová 
páska NDB

Podstřešní 
těsnící páska 
UAB

Fólie a příslušenství

Podstřešní fólie 
„UNO“, „DUO“, 
„TRIO“, „QUATTRO“

NKS páska  
na lepení spojů

SKL speciální 
lepidlo na le-
pené spoje

NDS těsnící 
páska pod 
kontralatě

NDM těsnící 
tmel

Základní taška
(spotřeba 11,7–12,7 ks/m2)

Poloviční taška  
(slouží pro pokládku na vazbu 
a řešení střešních detailů)

Krajní taška levá/pravá  
(spotřeba cca 2,7 ks/bm)

Větrací taška LQ  
(větrací průřez 27,3 cm2,  
cca 18 ks/100m2)

Podhřebenová větrací taška
(odvětrání cca 230 cm2/bm)

Podhřebenová větrací  
taška krajní levá/pravá

Taška ukončovací levá Prostupová taška odvětrání 
Ø 100 včetně příslušenství

Prostupová taška odvětrání 
Ø 125 včetně příslušenství

Prostupová taška pro odvod 
spalin  Ø 110, 125 mm,  
včetně EPDM manžety

Anténní prostupová taška  
Ø 60, včetně EPDM manžety

Prostupová taška pro uchycení 
solárního systému Ø 70, včet-
ně EPDM manžety

Držák solárního prvku,  
pozinkovaný

Termoizolační střešní okno 
54 x 85 cm

Střešní výlezové okno  
45 x 55 cm (pro nezateplené 
půdní prostory)

Pultová taška
(pro ukončení pultové střechy)

Koncový hřebenáč PH Koncový hřebenáč ve tvaru 
kapky PH

Rozdělovací hřebenáč,  
tvar Y, PH

Rozdělovací hřebenáč,  
tvar X, PH

Hřebenáč PH 
(spotřeba 2,6 ks/bm)

Hřebenáč PH Funkční uzávěr hřebene  
(keramický) 



®

08I09

Velká bezpečnost bez hřebenové laťe. 
Rychlá a jednoduchá montáž hřebene.

=

„FIRSTFIX®“

+

30
30

LAF

FLA

Ideální ukončení hřebene: bezpečné, estetické a hospodárné

Ideální uzavření střechy ve hřebeni charakterizuje  

estetika a dlouhá životnost.

Pravá střecha z krytiny Creaton je kompletně keramická 

a zaručuje tak dlouhou životnost a zároveň jednotný este-

tický vzhled. 

Při použití podhřebenové větrací tašky není nutné již insta-

lovat větrací pás hřebene a klasické větrací tašky, což přináší 

nejen finanční úsporu, ale spolu s hřebenáči vytváří tento 

systém estetický vzhled bez rušivých elementů. 

Použití alternativních řešení, jako jsou plastové prvky, 

nezaručuje dlouhou životnost a v budoucnu je nezbytné 

vynaložit nemalé náklady na údržbu a opravu střechy.

Montáž hřebenáčů bez použití hřebenové latě.

Konstrukce podhřebenové větrací tašky zabraňuje vniknutí 

deště či sněhu pod hřebenáč a zároveň umožňuje požadované 

odvětrání střechy ve hřebeni. Slouží také jako podpora pro 

montáž hřebenáčů bez použití hřebenové latě. Způsob 

pokládky pomocí systému „FIRSTFIX“ s použitím speciálních 

příchytek, které se připevňují na hřebenáč a drátem k posled-

ní lati pod hřebenem je velmi rychlý a ekonomicky výhodný. 

 

Montáž hřebenáčů s použitím hřebenové latě.

Při pokládce hřebenáče na hřebenovou lať postupujte 

při rozměření dle níže v tabulce uvedených orientačních 

hodnot LAF a FLA. V tabulce naleznete hodnoty pro rozměry 

střešních latí 30×50 mm, nebo 40x60 mm při použití 

podhřebenové větrací tašky.  

V případě jiných průřezů latí je třeba hodnoty určit individuálně 

nebo si vyžádat odborné poradenství od CREATON!

LAF –   odstup latí od průsečíku  
hřebene střechy

FLA –   odstup hřebenových latí
DN –   sklon střechy

střešní lať 40/60, hřebenáč PH (2,6 ks/m)střešní lať 30/50, hřebenáč PH (2,6 ks/m) Znázorněný nákres je pouze schématický. Provedení konstrukce střechy a samotná pokládka krytiny musí být provedena v souladu 
s platnými normami a předpisy (dle ČSN 73 1901, Pravidel pro navrhování a provádění střech a montážních instrukcí).

Podhřebenová větrací taška  
spolu se systémem FIRSTFIX  
přináší inovativní řešení  
ukončení hřebene. 

DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

LAF 60 55 50 50 45 45 40 30

FLA 95 80 75 70 65 55 55 55

DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

LAF 60 55 45 45 40 40 30 15

FLA 105 90 85 80 75 65 65 65

Příčný řez střechy

Odvětrání větrací taškou

Odvětrání prostřednictvím větrací tašky 
o větracím průřezu 27,3 cm2  
(cca 18 ks/100m2). 

Příčný řez střechy

Odvětrání prostřednictvím podhřebenové větrací 
tašky použité v celé délce hřebene, větrací průřez 
cca 230 cm2/bm hřebene.

Větrací taška 
RATIO

Střešní taška 
RATIO

Kontralatě  
(50x50 mm)

410

360

Okap

Okapnička

Okapový plech

Hřebenáč „PH“

Střešní taška 
RATIO

Kontralatě  
(50x50 mm)

Hřebenáč „PH“  

Podhřebenová větrací 
taška RATIO

Okap

Okapnička

Okapový plech
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„RATIO“ –  technické informace pro pokládku
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Podrobné aerodynamické testy prokázaly, že taška „RATIO“ 

vyniká nadprůměrnou těsností. Díky technicky propracova-

nému systému drážek tak může být dosaženo již při sklonu 

25° s volně položenou střešní fólií (Creaton „UNO“), 21° se slepe-

nou střešní fólií (Creaton „DUO“), 17° v případě provedení dešti 

odolného podstřeší (Creaton „TRIO“) a 15° v případě provedení 

vodotěsného podstřeší (Creaton „QUATTRO“) zajištění těsnosti 

vůči srážkám (pokud není nutné provést další doplňková 

opatření na základě zvýšených požadavků). Minimální možný 

sklon pro skládanou střešní krytinu při provedení nejvyššího 

stupně těsnosti je 10°. Vhodný typ fólie je nutné vždy stanovit 

na základě skladby střechy a zvýšených požadavků na těsnost 

doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV). Tabulku pro přesné sta-

novení tříd těsnosti DHV naleznete na www.creaton.cz.

Znázorněné nákresy jsou pouze schématickéZnázorněné nákresy jsou pouze schématické

Všechny uvedené rozměry a hodnoty jsou orientační, vzhledem k přírodnímu materiálu krytiny CREATON jsou možné malé rozdíly v barvě a rozměrech 
tašky. Z toho důvodu je nutné si před rozlaťováním přeměřit krycí délku i šířku tašky dle Pravidel pro navrhování a provádění střech. 

Technické údaje:

Rozměr: cca. 265 x 446 mm

Krycí šířka: min. cca. 221 mm

stř. cca. 223 mm 

max. cca. 225 mm

Krycí délka/laťování: min. cca. 357 mm

stř. cca. 368 mm 

max. cca. 380 mm

Spotřeba tašek: min. cca. 11,7 ks/m2

stř. cca. 12,2 ks/m2

max. cca. 12,7 ks/m2

Hmotnost: 3,5 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 288 ks

Bezpečný sklon ...........................25°
Minimální sklon ...........................15° 

Lomená taška Mansardová taška

Napojení na zeď

s použitím podhřebenové větrací tašky

Detail pultové střechy

– ukončení střechy s použitím pultové tašky

Do přesahu vnitřní hrany cca 230 mm

Detail pokládky – krajní taška levá Detail pokládky – krajní taška pravá

Detail pokládky bez pravé krajní taškyDetail pokládky bez levé krajní tašky 

s použitím tašky ukončovací levé

Taška RATIOTaška RATIO

Taška RATIO Taška RATIO

Poloviční taška

Poloviční taška
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Nejširší sortiment bobrovek na světě Kolekce „NOBLESSE“ a „NUANCE“ „MANUFAKTUR“

Sortiment ražených tašek Doplňky KERAMICKÁ DLAŽBA 

Nechte se unést jedinečnou nabídkou širokého sortimentu tvarů a barev.  

Kompletní nabídku produktů a více informací naleznete na www.creaton.cz.

CREATON – Specialista na keramické tašky

Značka jedinečných st
ře

ch

CREATON


