
Rozwiązania na obiekty zabytkowe



CREATON – marka najpiękniejszych dachów świata
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Dachówki ceramiczne CREATON łączą nowoczesną technologię, 

opatentowane rozwiązania, najwyższą jakość i trwałość. 

Dopracowane w każdym detalu stanowią gwarancję prestiżu i najlepsze-

go designu. Produkowane są z wyselekcjonowanych złóż gliny zlokalizo-

wanych w całej Europie. Uszlachetniane są najwyższej jakości powłokami 

angobowanymi  „NUANCE” lub glazurowanymi „FINESSE” oraz „NOBLESSE”.

30 modeli dachówek dostępnych w ponad 240 kombinacjach kolorów, 

powierzchni i krojów umożliwia uzyskanie na dachu niepowtarzalnego 

efektu. Dzięki zastosowaniu oryginalnych rozwiązań systemowych – gwa-

rancje trwałości i bezpieczeństwa. 

Od wież kościelnych po dachy budynków w stylu awangardowym – kto 

tylko sięgnie do oferty dachówek ceramicznych CREATON, z pewnością 

znajdzie właściwe rozwiązanie.



CREATON – marka najpiękniejszych dachów świata

Opatentowane rozwiązania 
konstrukcyjne gwarantujące 
najwyższą jakość

Liczne rozwiązania systemowe 
umożliwiają uzyskanie na dachu 
niepowtarzalnego efektu

Wszystkie dachówki ceramiczne 
posiadają 50 lat gwarancji*

Najbogatsza na rynku oferta 
tradycyjnych form dachówek 
ceramicznych

Odporność na wpływ  
negatywnych czynników 
atmosferycznych

Tylko specjalnie wybrane 
surowce i najnowsza technologia 
stosowana w produkcji

*  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji dla dachówek ceramicznych CREATON 
dostępnymi na www.creaton.pl.
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Dachówki karpiówki 

Możliwość indywidualnych 
rozwiązań dzięki różnorodnym 
sposobom układania dachówek

Niezwykła estetyka dzięki  
bogatej ofercie krojów, kolorów 
i wykończeń powierzchni

Oszczędność kosztów montażu oraz 
utrzymania dachu dzięki wysokiej 
jakości i precyzji wymiarów

CREATON oferuje najszerszy na świecie asortyment dachówek 

karpiówek, będący w stanie zaspokoić wszelkie indywidualne gusta 

i wymagania, dający możliwość tworzenia zindywidualizowanych 

rozwiązań. 

Karpiówki CREATON łączą estetykę oraz funkcjonalność, tworząc 

zachwycające powierzchnie dachów. Karpiówki to doskonały 

materiał do renowacji starych dachów i pokryć historycznych, 

zabytkowych budowli. Również nowoczesna architektura „odkryła“ 

karpiówkę jako tworzywo dające nietuzinkowe możliwości.

Oferta nieograniczonych

   możliwości projektowych



Możliwe warianty przy indywidualnych zamówieniach

Model Profilowanie Barwa/powierzchnia

Krój zaokrąglony Sächsischer Biber Wszystkie angoby

Krój segmentowy Berliner Kulturbiber Wszystkie glazury „NOBLESSE“

Krój prosty Rowkowana (Rillenbiber) Naturalna chropowana

Krój sześciokątny Ręcznie formowana Naturalna szczotkowana

Krój w formie szpica Powierzchnia wypukła Plamista angobowana

Krój gotycki Falowana

Krój łukowy

Dzięki bogatej ofercie CREATON moż-

na zaprojektować swój indywidualny 

niepowtarzalny dach poprzez unikal-

ną kombinację kroju, formatu, barwy  

i rodzaju powierzchni.

Zapytaj naszych Doradców Handlo-

wo-Technicznych o dodatkowe roz-

wiązania. Nasi eksperci odpowiedzą  

na Twoje wszelkie pytania.

Szeroki wybór rodzajów powierzchni 

pozwala na projektowanie indywidu-

alnych rozwiązań. Dzięki strukturze 

powierzchni można nadać dachom in-

dywidualny charakter. Na dachówkach  

o powierzchni szczotkowanej czy 

chropowanej mamy możliwość uzy-

skania w stosunkowo krótkim czasie 

efektu naturalnej pięknej patyny.

Naturalne dachówki karpiówki uszla-

chetniamy pokrywając je wysoko-

gatunkowymi glazurami i angobami. 

Nasze kolekcje kolorystyczne dają 

niemal nieograniczone możliwości 

projektowe. Najlepszej jakości glazu-

ry pozwalają skutecznie chronić dach 

przed działaniem szkodliwych czyn-

ników otaczającego środowiska oraz 

porastaniem mchami.

Różne powierzchnie

Różnorodność kolorów

Chropowana Gładka Szczotkowana

Dla każdego rodzaju dachu – czy to obiektów zabytkowych, czy też nowych budowli –  

oferujemy niezwykle bogaty asortyment dachówek karpiówek w różnych kombinacjach krojów, 

barw i rodzajów wykończenia powierzchni, który pomoże zrealizować indywidualne założenia 

projektowe. 

Dachówki karpiówki 
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Dachówki karpiówki – przegląd produktów

KLASSIK Krój zaokrąglony (ROG) Min. zużycie ok. 33,6 szt./m2

czerwień 
naturalna 

czerwona 
angobowana

czerwień winna 
angobowana

antracytowa
angobowana

staroszara
angobowana

czerwona 
glazurowana

czerwień winna 
glazurowana

brązowa 
glazurowana

zielona 
glazurowana

czarna 
glazurowana

„NUANCE“ „FINESSE“

 KLASSIK – krój zaokrąglony

KLASSIK Krój zaokrąglony (AUT) Min. zużycie ok. 33,6 szt./m2 20/40/1,4

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna 
płomieniowana

miedziana 
angobowana

brązowa 
angobowana

ciemnobrązowa 
angobowana

w kol. łupka
angobowana

czarna 
angobowana

czerwień 
naturalna

„NUANCE“

PROFIL – powierzchnia profilowana

Powierzchnia pofalowana,  
krój segmentowy

Powierzchnia gładka,  
krój segmentowy

Powierzchnia gładka,  
krój prosty

Powierzchnia 
HARGITA,
krój prosty

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana 

czarna 
angobowana

czarna matowa
angobowana

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

czarna matowa
angobowana

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana 

czarna matowa
angobowana

czerwień 
naturalna

„NUANCE“ „NUANCE“ „NUANCE“
 

Sachsischer Biber z 3 prążkami
krój segmentowy
15,5/38/1,2

Sachsischer 
Biber 
z 3 prążkami
18/38/1,4

Powierzchnia pofalowana, 
krój w formie szpica

Powierzchnia pofalowana, 
krój zaokrąglony

Berliner
Kulturbiber 
krój segment.
16/38/1,8

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

antracytowa 
angobowana

czarna 
angobowana

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna

jasnobrązowa
angobowana

brązowa 
matowa 
angobowana

czerwień 
naturalna

jasnobrązowa
angobowana

brązowa 
matowa 
angobowana

czerwień 
naturalna

„NUANCE“ „NUANCE“ „NUANCE“



Dachówki karpiówki – przegląd produktów

AMBIENTE – kroje specjalne 18/38/1,4

ANTIK – na obiekty zabytkowe 18/38/1,8  SAKRAL – na dachy kościelne MANUFAKTUR – karpiówka wieżowa

Krój segmentowy Krój prosty

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

antracytowa 
angobowana

staroszara 
angobowana

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

staroszara 
angobowana

„NUANCE“ „NUANCE“

Krój 
segmentowy

powierzchnia 
wypukła 
szczotkowana 
czerwień 
naturalna

Krój 
prosty

powierzchnia 
wypukła 
szczotkowana 
czerwień 
naturalna

Krój zaokrąglony 18/38/1,8

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna
chropowana

Krój segmentowy 14/28/1,4

brązowa 
angobowana

ciemnobrązowa  
angobowana

czarna 
angobowana
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„NOBLESSE“ – kolekcja ekskluzywnych glazur

Bogata kolorystyka, 
która zachwyca i na trwałe 
upiększa krajobraz dachów

W produkcji pigmentów nie 
wykorzystujemy szkodliwych 
związków kadmu czy selenu

Zwiększona odporność dachówek 
na mchy, porosty i działanie 
ujemnych czynników środowiska 

Wprowadzenie na rynek tej kolekcji dachówek stało się niemałą 

sensacją. Można śmiało stwierdzić, że kolekcja „NOBLESSE“ dała 

początek nowej kulturze dachów. Dachów barwnych, szlachetnych, 

ekskluzywnych  i nietuzinkowych. „NOBLESSE“ to kwintesencja 

kreatywności marki CREATON. To również dbałość o środowisko – 

przy produkcji pigmentów nie stosujemy szkodliwych związków 

kadmu czy selenu.

Powierzchnia glazurowana serii „NOBLESSE“ działa jak ochronny 

pancerz. Warstwa glazury optymalnie chroni dachówkę przed 

wpływem czynników atmosferycznych nadając jej jednocześnie 

intensywną, głęboką barwę. Na dachówce nie osadzają się 

cząsteczki brudu, mchy i porosty.

Zabytkowe dachy 

 w stylowych barwach



„NOBLESSE“ – kolekcja ekskluzywnych glazur

Styczeń

1 2 3 4 5

Luty

1 2 3 4 5

Marzec

1 2 3 4 5

Kwiecień

1 2 3 4 5

Maj

1 2 3 4 5

Czerwiec

1 2 3 4 5

Lipiec

1 2 3 4 5

Sierpień

1 2 3 4 5

Wrzesień

1 2 3 4 5

Październik

1 2 3 4 5

Listopad

1 2 3 4 5

Grudzień

1 2 3 4 5



    

Dachówki karpiówki idealne na obiekty zabytkowe
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Dachówki karpiówki idealne na obiekty zabytkowe
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Dachówki karpiówki idealne na obiekty zabytkowe



            

Dachówki karpiówki idealne na obiekty zabytkowe
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Dachówki karpiówki idealne na obiekty zabytkowe



            

Dachówki karpiówki idealne na obiekty zabytkowe
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Dachówki karpiówki idealne na obiekty zabytkowe



            

Dachówki karpiówki idealne na obiekty zabytkowe
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Dachówki marsylki

Optymalna tolerancja przesuwu, to 
możliwość idealnego dostosowania 
rozstawu łat na połaci

Połączenie legendarnej formy 
dachówki marsylki z licznymi 
zaletami technicznymi

Stabilne mocowanie dachówki  
na łacie, dzięki zastosowaniu 
nosków wspierających

Dachówki marsylki w naszej ofercie łączą wszystkie ce-

chy markowego produktu firmy CREATON – ekstremal-

ną niezawodność i przykuwające uwagę piękno. Naj-

wyższa jakość rozwiązań CREATON połączona została  

z tradycyjną formą marsylki. Rustykalny wdzięk tej gru-

py dachówek cieszy popularnością i zachwyca swoimi 

doskonałymi parametrami.

Dachówki dostępne są w bogatej gamie trwałych kolo-

rów z powierzchnią naturalną, angobowaną oraz glazu-

rowaną. Optymalna tolerancja rozstawu łat umożliwia 

maksymalną elastyczność krycia dachu, która będzie 

cieszyć inwestorów przez dziesiątki lat.

Legendarna forma

 w nowoczesnym wydaniu



            

Dachówki marsylki

RATIO  Zużycie: ok.  11,7 szt./m2 

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

czerwień 
winna 
angobowana

antracytowa 
angobowana

czerwona 
glazurowana

antik 
płomieniowana  
glazurowana

kasztanowa
glazurowana

czerwień 
winna 
glazurowana

czarna 
glazurowana

„NUANCE“ „FINESSE“

RAPIDO  Zużycie: ok. 8,1 szt./m2

czerwień  
naturalna

czerwona  
angobowana

miedziana 
angobowana

czerwień winna 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

czarna  
angobowana

czarna matowa 
angobowana

„NUANCE“
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Dachówki idealne na obiekty zabytkowe



                          

Dachówki idealne na obiekty zabytkowe
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Dachówki esówki

Unikalne zamki górne zapewniają 
optymalną tolerancję rozstawu łat 
na połaci

Połączenie legendarnej formy 
dachówki esówki z licznymi 
zaletami technicznymi

Dachówki można stosować na 
dachach o kącie nachylenia połaci 
już od 10°

Dachówki esówki są świadectwem niebywałego skoku 

estetycznego, technicznego i jakościowego przy zacho-

waniu legendarnej formy dachówki esówki. 

Bezkonkurencyjna pod względem ekonomiczności da-

chówka SINFONIE® cechuje się zużyciem na poziomie 

10,9 szt./m2, co stanowi ok. 30% mniej w stosunku do 

dachówek o tradycyjnym małym formacie.

Perfekcyjna konstrukcja zamków umożliwia optymalne 

pokrywanie dachu przy zachowaniu maksymalnej tole-

rancji przesuwu. To rozwiązanie gwarantuje znakomitą 

odporność na wnikanie deszczu, również w skrajnie nie-

korzystnych warunkach pogodowych.

Tradycyjna dachówka  

 o niepowtarzalnej estetyce



            

Dachówki esówki

MELODIE  Zużycie: ok.  13,7 szt./m2

SINFONIE  Zużycie: ok.  10,9 szt./m2

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

czarna 
matowa 
angobowana

czerwień 
winna 
glazurowana

czarna 
glazurowana

czarna 
glazurowana

„NUANCE“ „FINESSE“ „NOBLESSE“

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

antracytowa 
angobowana

czarna 
glazurowana

„NUANCE“ „FINESSE“
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Dachówki idealne na obiekty zabytkowe



Dachówki idealne na obiekty zabytkowe
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Akcesoria  
dekoracyjne

"MANUFAKTUR"

Aluminiowa taśma  
wykończeniowa

Dachówki z hakiem aluminiowym 
do bala drewnianego

Klamra 
aluminiowa

Zaślepka gąsiora

Dachówki boczne
prawe / lewe

Ława kominiarska
z aluminium

Dachówka przelotowa
do kominków gazowych

Taśma kalenicowa

Drabinka śniegowa
aluminiowa  

ze wspornikiem

Aluminiowa dachówka
podstawowa

Membrany 
dachowe

Trójnik  
(łącznik gąsiorów)

Rozwiązania systemowe CREATON – gwarancja trwałości i bezpieczeństwa



                        

Dachówka 
przezroczysta

Dachówka  
wentylacyjna

wypukła

Dachówka  
antenowa

Dachówka
wentylacyjna

połaciowa

Klamra do dachówki

Gąsior podstawowy

Kominki ceramiczne
"SIGNUM"

Gąsior początkowy

Uchwyt do systemu  
baterii solarnych

Dachówka przelotowa
na baterię słoneczną

Drabina aluminiowa
z łącznikami

Wyłaz dachowy

Nosek 
śniegowy

Dachówka
kalenicowa

Dachówka
kalenicowa

wentylacyjna

Dachówka
okapowa

Dachówka okapowa
wentylacyjna

Dachówka
połaciowa ¾

Dachowka
połaciowa 1 ¼

Rozwiązania systemowe CREATON – gwarancja trwałości i bezpieczeństwa



CREATON Polska sp. z o.o.
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Tel.: +48 32 624 95 42 – 48
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