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Pálená střešní 
taška 

Síla přesnosti, 
lehkost formy
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Pálená střešní taška s nadčasovým 
designem s dekorativní vlnou  
v impozantní velikosti cca 304 x 505 mm 
a s minimální ekonomickou spotřebou 
cca 9 ks/m².

Tolerance rozteče latí, která činí  
až 40 mm a bohatá nabídka 
originálního příslušenství  
umožňují přesnou a těsnou montáž.

Pevné zámky s extrémně vysokým 
stupněm těsnosti a systém odvádění 
vody z povrchu střešní tašky zaručují 
trvanlivost střechy

Vysoce kvalitní engobovaná povrchová 
úprava NUANCE a glazura FINESSE 
zvýší odolnost tašky proti jakýmkoli 
škodlivým povětrnostním vlivům

Již od 10° 
sklonu střechy

KODA®

VÝHODY

cca. 9,0  
ks na m2

MINIMÁLNÍ
SPOTŘEBA
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BARVY A TYPY POVRCHU

BŘIDLICOVÁANTRACITOVÁ

NUANCE
KOLEKCE ANGOBED

FINESSE
GLAZOVANÁ KOLEKCE

ČERNÁMĚDĚNĚ ČERVENÁ
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KODA® - REALIZACE

FINESSE
BRIDLICOVÁ GLAZURA
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Naskenujte QR kód a získejte
více technických informací
o tomto modelu.

Rozměry cca. 304 x 505 mm

Krycí šířka

min.cca. 260 mm

stř. cca. 261 mm

max.cca. 263 mm

Krycí délka

min.cca. 393 mm

stř. cca. 413 mm

max.cca. 433 mm

Spotřeba na m2

min.cca. 9 ks./m2

stř. cca. 9,4 ks./m2

max.cca. 9,9 ks./m2

Váha cca. 4,9 kg/szt. 46 kg/m2

Minibalík: 4 ks. 19,6 kg

Paleta: 168 ks. 838 kg

KODA®

TECHNICKÁ DATA

FLEXIBILITA
POSUVU AŽ

40 MM
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ORIGINÁLNÍ STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Úplná nabídka funkčních střešních tašek a doplňků je dostupná u distributorů značky CREATON. 
Zkontrolujte prosím dostupnost sortimentu vždy před zadáním objednávky.

Podhřebenová větrací 
taška krajová pravá

Koncový hřebenáč 
oblý PT

Krajová taška pravá

Hliníková základní 
taška nosná

Podhřebenévá větrací 
taška krajová levá

Koncový hřebenáč PT

Koncový hřebenáč PS

Krajová taška levá

Koncový hřebenáč  
ve tvaru mušle PT

Hřebenáč PS
(cca. 2,5 ks/m)

Taška s oboustrannou vlnou

Mříž na zachytávání sněhu
Držák na sněhovou mříž

Sanitární prostupová 
taška Ø 100 „SIGNUM“

Hřebenáč PT
(cca. 2,5 ks/m)

Rozdělovací  
hřebenáč 

3-stranný PT

Rozdělovací 
hřebenáč

3-stranný PS

Větrací taška

Stoupací plošina 
dlouhá 80/25 
krátká 44,5/25

Funkční uzávěr 
hřebenáče PT

Funkční uzávěra hřebene PS

Podhřebenová větrací taška

Stoupaci schod, hlinik
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CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 00
biuro@creaton.com
www.creaton.pl

ZNAČKA CREATON 
INSPIROVANÁ SÍLOU 
PŘÍRODY

©Společnost Creaton Polska Sp. z o.o. si vyhrazuje právo určení tiskových chyb nebo změny cen a žádným 
způsobem neodpovídá za nepřesnosti v ceníku způsobené tiskem, například za odchylky barevných odstínů atd. 
Vydáním nového Katalogu, resp. ceníku, se stávají všechny předchozí Katalogy neplatnými. Fotografie produktů 
uvedené v ceníku se mohou lišit od vzhledu produktů v prodeji.
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Stejně jako síla živlů utváří okolní svět, tak značka 
CREATON již více než 130 let utváří trendy  
v oblasti moderních střešních krytin a nabízí  
tak řešení po generace.
 
Živly sebou nesou nevídanou sílu, kterou je těžké 
zkrotit. Podařilo se nám využít jejich potenciál! 
Moc, krása a síla se pro nás staly inspirací k 
vytvoření střešních tašek s jedinečnou estetikou 
a spolehlivostí i pro ty nejextrémnější podmínky.

Naše znalosti, vášeň a nasazení přispívají k tomu, 
že neustále zlepšujeme výrobní technologie, 
abychom dosahovali lepších výsledků, protože...

PERFEKTNÍ KVALITA 
JE NAŠÍM ŽIVLEM!

*V souladu s Všeobecnými záručními podmínkami 
pro pálené střešní tašky CREATON

P
Á

LE

NÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

LET ZÁRUKY*


