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Zcela univerzální taška umožňuje 

výjimečnou variabilitu  

Nejflexibilnější maloformátová

střešní taška svého druhu

Harmonické krytí díky  

maximální možnosti posunu

CZ

„HARMONIE®“
Nadčasově krásná taška s vlnou

Značka jedinečných st
ře

ch

CREATON
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„HARMONIE“ představuje důkazy svojí nejvyšší kvality

• přes 50 let na trhu
• přes 500 mil. položených tašek
• cca 200 tis. zhotovených střech

Tato tradiční keramická taška se dále vyvíjí pro další generaci.

5 mm

K vytvoření „ideální střešní krytiny“
využívá CREATON při výrobě
keramických tašek pouze tyto
čtyři základní přírodní živly.

Hladká taška „HARMONIE“ působí v ploše velmi 

harmonicky a v průběhu desetiletí se tak vyvinula ve 

zcela jedinečný a spolehlivý stylový prvek pro 

estetickou střechu. Její nadčasová krása se od 

začátku snoubí s bezkonkurenční funkcionalitou, 

zatímco harmonické proporce dotvářejí uklidňující 

plošný účinek. Tyto jedinečné vlastnosti se stále 

rozvíjejí dalšími inovacemi, které této tradičně 

výjimečné tašce propůjčují přívlastek „mimořádná“.  

Flexibilní klasika s inovovanými přednostmi.

Milníky ve vývoji znamená u „HARMONIE“ možnost 

posuvu zvětšená ze 14 mm na 24 mm, překrývající 

hlavová drážka zabraňující usazování nečistot 

a možnost posuvu, díky kterému střecha nadchne 

krásnou plochou beze spár. Nezvykle velký posuv 

v poměru k její velikosti činí tuto tašku dokonce 

nejflexibilnější maloformátovou taškou svého 

druhu, což ji předurčuje k použití na jakoukoliv 

střechu. K tomu se přidružuje nebýválá krása, 

protože díky samostatnému umístění při bezkon-

taktním výpalu je vzhled tašky ještě rovnoměrnější 

než dosud. 

Vynikající
základ pro
další úspěch
„HARMONIE“

Ať pokrýváte střechy jednoduché  
sedlové či členitější – „HARMONIE“ je 
nejen nejlepší, ale také nejbezpečnější 
a neflexibilnější volbou.

Je to dáno především její nízkou 
hmotností a snadnou manipulací a tím 
i příznivými náklady na vytvoření 
harmonické a stylové střechy. 

24 mm
možnost posuvu

Technologie šetrná k životnímu prostř
ed

í 

Přírodní materiál

Vzduch

Země

Oheň

Voda

CREATON 

Příznivá  
ekologická  
vyváženost 

„HARMONIE®“ – harmonické krytí díky možnosti velkého posuvu
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„NUANCE“ měděně červená engoba

„NUANCE“ vínově červená engoba

„FINESSE“ hnědá glazura 

„NUANCE“ břidlicová engoba

„NUANCE“ červená engoba

„NUANCE“ tmavě hnědá engoba

„NUANCE“ toskánská engoba

„HARMONIE®“ – tašky s bezchybným povrchem a intenzivními barevnými tóny

Střechy pokryté taškami „HARMONIE“  

působí celkově příjemným dojmem díky 

efektní hře světla a stínu. „HARMONIE“ 

přesvědčí svojí bezkonkurenční značkovou 

kvalitou. Vytváří dokonalé povrchy 

s rovnoměrným a krásně intenzívním zabar-

vením. 

„NUANCE“ – Kolekce engob

Všechny engoby jsou dostupné ve vysokém standardu kvality Creaton, s jemným hedváb-

ným leskem a vysokou odolností. Nabízejí jedinečnou možnost, jak vaši stavbu esteticky 

obohatit krytinou s překvapivým vzhledem a současně prodloužit povrchovou a barevnou 

stálost střechy.

„FINESSE“ –

Velkosériová kolekce glazur

„FINESSE“ je řada vysoce kvalitních glazur 

s velmi hladkým povrchem zabraňujícím  

usazování částic nečistot. Povrch zůstává 

po celou dobu stálobarevný a odolný vůči 

nepříznivým vlivům počasí i okolního prostředí.

Díky sériové produkci jsou tyto tašky 

dostupné za velice příznivé ceny.

„NUANCE“ antracitová engoba

„FINESSE“ černá glazura

přírodní červená
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„HARMONIE®“ – nepokořitelná v jednoduchosti instalace

Díky velkému formátu tašky 250×410 mm s krycí šířkou od cca 196 mm a krycí délkou 

cca 328 mm dosahuje taška HARMONIE při spotřebě od 14,2 ks/m2 výborného poměru  

cena/výkon.

„HOSPODÁRNOST“ 

Taška „HARMONIE“  je krytina, kterou lze vidět na mnoha typech střech, jejichž půvab je 

opakovaně předmětem obdivu. Považuje se za nadčasově krásnou, její jemné vlny utvářejí 

harmonické prostředí pro každodenní bydlení.

„VZHLED“ 

Moderní vypalovací procesy, prvotřídní suroviny a jejich speciální zpracování tvoří základ 

viditelného hladkého povrchu tašky, který nabízí maximální ochranu před povětrnostními 

vlivy a vyznačuje se 100% odolností proti UV záření.

„POVRCH“ 

Díky dokonalé konstrukci tašky „HARMONIE“ dochází při výpalu k minimálnímu kontaktu, což 

přispívá k dokonalosti tašky a hladkému povrchu.  

„VYPALOVACÍ PROCES“ 

Všechny engoby a glazury jsou dostupné na nejvyšší úrovni kvality. Engoby s hedvábným

leskem a hladkým povrchem jsou na trhu stavební keramiky jedinečné, s vysokou 

odolností proti poškrábání a poškození. Glazury, které se během výpalu stávají součástí 

povrchu keramických tašek, dodávají krytině krásu a poskytují dodatečnou ochranu vůči 

vlivům okolního prostředí.

„BARVY“ 

Dokonalé hlavové a boční drážky zabezpečují optimální překrytí  

s maximální flexibilitou. Díky excelentní odolnosti proti vniknutí vody  

zůstává střecha i za špatného počasí v suchu.

„PřEkRYTÍ“  

Taška dosahuje dokonalé vertikální těsnosti díky bočním drážkámi. Tento propracovaný 

systém zajišťuje jedinečnou vodní bariéru, nepřekonatelnou ani při velmi silném větru. 

„BOČNÍ DRÁŽkY“

250 mm

41
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328-352 mm

25 mm

328-352 mm

24 mm

Maximální vůle překrytí

Harmonicky působící  
krycí výstupek dosahuje  
až k drážce pro odvod vody 

 Čtyřnásobné překrytí jako 
ochrana proti dešti

            Velký posuvný prostor  
pro zvlášť variabilní  

rozlaťování.

Odvod vody k bočním  
drážkám

Vysoké dvojité boční drážky

Optimální překrytí hlavových 
a bočních drážek

Bezpečné překrytí boční 
drážky s vlnou

10
0
 %

 b
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ná stálost
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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 14,2–15,6 ks/m2)

Poloviční taška
(slouží k řešení střešních 
detailů)

Větrací taška LQ  
(větrací průřez 25 cm2,  
cca 20 ks/100 m2)

Podhřebenová větrací taška
(odvětrání cca 230 cm2/bm)

Podhřebenová větrací taška  
krajní levá/pravá

Krajní taška levá/pravá  
(spotřeba cca 2,9 ks/bm)

Taška s dvojitou vlnou 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,  
včetně EPDM manžety

Rozdělovací hřebenáč tvar Y Termoizolační střešní okno 
54 x 85 cm

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

Koncový hřebenáč ve tvaru 
mušle PZ

Koncový hřebenáč PZ Koncový hřebenáč ve tvaru 
kapky PZ

Hřebenáč PZ (spotřeba 2,5 ks/bm)

Uzávěr hřebene PZ  
(keramický) 

Funkční uzávěr hřebene PZ 
(keramický) 

Hřebenáč PRK  
(spotřeba 3 ks/bm)

60

170

210 

235

95

450
400

450
400
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Velká bezpečnost bez hřebenové laťe. 
Rychlá a jednoduchá montáž hřebene.

=

„FIRSTFIX®“

+

30
30

LAF

FLA

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

Ideální ukončení hřebene: bezpečné, estetické a hospodárné

LAF –   odstup latí od průsečíku  
hřebene střechy

FLA –   odstup hřebenových latí
DN –   sklon střechy

střešní lať 40/60, hřebenáč PZ (2,5 ks/m)střešní lať 30/50, hřebenáč PZ (2,5 ks/m)

Okapnička

Větrací pás hřebene

Větrací taška 
BALANCE

Hřebenáč „PR“

Hřebenáč „PF“

Ideální uzavření střechy v hřebeni charakterizuje  

estetika a dlouhá životnost.

Pravá střecha z krytiny Creaton je kompletně keramická, 

čímž zaručuje dlouhou životnost a zároveň jednotný estetic-

ký vzhled. 

Při použití podhřebenové větrací tašky již není nutné 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, neza-

ručuje 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 požado-

vané 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 střeš-

ních latí 30×50 mm, nebo 40x60 mm při použití podhřebe-

nové větrací tašky.  

V případě jiných průřezů latí je třeba hodnoty určit individuálně 

nebo si vyžádat odborné poradenství od CREATON!

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).

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

LAF 60 60 55 50 45 40 35 30 30 25 25

FLA 100 100 95 90 85 80 70 70 60 55 50

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

LAF 60 60 55 45 40 35 30 20 15 10 10

FLA 110 110 105 100 95 90 80 80 70 65 60

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

Flachdachziegel
"HARMONIE"

Firstziegel "PZ" 

LAF

Lüfterziegel 328-352

328-352

328-352

328-352

390

Trauflattenabstand
variabel

Dachrinne 40
350

328-352

328-352

328-352

330-350

Traufblech

Tropfblech

Konterlattung

Flachdachziegel
"HARMONIE"

Firstziegel "PZ" 
Firstanschluss-
Lüfterziegel LAF

2

1

4 3

Kontralatě  
(50x50 mm)

Variabilní vzdálenost  
laťování dle sklonu střechy 
a přesahu do okapu

Střešní taška 
HARMONIE

Střešní taška 
HARMONIE

Větrací  
taška

Hřebenáč „PZ“

Hřebenáč „PZ“

Okap

Okapnička

Okapový plech

Příčný řez střechy

Odvětrání větrací taškou

Odvětrání prostřednictvím větrací tašky 
o větracím průřezu 25 cm2  
(cca 20 ks/100m2). 

Podhřebenová 
větrací taška

Kontralatě  
(50x50 mm)

Okap

Okapnička

Okapový plech

Příčný řez střechy

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

1  Uzávěr hřebene PF

2  Hřebenáč PF

3   Podhřebenová  
větrací taška

4   Krajní podhřebenová  
větrací taška 

Variabilní vzdálenost  
laťování dle sklonu střechy 
a přesahu do okapu
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„HARMONIE“ – technické informace pro pokládku
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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. 

Podrobné aerodynamické testy prokázaly, že taška „HARMO-

NIE“ vyniká nadprůměrnou těsností. Díky technicky propracova-

nému systému drážek tak může být dosaženo již při sklonu 22° 

s volně položenou střešní fólií (Creaton „UNO“), 18° se slepenou 

střešní fólií (Creaton „DUO“), 14° v případě provedení dešti 

odolného podstřeší (Creaton „TRIO“) a 12° 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.

Technické údaje:

Rozměr: cca. 250 x 410 mm

Krycí šířka: min. cca. 196 mm

stř. cca. 198 mm 

max. cca. 201 mm

Krycí délka/laťování: min. cca. 328 mm

stř. cca. 340 mm 

max. cca. 352 mm

Spotřeba tašek: min. cca. 14,2 ks/m2

stř. cca. 14,9 ks/m2

max. cca. 15,6 ks/m2

Hmotnost: cca. 3,2 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 280 ks

Bezpečný sklon ...........................22°
Minimální sklon ...........................12° 

180

80
180

80

328-352

328-352

330-350

60

328-352

328-352

255 140
95

bis Innenkante Lappen ca.
<)   90°

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 255 mm

198 198 198 170 80

55

Flachdachziegel
"HARMONIE"

55

80 114 98 198 198 198

Längshalber
Flachdachziegel

"HARMONIE"

198 198 198 198 52

Flachdachziegel
"HARMONIE"

56 138 98 198 198

Längshalber
Flachdachziegel

"HARMONIE"

Taška  
HARMONIE

Taška  
HARMONIE

Poloviční taška

Poloviční taška

Taška  
HARMONIE

Taška  
HARMONIE

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

Detail pokládky bez pravé krajní taškyDetail pokládky bez levé krajní tašky 

s použitím tašky s dvojitou vlnou
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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


