
TITANIA®

PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
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cca. 9,0  
ks na m2

MINIMÁLNÍ
SPOTŘEBA

TITANIA®

VÝHODY

Velkoformátová taška v ideálním 
rozměru 325 x 515 mm a spotřebou od 
9 ks/m², díky tomu zůstává poměr mezi 
cenou a výkonem optimální

Posuvnost tašky až 44 mm 
umožňujepřizpůsobit rozteče latí na 
střeše, což přispívá k zefektivnění 
práce pokrývačů

Použití modelu TITANIA při pokládce, již 
od 10° sklonu střechy s předepsaným 
doplňkovým hydroizolačním opatřením.

Elegantní klasický tvar střešní tašky 
TITANIA je k dispozici v modní paletě 
barev a povrchů  

Již od 10° 
sklonu střechy
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BARVY A TYPY POVRCHU

FINESSE
KOLEKCE GLAZUR

NOBLESSE
EXKLUZIVNÍ KOLEKCE GLAZUR

NUANCE
KOLEKCE ENGOB

MĚDĚNĚ 
ČERVENÁ 

KAŠTANOVÁ

HNĚDÁ

BŘIDLICOVÁ

BŘIDLICOVÁ ČERNÁ

ANTRACITOVÁ 
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TITANIA® - REALIZACE

1

1

2

65

6 NUANCE
ANTRACITOVÁ ENGOBA

6 NUANCE
ANTRACITOVÁ ENGOBA

3 NUANCE
MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA

5 NUANCE
ANTRACITOVÁ ENGOBA

2 NUANCE
ANTRACITOVÁ ENGOBA

4 NUANCE
BŘIDLICOVÁ ENGOBA

1 NUANCE
MĚDĚNĚ ČERVENÁ ENGOBA
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Naskenujte QR kód a získejte
více technických informací
o tomto modelu.

Rozměry cca. 325 x 515 mm

Krycí šířka

min.cca. 260 mm

stř. cca. 262 mm

max.cca. 264 mm

Krycí délka

min.cca. 380 mm

stř. cca. 402 mm

max.cca. 424 mm

Spotřeba

min.cca. 9,0 ks/m2

stř. cca. 9,5 ks/m2

max.cca. 10,1 ks/m2

Váha cca. 4,9 kg

Minibalík: 4 ks. Paleta 192 ks

44 MM 
FLEXIBILITA
POSUVU AŽ

TITANIA®

TECHNICKÁ DATA
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Naskenujte QR kód a získejte
více technických informací
o tomto modelu.

Stoupací plošina, hliník
Držák na sněhovou mříž, hliník

Stoupací plošina 80x25 cm, hliník
Stoupací plošina 46x25 cm, hliník

Stoupací schod, hliníkHliníková základní taška

Větrací taška 
32 cm2

Podhřebenová větraci taška Podhřebenová větrací 
taška krajní levá/pravá

Krajní taška levá/pravá

Sanitární prostupová taška
 Ø 100 mm „SIGNUM“

Sanitární prostupová taška
 Ø 125 mm „SIGNUM“

Prostupová taška
pro odvod spalin

Anténní prostupová taška Solarní prostupová taška

Hřebenáč PT
(cca. 2,5 ks/m)

Koncový hřebenáč PT Koncový hřebenáč
ve tvaru mušle PT

Funkční uzávěra hřebene PT Rozdělovací hřebenáč
3-stranný PT

Příchytka hřebene PT, hliník,
(červená UO3/ černá UO6)

„FIRSTFIX“
příchytka hřebene, nerez PT*

„FIRSTFIX“
sponka na přichycení hřebene

„FIRSTFIX“
sada upínacích příchytek konco-
vých a rozdělovacých hřebenáčů

ORIGINÁLNÍ STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

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



©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.

Edice: 01.2023

ZNAČKA CREATON 
INSPIROVANÁ SÍLOU 
PŘÍRODY

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

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 pro 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 TAŠK
A

LET ZÁRUKY*


