
BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY
KAPSTADT, GÖTEBORG, HEIDELBERG
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PROČ SI VYBRAT BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY?

Patentovaná konstrukční
řešení zlepšují funkčnost
a životnost krytiny

Tradiční a moderní tvary vám
umožní přizpůsobit se různým
architektonickym stylům

Precizní zámky a vodní
bariéry umožňují použití
u střechy se sklonem od 10°

Široký výběr funkčních tašek  
a doplňků umožňuje přesnou 
montáž na jakoukoliv střechu

* Mechanická pevnost ve vztahu k normě PN-EN 490
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Pevné a odolné betonové střešní tašky značky CREATON se vyznačují neopakovatelnou estetikou. Nadčasové 
tvary v atraktivní škále barev dokonale zapadají do současně panujících architektonických trendů. Bez ohledu 
na to, zda si vyberete tradiční model v klasické barvě nebo moderní plochou tašku v designové barvě, můžete  
si být jisti, že vaše nová střecha bude skvělou ozdobou vašeho domova.

Všechny naše výrobky určují nový standard na evropském trhu s betonovými střešními taškami. Díky přírodním
složkám pocházejícím z nejlepších nalezišť, použitím moderních technických řešení a pečlivé kontrole
v každé fázi výroby vzniká střešní taška s vysokým standardem a s 30-ti letou záruční dobou. Maximální kvalita
a trvanlivost jsou zárukou toho, že získáváte dokonalý a osvědčený produkt.

AŽ O 30% 
VĚTŠÍ 

ODOLNOST 

NEJVYŠŠÍ KVALITA
Díky patentované receptuře jsou naše betonové střešní tašky:
■ hladké, také na bočních a předních hranách
■ stabilní, bez vlivu tepelné roztažnosti
■ odolné proti prasknutí

Více informací naleznete na www.creaton.cz



MODERNÍ POVRCHY
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Naše povrchy jsou harmonickým spojením výrazného designu a funkčnosti. Jsou vyvinuty za použití
moderních technologií propůjčující betonovým taškám nejlepší užitné parametry. Jsou odolné vůči nepříznivým
povětrnostním podmínkám. Zaručují dokonalý vzhled. Zvýrazňují hloubku barvy tašky a zdůrazňují její intenzitu.
Námi nabízené betonové modely jsou dostupné v široké škále barev – od nadčasových, klasické červené přes
v současnosti populární odstíny šedé až po moderní a elegantní černou.

PLANAR
Matný povrch PLANAR je přírodní ochrana, která střechu chrání před 
nepříznivým působením povětrnostních podmínek. Betonová střešní taška 
je odolnější vůči změnám teplot, blednutí a efektu tzv.„stárnutí střechy”. 
Zvýšená hladkost umožňuje vodě volně stékat ze střechy. Navíc do značné 
míry omezuje její pronikání do struktury tašky.

Povrchová úprava PLANAR ztěžuje usazování nečistot na povrchu střechy: 
popílku, prachu a mechu. Naopak plně zvýrazňuje všechny estetické 
vlastnosti střechy. Intenzivní, módní barvy a matný povrch podtrhují 
moderní ráz střešní krytiny.

DURATOP PRO
Lesklý povrch DURATOP PRO se vyznačuje jedinečným designem. 
Propůjčuje betonové tašce neopakovatelný a trvanlivý vzhled a 
ta se tak stává produktem nejvyššího standardu. Má hydrofobní 
vlastnosti, díky kterým voda stéká ze střechy ve formě kapek 
a neroztéká se. Chrání před průnikem a usazováním nečistot. 
Déšť nejen, že nezanechává na tašce žádné stopy, ale také ji 
přirozeným způsobem čistí.

Povrchová úprava DURATOP PRO je výjimečně hladká,  
což usnadňuje odstraňování popílku, prachu, mechu  
a jiných nečistot. Střecha s povrchem DURATOP PRO 
si dlouho zachovává skvělý vzhled.



KAPSTADT
VÝHODY  

Výrazná plochá forma a dokonalý 
tvar je ideální pro moderní výstavbu

Systém vodních bariér a drážek 
spolehlivě chrání před průnikem 
sněhu a vody do střešní 
konstrukce

Hladké okraje (vč.předního), 
zvyšují estetiku střechy a brání 
usazování mechu

Moderní povrchová úprava chrání 
před pronikáním vody do struktury 
tašky a zabraňuje usazování 
nečistot na povrchu střechy

Robustní spodní žebrování 
zaručuje odolnost vůči zatížení 
způsobenému větrem a sněhem

Naskenujte QR kód a získejte
více technických informací
o tomto modelu.
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Oceněno architektonickou cenou
Cena TREND BAU 2013

BARVA

1 2 3 4

5 6

PLANAR
KLASICKÁ ČERVENÁ

1 PLANAR
TMAVĚ ŠEDÁ

3

DURATOP PRO
TMAVĚ ŠEDÁ

5

PLANAR
SVĚTLE ŠEDÁ

2 PLANAR
ČERNÁ

4

DURATOP PRO 
ČERNÁ
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Rozměry cca. 334 x 420 mm

Krycí šířka

min.cca. 300 mm

stř. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Krycí délka

min.cca. 310 mm

stř. cca. 328 mm 

max.cca. 345 mm

Spotřeba

min.cca. 9,7 ks./m2

stř. cca. 10,2 ks./m2

max.cca. 10,7 ks./m2

Váha cca. 4,9 kg

Minibalík: 36 szt. Paleta 216 ks.

TECHNICKÁ DATA

IDEÁLNÍ 
PLOCHÁ FORMA



1

2 3

4

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

44 DURATOP PRO
ČERNÁ

43 PLANAR
TMAVĚ ŠEDÁ

42 PLANAR
TMAVĚ ŠEDÁ

41 PLANAR
ČERVENÁ
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GÖTEBORG
VÝHODY  

Moderní povrchová úprava chrání 
předpronikáním vody do struktury 
střešní tašky a zabraňuje usazování 
nečistot na povrchu střechy

Systém vodních bariér a drážek 
spolehlivěchrání před průnikem 
sněhu a vody do střešní konstrukce 

Hluboko profilované boční drážky 
a hladké okraje chrání střechu před 
zarůstáním mechem a tvorbou usazenin 

Zaoblený spodní okraj tašky
zlepšuje odvod vody a nečistot 
z povrchu střechy

Robustní spodní žebrování zaručuje
odolnost vůči zatížení způsobenému
větrem a sněhem

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

VLNOVÝ 
EFEKT
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BARVA

PLANAR
TMAVĚ ŠEDÁ

2

5 6 7

PLANAR
ČERNÁ

4

DURATOP PRO
MOKKA

6

PLANAR 
KLASICKÁ ČERVENÁ

1 PLANAR
TMAVĚ HNĚDÁ

3

DURATOP PRO
ČERVENÁ

5 DURATOP PRO
TMAVĚ ŠEDÁ

7 DURATOP PRO
ČERNÁ

8

1 2 3 4

8

Rozměry cca. 334 x 420 mm

Krycí šířka

min.cca. 300 mm

stř. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Krycí délka

min.cca. 310 mm

stř. cca. 328 mm 

max.cca. 345 mm

Spotřeba

min.cca. 9,7 ks./m2

stř. cca. 10,2 ks./m2

max.cca. 10,7 ks./m2

Váha cca. 4,6 kg

Minibalík: 40 szt. Paleta 240 ks.

TECHNICKÁ DATA



1

2 3

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

43 PLANAR
TMAVĚ ŠEDÁ

42 DURATOP PRO
ČERNÁ

41 DURATOP PRO
ČERVENÁ
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HEIDELBERG
VÝHODY  

Tradiční, nadčasový tvar pro 
novostavby i rekonstrukce 

Systém vodních bariér a drážek
spolehlivě chrání před průnikem 
sněhu a vody do střešní konstrukce

Hluboko profilované boční drážky
a hladké okraje chrání střechu před
zarůstáním mechem a tvorbou usazenin

Robustní spodní žebrování zaručuje
odolnost vůči zatížení způsobenému
větrem a sněhem

Dvojí drážkování zajišťuje lepší 
odvodnění, zabraňuje pronikání
vody a tím ničení konstrukce
střechy. Snižuje riziko hromadění
kontaminantů a chrání před 
usazováním mechových částic na tuto 
část krytiny

Rozměry cca. 334 x 420 mm

Krycí šířka

min.cca. 300 mm

stř. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Krycí délka

min.cca. 310 mm

stř. cca. 328 mm 

max.cca. 345 mm

Spotřeba

min.cca. 9,7 ks./m2

stř. cca. 10,2 ks./m2

max.cca. 10,7 ks./m2

Váha cca. 4,3 kg

Minibalík: 40 szt. Paleta 240 ks.

TECHNICKÁ DATA

PLANAR
KLASICKÁ 
ČERVENÁ

1

DURATOP PRO
ČERVENÁ

4

PLANAR
TMAVĚ 
HNĚDÁ

2

DURATOP PRO
MOKKA

5

PLANAR
TMAVĚ ŠEDÁ

3

DURATOP PRO
ČERNÁ

6

1
2 3

4 5 6

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

TRADICE 
 S MODERNÍ HRANOU
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BARVA    



3

4

1

2

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

44 PLANAR
TMAVĚ HNĚDÁ

43 PLANAR
TMAVĚ ŠEDÁ

42 PLANAR
KLASICKÁ ČERVENÁ

41 PLANAR
TMAVĚ ŠEDÁ
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SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ CREATON

CREATON nabízí řadu systémových řešení pro betonové střešní tašky, které poskytují účinnou ochranu proti 
sněhu a ledu. Všechny prvky jsou esteticky a trvale připevněny k betonovému podkladu, který má barvu a 
povrch shodný se základní taškou. Kovové a hliníkové komponenty odpovídají všem povrchovým úpravám 
betonových tašek CREATON použitým na střeše.

Nosná taška

Nosná taška s držákem  
protisněhové mříže

Nosná taška s držákem
stoupací plošiny

Sněhový žebřík

Stoupací plošina krátká 
42 x 25 cm

Stoupací plošina dlouhá
88 x 25 cm

Protisněhový hákNosná taška s držákem  
na kulatinu 140 mm

POCHŮZNÝ SYSTÉM CREATON

SYSTÉM OCHRANY PŘED SNĚHEM A LEDEM

I11

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



Perfektní přizpůsobení k 
základní krytině

Zvýšená životnost a odolnost vůči 
všem vnějším faktorům

Moderní a estetický vzhled

Maximální barevná shoda s ostatními 
prvky střešního systému

Zvýšená účinnost v oblasti 
odvětrávání místností

Výrazně zvýšená odolnost 
proti ohni (požární klasifikace A2-s1, d0)

BETONOVÉ PROSTUPOVÉ TAŠKY

Betonové prostupové střešní tašky Ø 100 mm pro modely KAPSTADT, GÖTEBORG a HEIDELBERG se vyznačují 
vysokou účinností odvětrávání vzduchotechnického potrubí a vyšší odolností proti atmosférickým podmínkám 
a ohni. Použitím betonové tašky jako základu stejného typu jako základní taška, betonové ventilační trubky a 
keramického uzávěru jim umožňuje zachovat maximální míru barevné shody s ostatními betonovými prvky 
střešního systému značky CREATON.

VÝHODY 
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ZNAČKA CREATON 
INSPIROVANÁ SÍLOU 
PŘÍRODY

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 s sebou nesou neomezenou sílu, kterou 
je těžké zkrotit. Podařilo se nám využít jejich 
potenciál. Moc, krása a síla se pro nás staly 
inspirací pro tvorbu střešních tašek s jedinečnou
estetikou a spolehlivostí v každých, i těch
extrémních podmínkách.

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

PERFEKTNÍ KVALITA 
JE NAŠÍM ŽIVLEM!

©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

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

B
E

TO
NOVÉ STŘEŠNÍ TA

ŠK
Y

LET ZÁRUKY*

*V súlade so Všeobecnými záručnými 
podmienkami na betonové střešní 
tašky CREATON na www.creaton.cz


