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Dachówka ceramiczna o ponadczasowej 
formie z dekoracyjną muldą  
w imponującym formacie ok. 
304 x 505 mm i ekonomicznym 
zużyciu minimalnym ok. 9 szt./m2

Tolerancja rozstawu łat o wartości 
aż 40 mm oraz bogata oferta 
oryginalnych akcesoriów umożliwiają 
precyzyjny i szczelny montaż

Solidne zamki o niezwykle wysokim 
stopniu szczelności i system 
odprowadzania wody z powierzchni 
dachówki gwarantują trwałość dachu

Wysokiej jakości powłoki angobowana 
NUANCE i glazurowana FINESSE 
zwiększają odporność dachówki 
na szkodliwe działanie wszelkich 
czynników atmosferycznych

Kąt nachylenia  
połaci już od 10˚

KODA®

ZALETY  

ok. 9,0  
szt./m2

MINIMALNE
ZUŻYCIE
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Kolory i rodzaje powierzchni

W KOLORZE ŁUPKAANTRACYTOWA

NUANCE
KOLEKCJA ANGOBOWANA

FINESSE
KOLEKCJA GLAZUROWANA

CZARNAMIEDZIANA
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KODA® - REALIZACJE

FINESSE
W KOLORZE ŁUPKA GLAZUROWANA
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Zeskanuj kod, aby uzyskać  
więcej informacji technicznych 
na temat tego modelu.

Wymiary ok. 304 x 505 mm

Szerokość krycia

min. ok. 260 mm

śr. ok. 261 mm

maks. ok. 263 mm

Rozstaw łat

min. ok. 393 mm

śr. ok. 413 mm

maks. ok. 433 mm

Zużycie

min. ok. 9 szt./m2

śr. ok. 9,4 szt./m2

maks. ok. 9,9 szt./m2

Masa jednostkowa ok. 4,9 kg/szt. ok. 46 kg/m2

Pakiet 4 szt. ok. 19,6 kg

Paleta 168 szt. ok. 838 kg

KODA®

DANE TECHNICZNE

40 MM 
TOLERANCJI 
PRZESUWU
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Oryginalne akcesoria dachowe KODA®

Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności 
asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Dachówka kalenicowa 
wentylacyjna boczna  

prawa

Gąsior początkowy  
zaokrąglony PT

Dachówka boczna prawa

Aluminiowa dachówka  
podstawowa

Dachówka kalenicowa 
wentylacyjna boczna  

lewa

Gąsior początkowy  
prosty PT

Gąsior początkowy PS

Dachówka boczna lewa

Gąsior początkowy  
ozdobny z muszlą PT

Gąsior podstawowy PS 
(ok. 2,5 szt./mb) 

Dachówka dwufalowa

Drabinka śniegowa
Wspornik drabinki 

śniegowej

Ceramiczny kominek 
odpowietrzający instalację 
sanitarną SIGNUM Ø100

Gąsior podstawowy PT
(ok. 2,5 szt./mb)

Trójnik PT  
(łącznik gąsiorów)

Trójnik PS 
(łącznik gąsiorów)

Dachówka wentylacyjna

Aluminiowa ława kominiarska długa 80/25 
Aluminiowa ława kominiarska krótka 46/25 

Zaślepka systemowa PT

Zaślepka systemowa PS

Dachówka kalenicowa 
wentylacyjna

Stopień kominiarski  
aluminiowy
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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

CREATON INSPIROWANY
POTĘGĄ NATURY

© Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz  
za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. 
Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu  
rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie 03.2023

Tak, jak siła żywiołów kształtuje otaczający 
nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat 
tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć 
dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.
 
Żywioły niosą ze sobą nieograniczoną moc,
którą trudno poskromić. Nam udało się
wykorzystać ich potencjał. Potęga, piękno i siła
stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek
o unikatowej estetyce oraz niezawodnych
w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, 
że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, 
aby osiągać jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

PERFEKCYJNA JAKOŚĆ  
TO NASZ ŻYWIOŁ!

*Zgodnie z warunkami gwarancji 
na dachówki ceramiczne CREATON określonymi  

na www.creaton.pl.


