
SINFONIE®

DACHÓWKA CERAMICZNA 
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ok. 10,9  
szt./m2

MINIMALNE
ZUŻYCIE

Kąt nachylenia  
połaci już od 7˚

SINFONIE®

ZALETY  

Wyjątkowa wszechstronność i łatwość 
montażu dzięki dużej tolerancji 
przesuwu wynoszącej 28 mm

Przy zastosowaniu odpowiednich 
zabezpieczeń dachówka nadaje 
się do montażu na połaci o kącie 
nachylenia wynoszącym od 7°

Odpowiednie ożebrowanie  
spodnie zwiększa wytrzymałość  
i odprowadza skropliny

Dwa solidne noski utrzymują 
dachówkę na łatach i zapewniają 
skuteczną wentylację spodnią

Szczelne zamki zapewniają 
najlepszą możliwą ochronę przed 
wnikaniem deszczu. Dachówka 
posiada specjalnie zaprojektowany 
system wydajnego i skutecznego 
odprowadzania wody – szeroki  
i głęboki, podwójny zamek boczny 
oraz odpowiednio ukształtowany 
zamek górny ze specjalnie 
wkomponowanym otworem 
montażowym
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KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI

FINESSE
KOLEKCJA GLAZUROWANA

NOBLESSE
KOLEKCJA EKSKLUZYWNYCH GLAZUR

NUANCE
KOLEKCJA ANGOBOWANA

czerwień 
naturalna

FINESSE  
czerwień winna 
glazurowana

NOBLESSE  
czarna  
glazurowana

NUANCE  
miedziana 
angobowana

FINESSE  
czarna  
glazurowana

NUANCE  
czarna matowa 
angobowana
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SINFONIE® - REALIZACJE
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FINESSE czarna glazurowana 
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Zeskanuj kod, aby uzyskać  
więcej informacji technicznych  
na temat tego modelu.

Wymiary ok. 300 x 482 mm

Szerokość krycia

min. ok. 228 mm

śr. ok. 230 mm

maks. ok. 232 mm

Rozstaw łat

min. ok. 361 mm

śr. ok. 375 mm

maks. ok. 389 mm

Zużycie

min. ok. 10,9 szt./m2

śr. ok. 11,5 szt./m2

maks. ok. 12,2 szt./m2

Masa jednostkowa ok. 4,6 kg

Pakiet: 5 szt. Paleta  200 szt.

28 MM 
TOLERANCJI 
PRZESUWU

SINFONIE®

DANE TECHNICZNE
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Dachówka połówkowa Dachówka boczna  
(2,7 szt./mb)

Dachówka dwufalowa  
(2,7 szt./mb)

Dachówka wentylacyjna  
32,5 cm2

Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna (4,4 szt./mb)

Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna boczna

Dachówka pulpitowa tłoczona 
(4,4 szt./mb)

Dachówka pulpitowa boczna 
tłoczona

Ceramiczny kominek 
odpowietrzający instalację 
sanitarną „SIGNUM“ Ø 100

Ceramiczny kominek 
odpowietrzający instalację 
sanitarną „SIGNUM“ Ø 125

Ceramiczna dachówka 
przelotowa do kominów 

gazowych

Ceramiczna dachówka przelotowa 
antenowa Ø 60 z gumową 

nasadką

Ceramiczna dachówka 
przelotowa do systemu 

baterii solarnych

Gąsior PF
(2,5 szt./mb)

Gąsior PR
(2,5 szt./mb)

Gąsior początkowy
ceramiczny PF

Gąsior początkowy ozdobny  
z muszlą ceramiczny PF

Gąsior początkowy ozdobny  
z muszlą ceramiczny PR

Zaślepka gąsiora PF Gąsior początkowy 
ceramiczny PR

Klamra gąsiora aluminiowa PF  
(czerwona U03/ czarna U06)

FIRSTFIX 
Klamra gąsiora  

ze stali szlachetnej PF/PR

FIRSTFIX 
Drut montażowy PF/PR

FIRSTFIX 
Zestaw zaciskowy PF/PR

ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE 

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

Drabinka śniegowa 
Aluminiowy wspornik  

drabinki śniegowej

Zaślepka systemowa 
początkowa/

końcowaceramiczna PF

Trójnik  
(łącznik gąsiorów) PF

Zaślepka gąsiora 
początkowa/końcowa 

ceramiczna PR

Gąsior początkowy 
ceramiczny 

zaokrąglony krótki PF

Ława kominiarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46/25

Stopień kominiarski 
aluminiowy

Aluminiowa dachówka 
podstawowa
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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.


