
ŠKRIDLY 
FASCINUJÚCA ROZMANITOSŤ  

1



ŠKRIDLY CREATON 
CREATON je európska značka škridiel s bohatou, viac než 
130-ročnou tradíciou. Všetky ponúkané keramické a betónové 
škridly spolu s doplnkami a príslušenstvom sa vyznačujú svojou 
výnimočnou kvalitou. Vďačia za ňu spojeniu nemeckej precíznosti, 
najlepších rokmi overených riešení a najmodernejších výrobných 
procesov. Výrobky značky CREATON sú v Európe považované za 
synonymum najlepšieho dizajnu, perfektnej funkčnosti a najdlhšej 
životnosti. Sú zárukou toho, že strecha bude uchvacovať mnoho 
rokov a pritom si zachová svoje skvelé technické parametre.

KVALITA – bohaté skúsenosti a najlepšie riešenia

Výrobky CREATON sa na trhu vynímajú svojou estetikou  
a dizajnom. Vďaka používaniu najlepších surovín na výrobu,  
a vďaka zameraniu sa na každý detail, sú v maximálnej 
možnej miere odolné voči negatívnym environmentálnym 
vplyvom.

ESTETIKA – inšpirujúca paleta modelov, farieb a povrchov

VV portfóliu výrobkov značky CREATON je skoro 30 rôznych 
modelov keramických a betónových škridiel. V spojení  
s impozantnou paletou farieb a povrchov to dáva viac  
než 250 kombinácií.

BEZPEČNOSŤ – záruka funkčnosti a technických predností 

Originálne systémové riešenia robia strechu nielen krásnou, 
ale vďaka nim je aj bezpečná. Mnohé technické vylepšenia 
zvyšujú presnosť a jednoduchosť montáže. Výrobky spĺňajú 
všetky požiadavky stavebných noriem a predpisov.

EKOLÓGIA – podnikanie, ktoré nezabúda na budúce generácie

Trvalo udržateľné podnikanie a obmedzovanie negatívneho 
vplyvu výrobného procesu na životné prostredie patria  
v súčasnosti medzi najdôležitejšie priority spoločnosti 
CREATON.
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KERAMICKÁ ŠKRIDLA
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PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA 

TITANIA

cca. 9,0  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

43 MM

FARBY

1 2 3 4

5 6 7

NUANCE
bridlicová engoba

2

FINESSE
bridlicová glazúra

5

NUANCE
antracitová engoba

3

FINESSE
čierna glazúra

6

NUANCE
medeno červená engoba

1

FINESSE
hnedá glazúra

4

NOBLESSE
hnedá glazúra

7

PREDNOSTI
Veľkoformátová keramická škridla  
325 x 515 mm

Tolerancia posuvu až na úrovni 43 mm 
umožňuje prispôsobiť rozostup lát 
na krokvách, čo dodatočne zrýchľuje 
pokrývačské práce

Vyznačuje sa tzv. „formátom 10”, čiže 
nadpriemernou spotrebou na 1 m2 
na úrovni 9 – 10,1 ks, čo umožňuje 
ponúknuť optimálny pomer ceny  
a efektívnosti

Jedinečná konštrukcia horných 
a bočných zámkov zaručuje tesnosť  
a trvácnosť strechy

Bezpečnosť pokrytia strechy už 
so sklonom iba 10° (s použitím 
dodatočného zabezpečenia)

Veľkosť: cca. 325 x 515 mm

Krycia šírka:

min.cca. 260 mm

priem.cca. 262 mm

max.cca. 264 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 380 mm

priem.cca. 402 mm

max.cca. 424 mm

Spotreba:

min.cca. 9,0 ks/m2

priem.cca. 9,5 ks/m2

max.cca. 10,1 ks/m2

Váha: cca. 4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

TECHNICKÉ DÁTA
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PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA 

TITANIA

Veľkosť: cca. 325 x 515 mm

Krycia šírka:

min.cca. 260 mm

priem.cca. 262 mm

max.cca. 264 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 380 mm

priem.cca. 402 mm

max.cca. 424 mm

Spotreba:

min.cca. 9,0 ks/m2

priem.cca. 9,5 ks/m2

max.cca. 10,1 ks/m2

Váha: cca. 4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

TECHNICKÉ DÁTA

PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA 

PREMION
PREDNOSTI

cca .11,6  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

23 MM

prírodná
červená

1

NUANCE
bridlicová engoba

5

FINESSE
hnedá glazúra

9

NUANCE
hnedá engoba

3

FINESSE
gaštanová glazúra

7

NOBLESSE  
krištáľovo bridlicová  
glazúra

11

NUANCE  
medeno červená  
engoba 

2

NUANCE
čierna matná  
engoba

6

FINESSE  
čierna glazúra

10

NUANCE
mangánová matná  
engoba

4

FINESSE
vínovo červená  
glazúra

8

NOBLESSE  
krištáľovo čierna  
glazúra

12

Vďaka bohatému výberu engobovaných 
NUANCE a glazúrovaných FINESSE  
a NOBLESSE verzií škridiel patria medzi 
farebne najbohatšie v celej ponuke  
značky CREATON

Škridly majú v celom priereze jednoliatu 
farbu, vďaka tomu sa nemusia maľovať na 
mieste rezov alebo prípadných poškodení

Vďaka použitiu technológie KERALIS 
má škridla ešte vyššiu odolnosť voči 
všetkým negatívnym vplyvom vonkajšieho 
prostredia. Dôsledné testy preukázali 
výnimočnú mrazuvzdornosť modelu 
PREMION. Všetky škridly prešli testom 1000 
cyklov zmrazovania-rozmrazovania bez 
akéhokoľvek poškodenia

Ideálna konštrukcia zámkov a perfektný 
systém odvádzania vody umožňujú, 
aby sa škridla s použitím vhodnej 
podstrešnej fólie mohla používať  
na strechách so sklonom už od 7°

Veľkosť: cca. 280 x 460 mm

Krycia šírka:

min.cca. 222 mm

priem.cca. 225 mm

max.cca. 228 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 357 mm

priem.cca. 368 mm 

max.cca. 379 mm

Spotreba:

min.cca. 11,6 ks/m2

priem.cca. 12,1 ks/m2

max.cca. 12,6 ks/m2

Váha: cca.  3,5 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTAFARBY
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PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA 

FUTURA
PREDNOSTI

FARBY

prírodná
červená

1

NUANCE
bridlicová engoba

6

FINESSE 
čierna glazúra

11

NUANCE
medeno červená engoba

2

NUANCE
čierna matná engoba

7

FINESSE 
antik žíhaná glazúra

12

NUANCE
vínovočervená engoba

3

FINESSE 
červená glazúra

8

NOBLESSE 
tmavomodrá glazúra

13

FINESSE 
vínovočervená glazúra

9

NOBLESSE
tmavozelená glazúra

14

NUANCE
sivá engoba

5

FINESSE 
bridlicová glazúra

10

NOBLESSE 
hnedá glazúra

15

Klasická vlnitá forma škridly umožňuje 
vytvoriť opticky harmonickú strechu 
obohatenú jemnou hrou svetla a tieňa

Z vysoko kvalitných surovín vzniká  
paleta pätnástich originálnych farieb  
a štyroch výnimočne hladkých  
zamatových povrchov

Bočné zámky zhotovené labyrintovou 
technikou a na spodnej strane 
umiestnené utesňujúce premostenia 
zaručujú najvyššiu mieru tesnosti

Škridla FUTURA sa môže používať 
na pokrývanie prakticky plochých 
striech, ako aj veľmi šikmých striech, 
a dokonca aj fasád – prípustný sklon 
má neuveriteľný rozsah 7 - 90̊

Tolerancia posuvu na úrovni 29 mm 
umožňuje optimálne prispôsobiť 
škridlu k danej forme strechy

NUANCE
tmavo hnedá engoba

4

Veľkosť: cca. 300 x 482 mm

Krycia šírka:

min.cca. 235 mm

priem.cca. 238 mm

max.cca 240 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 360 mm

priem.cca. 374 mm 

max.cca. 388 mm

Spotreba:

min.cca. 10,8 ks/m2

priem.cca. 11,3 ks/m2

max.cca. 11,9 ks/m2

Váha: cca.  4,3 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTA

cca .10,8  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

29 MM

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

6

7



PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA 

FUTURA

cca .14,2  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

PREDNOSTI
TOLERANCIA 

POSUVU

25 MM

FARBY

prírodná
červená

1

NUANCE
medeno červená engoba

4

NUANCE
bridlicová engoba 

7

NUANCE
toskánská engoba

2

NUANCE
vínovočervená engoba

5

NUANCE
čierna engoba

8

NUANCE
klasická červená engoba

3

NUANCE
tmavohnedá engoba

6

FINESSE 
čierna glazúra

9

PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA 

HARMONIE

Flexibilná plochá holandská škridla 
malého formátu

Formát 250 x 410 mm a veľká tolerancia 
posuvu až na úrovni 25 mm uľahčujú 
montáž škridiel aj na strechách  
so zložitou konštrukciou.

Vďaka rozsiahlym bočným a horným 
zámkom účinne chráni pred vnikaním 
vody pod strešnú krytinu. Toto riešenie 
dodatočne zvyšuje stabilitu montáže 
škridly

Môže sa používať na strechách  
so sklonom už od 10°

Veľkosť: cca. 300 x 482 mm

Krycia šírka:

min.cca. 235 mm

priem.cca. 238 mm

max.cca 240 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 360 mm

priem.cca. 374 mm 

max.cca. 388 mm

Spotreba:

min.cca. 10,8 ks/m2

priem.cca. 11,3 ks/m2

max.cca. 11,9 ks/m2

Váha: cca.  4,3 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTA
Veľkosť: cca. 250 x 410 mm

Krycia šírka:

min.cca. 197 mm

priem.cca. 199 mm

max.cca. 201 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 328 mm

priem.cca. 340 mm

max.cca. 352 mm

Spotreba:

min.cca. 14,2 ks/m2

priem.cca. 14,9 ks/m2

max.cca. 15,6 ks/m2

Váha: cca. 3,1 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 280 ks

TECHNICKÉ DÁTA

1 42 3 5

6 7 8 9
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PREDNOSTI

PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA

MAGNUM

1

FARBY

2 3 4 5

prírodná
červená

1 NUANCE
medenočervená engoba2 NUANCE

bridlicová engoba3

NUANCE
čierna engoba4 NUANCE

čierna matná engoba5

cca. 8,2  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

21 MM

Vďaka formátu 357 x 495 mm  
sú škridly MAGNUM ekonomickým 
riešením vďaka spotrebe, ktorá 
predstavuje iba cca 8,2 ks/m2

Špeciálne navrhnuté spodné rebrovanie 
zvyšuje celkovú pevnosť škridly. 
Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, 
ktorá sa môže vytvárať pod strešnou 
krytinou

Stabilné podpery na spodnej strane 
škridly ju dobre držia na late  
a umožňujú ideálnu montáž

Možnosť tesnej montáže škridly 
na strechách so sklonom už od 10°. 
Podmienkou je použitie vhodnej 
podstrešnej fólie

Veľkosť: cca. 357 x 495 mm

Krycia šírka:

min.cca. 295 mm

priem.cca. 296 mm

max.cca. 297 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 390 mm

priem.cca. 400 mm 

max.cca. 411 mm

Spotreba:

min.cca. 8,2 ks/m2

priem.cca. 8,5 ks/m2

max.cca. 8,7 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÉ DÁTA

8
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PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA

BALANCE
PREDNOSTI

FARBY

1 2 3 4

5 6 7 8

NUANCE
medenočervená engoba 

3

NUANCE
bridlicová engoba

6

prírodná
červená

1

NUANCE
vínovočervená engoba

4

NUANCE
čierna matná engoba

7

NUANCE
červená engoba

2

NUANCE
tmavohnedá engoba

5

FINESSE
čierna glazúra

8

cca. 8,4  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

26 MM

Vďaka veľkému formátu 323 x 502 mm 
sú škridly BALANCE ekonomickým 
riešením vďaka spotrebe, ktorá 
predstavuje iba cca 8,4 ks/m2

Tesné zvislé zámky predchádzajú 
prenikaniu dažďovej vody pod strešnú 
krytinu, dokonca aj pri silnom vetre

Špeciálne navrhnuté spodné 
rebrovanie zvyšuje celkovú 
pevnosť škridly. Pomáha odvádzať 
kondenzovanú vodu, ktorá sa môže 
vytvárať pod strešnou krytinou 
Stabilné podpery na spodnej strane 
škridly ju dobre držia na late  
a umožňujú ideálnu montáž

Možnosť tesnej montáže škridly 
na strechách so sklonom už od 10°. 
Podmienkou je použitie vhodnej 
podstrešnej fólie

Veľkosť: cca. 323 x 502 mm

Krycia šírka:

min.cca. 274 mm

priem.cca. 275 mm

max.cca. 277 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 406 mm

priem.cca. 419 mm 

max.cca. 431 mm

Spotreba:

min.cca. 8,4 ks/m2

priem.cca. 8,7 ks/m2

max.cca. 9,0 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

TECHNICKÉ DÁTA
Veľkosť: cca. 357 x 495 mm

Krycia šírka:

min.cca. 295 mm

priem.cca. 296 mm

max.cca. 297 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 390 mm

priem.cca. 400 mm 

max.cca. 411 mm

Spotreba:

min.cca. 8,2 ks/m2

priem.cca. 8,5 ks/m2

max.cca. 8,7 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÉ DÁTA
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PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA 

MZ3
PREDNOSTI

Veľkosť: cca. 268 x 442 mm

Krycia šírka:

min.cca. 216 mm

priem.cca. 218 mm

max.cca. 220 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 334 mm

priem.cca. 345 mm 

max.cca. 360 mm

Spotreba:

min.cca. 12,6 ks/m2

priem.cca. 13,3 ks/m2

max.cca. 13,9 ks/m2

Váha: cca.  3,6 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTAFARBY

prírodná
červená

1

NUANCE
čierna matná engoba

4

NUANCE
medenočervená engoba

2

FINESSE 
vínovočervená glazúra

5

NUANCE
tmavohnedá engoba

3

FINESSE 
čierna glazúra

6

cca. 12,6  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

28 MM
Formát škridly 268 x 442 mm umožňuje 
jej použitie na strechách s rôznymi 
architektonickými tvarmi

Rozsah tolerancie posuvu v hornom 
zámku až na úrovni 28 mm umožňuje 
tesné zhotovenie a precíznu montáž

Pokročilá konštrukcia zámku umožňuje 
účinne odvádzať vodu zo striech so 
sklonom už od 10°

Špeciálne navrhnuté spodné 
rebrovanie zvyšuje celkovú 
pevnosť škridly. Pomáha odvádzať 
kondenzovanú vodu, ktorá sa môže 
vytvárať pod strešnou krytinou

1 2 3 4 5 6

10
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PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA 

MZ3

Veľkosť: cca. 268 x 442 mm

Krycia šírka:

min.cca. 216 mm

priem.cca. 218 mm

max.cca. 220 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 334 mm

priem.cca. 345 mm 

max.cca. 360 mm

Spotreba:

min.cca. 12,6 ks/m2

priem.cca. 13,3 ks/m2

max.cca. 13,9 ks/m2

Váha: cca.  3,6 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTA

NUANCE
antracitová engoba

1

FINESSE
čierna glazúra

3FINESSE
bridlicová glazúra

2

PLOCHÁ ŠKRIDLA

SIMPLA

cca. 10,4  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

PREDNOSTI
TOLERANCIA 

POSUVU

28 MM

FARBY
Veľkosť: cca. 300 x 500 mm

Krycia šírka:

min.cca. 260 mm

priem.cca. 261 mm

max.cca. 263 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 338 mm

priem.cca. 352 mm 

max.cca. 366 mm

Spotreba:

min.cca. 10,4 ks na m2

priem.cca. 10,9 ks na m2

max.cca. 11,4 ks na m2

Váha: cca. 4,8 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

TECHNICKÉ DÁTA

1 2 3

Veľkoformátová škridla s ideálnym 
pomerom strán 300 x 500 mm. 
Nadpriemerná spotreba  
10,4 – 11,4 ks/m2 zrýchľuje 
vykonávanie pokrývačských prác

Perfektná konštrukcia zaručuje 
optimálne vetranie krytiny, 
výnimočnú tesnosť a flexibilnú 
montáž

Systém spodných rebier a prepojení 
zvyšuje pevnosť celej strechy

Vďaka rozsiahlym a tesným zámkom, 
s použitím vhodnej podstrešnej fólie 
značky CREATON sa škridla môže 
používať na strechách so sklonom  
už od 10°

11



PLOCHÁ ŠKRIDLA

DOMINO
PREDNOSTI

Veľkosť: cca. 257 x 436 mm

Krycia šírka:

min.cca. 224 mm

priem.cca. 225 mm

max.cca. 226 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 343 mm

priem.cca. 348 mm 

max.cca. 354 mm

Spotreba:

min.cca. 12,4 ks/m2

priem.cca. 12,7 ks/m2

max.cca. 13,1 ks/m2

Váha: cca.  4,2 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTAFARBY

NUANCE 
vínovočervená engoba

3

NUANCE 
čierna matná engoba

6

prírodná
červená

1

NUANCE 
sivá engoba

4

FINESSE 
bridlicová glazura

7

Design by:  
Kluj Architekci

NUANCE  
medenočervená engoba

2

NUANCE 
bridlicová engoba

5

FINESSE 
čierna glazúra

8

cca. 12,4  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

12 MM

1 2 3 4

5 6 7 8

Moderná plochá forma škridly umožňuje 
vytvoriť modernú strechu s neopakova-
teľným vzhľadom

Vysoké zámky zaručujú optimálne odvád-
zanie vody, dokonca aj pri silnom vetre. 
Krytina spoľahlivo spoľahlivo chráni pred 
vnikaním vody a usadzovaním nečistôt

Rebrá prechádzajúce pozdĺž škridly 
vo forme klinov zlepšujú pevnosť 
a mimoriadne účinne odvádzajú 
kondenzovanú vodu

Ideálna konštrukcia zámkov a perfektný 
systém odvádzania vody umožňujú, 
aby sa škridla s použitím vhodnej 
podstrešnej fólie mohla používať  
na strechách so sklonom už od 10°

12

13



PLOCHÁ ŠKRIDLA

DOMINO

Veľkosť: cca. 257 x 436 mm

Krycia šírka:

min.cca. 224 mm

priem.cca. 225 mm

max.cca. 226 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 343 mm

priem.cca. 348 mm 

max.cca. 354 mm

Spotreba:

min.cca. 12,4 ks/m2

priem.cca. 12,7 ks/m2

max.cca. 13,1 ks/m2

Váha: cca.  4,2 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTA

PLOCHÁ ŠKRIDLA

VISIO
PREDNOSTI

FARBY

NUANCE  
bridlicová engoba

1

FINESSE 
čierna glazúra

3

NUANCE 
čierna matná engoba

2

NOBLESSE  
krištáľovo bridlicová glazúra

4

cca. 11,8  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

31 MM

1 2 3 4

Tolerancia posuvu umožňuje esteticky 
prispôsobiť škridly počas montáže na 
všetkých typoch striech

Škridla má v celom priereze jednoliatu 
farbu, vďaka tomu sa nemusí maľovať 
na mieste rezov alebo prípadných 
poškodení

Vďaka použitiu technológie KERALIS 
škridla VISIO® má vysokú odolnosť 
voči všetkým vonkajším negatívnym 
vplyvom prostredia

Perfektne navrhnuté zámky zaručujú 
maximálnu tesnosť pri každom 
počasí

Škridla sa dá tesne namontovať 
na strechách so sklonom 10°. 
Podmienkou je použitie vhodnej 
podstrešnej fólie

Veľkosť: cca. 265 x 450 mm

Krycia šírka:

min.cca. 220 mm

priem.cca. 221 mm

max.cca. 222 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 350 mm

priem.cca. 365 mm 

max.cca. 380 mm

Spotreba:

min.cca. 11,8 ks/m2

priem.cca. 12,4 ks/m2

max.cca. 13 ks/m2

Váha: cca. 3,5 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTA
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PLOCHÁ ŠKRIDLA 

KODA
PREDNOSTI

Veľkosť: cca. 304 x 505 mm

Krycia šírka:

min.cca. 260 mm

priem.cca. 261 mm

max.cca. 263 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 393 mm

priem.cca. 413 mm 

max.cca. 433 mm

Spotreba:

min.cca. 9 ks/m2

priem.cca. 9,4 ks/m2

max.cca. 9,9 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÉ DÁTAFARBY

NUANCE 
antracitová engoba

1 FINESSE 
bridlicová glazúra

2

cca. 9,0  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

40 MM

1 2

Pôsobivé rozmery cca. 304 x 505 mm 
zaisťujú hospodárne minimálne  
využitie cca. 9 ks/m2

Tolerancia posuvu až 40 mm a široká 
škála príslušenstva umožňujú presnú 
montáž

Dvojitý bočný zámok a špeciálny spojler 
na čele škridiel poskytuje vynikajúce 
tesnenie

Škridla je dostupná v dvoch 
variantoch: NUANCE antracitová 
engoba a FINESSE bridlicová glazúra

NOVINKA

14
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PLOCHÁ ŠKRIDLA 

KODA

Veľkosť: cca. 304 x 505 mm

Krycia šírka:

min.cca. 260 mm

priem.cca. 261 mm

max.cca. 263 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 393 mm

priem.cca. 413 mm 

max.cca. 433 mm

Spotreba:

min.cca. 9 ks/m2

priem.cca. 9,4 ks/m2

max.cca. 9,9 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÉ DÁTA

prírodná
červená

1

FINESSE 
vínovočervená glazúra

5NUANCE 
čierna matná engoba

4 FINESSE 
čierna glazúra

6

2 3 4

5 6 7 8

1

Veľkosť: cca. 265 x 450 mm

Krycia šírka:

min.cca. 222 mm

priem.cca. 223 mm

max.cca. 224 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 348 mm

priem.cca. 366 mm 

max.cca. 384 mm

Spotreba:

min.cca. 11,8 ks/m2

priem.cca. 12,3 ks/m2

max.cca. 12,9 ks/m2

Váha: cca.  3,5 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTA

PLOCHÁ ŠKRIDLA 

CANTUS
PREDNOSTI

cca. 11,8  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

37 MM

NUANCE  
bridlicová engoba

3

NOBLESSE krištáľovo 
bridlicová glazúra

7

NUANCE  
medenočervená engoba

2

NOBLESSE 
krištáľovočierna glazúra

8

Paleta engob NUANCE a glazúr FINESSE 
a NOBLESSE s módnymi farbami, 
ideálnymi pre moderné stavby

Vďaka použitiu technológie KERALIS® 
má škridla ešte vyššiu odolnosť 
voči všetkým negatívnym vplyvom 
vonkajšieho prostredia

Škridla má v celom priereze jednoliatu 
farbu, vďaka tomu sa nemusí maľovať 
na mieste rezov alebo prípadných 
poškodení

Ideálna konštrukcia zámku  
a perfektný systém odvádzania vody 
umožňujú, aby sa škridla s použitím 
vhodnej podstrešnej fólie mohla 
používať na strechách so sklonom  
už od 10°

FARBY
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PLOCHÁ KERAMICKÁ ŠKRIDLA

OPTIMA

Veľkosť: cca. 262 x 444 mm

Krycia šírka:

min.cca. 221 mm

priem.cca. 222 mm

max.cca. 223 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 330/350 mm

priem.cca. 355 mm 

max.cca. 380 mm

Spotreba:

min.cca. 11,9 ks/m2

priem.cca. 12,8 ks/m2

max.cca. 13,7 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 288 ks

TECHNICKÉ DÁTAFARBY

prírodná
červená

1

NUANCE
hnedá engoba

4

NUANCE
bridlicová engoba

7

NUANCE
medenočervená engoba

2

NUANCE
tmavohnedá engoba

5

NUANCE
antracitová engoba

8

NUANCE
vínovočervená engoba

3

NUANCE
sivá engoba

6

FINESSE
vínovočervená

9 FINESSE
čierna glazúra

10

PREDNOSTI

cca. 11,9  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

50 MM

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Elegantná forma škridly s rozmermi 
262 x 444 mm je ideálna pri 
rekonštrukciách, ako aj pri stavbe 
nových striech

Tolerancia posuvu na úrovni až 50 mm 
poskytuje veľké možnosti úpravy  
pri montáži

Špeciálne navrhnutá spodná strana 
škridly zvyšuje jej pevnosť a trvácnosť. 
Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, 
ktorá sa môže vytvárať pod strešnou 
krytinou

Pokročilá konštrukcia zámkov umožňuje 
účinne odvádzať vodu zo striech so 
sklonom už od 10°

16
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Veľkosť: cca. 265 x 446 mm

Krycia šírka:

min.cca. 221 mm

priem.cca. 223 mm

max.cca. 225 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 357 mm

priem.cca. 368 mm 

max.cca. 380 mm

Spotreba:

min.cca. 11,7 ks/m2

priem.cca. 12,2 ks/m2

max.cca. 12,7 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 288 ks

TECHNICKÉ DÁTA

FRANCÚZSKA ŠKRIDLA 

RATIO

FARBY

prírodná
červená

1

NUANCE
vínovočervená engoba

4

FINESSE
červená glazúra

7

NUANCE
červená engoba

2

NUANCE
tmavohnedá engoba

5

FINESSE
gaštanová glazúra

8

NUANCE
medenočervená engoba

3

NUANCE
antracitová engoba

6

FINESSE
vínovočervená glazúra

9

FINESSE
čierna glazúra

10 NOBLESSE
antik žíhaná glazúra

11

PREDNOSTI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

cca .11,7  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

24 MM
Historická forma francúzskej škridly  
s ekonomickým formátom 265 x 446 
mm (cca 12,2 ks/m2)

Klasický model nadväzujúci na 
legendárnu škridlu Z1 z roku 1879

Vysoká tolerancia posuvu v zámkoch 
na úrovni 24 mm uľahčuje montáž 
škridly na streche

Rozsiahla paleta farieb: 11 farieb  
a štyri varianty povrchov: NUANCE, 
FINESSE, NOBLESSE

Nízka hmotnosť škridly umožňuje 
dosiahnuť nízku hmotnosť m2 strešnej 
krytiny (cca 40,3 kg/m2) – dôležité 
tak v prípade nových objektov (nie je 
potrebný drahý vystužený krov), ako 
aj pri rekonštrukciách (neprekročenie 
nosnosti starého krovu)

Veľkosť: cca. 262 x 444 mm

Krycia šírka:

min.cca. 221 mm

priem.cca. 222 mm

max.cca. 223 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 330/350 mm

priem.cca. 355 mm 

max.cca. 380 mm

Spotreba:

min.cca. 11,9 ks/m2

priem.cca. 12,8 ks/m2

max.cca. 13,7 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 288 ks

TECHNICKÉ DÁTA
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FRANCÚZSKA ŠKRIDLA 

RAPIDO
PREDNOSTI

Veľkosť: cca. 325 x 502 mm

Krycia šírka:

min.cca. 277 mm

priem.cca. 278 mm

max.cca. 280 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 410 mm

priem.cca. 425 mm 

max.cca. 440 mm

Spotreba:

min.cca. 8,1 ks/m2

priem.cca. 8,4 ks/m2

max.cca. 8,8 ks/m2

Váha: cca.  5,2 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÉ DÁTAFARBY

1 2 3 4

5 6 7 8

NUANCE
medenočervená engoba

3

NUANCE
bridlicová engoba

6

prírodná
červená

1

NUANCE
vínovočervená engoba

4

NUANCE
čierna matná engoba

7

NUANCE
červená engoba

2

NUANCE
tmavohnedá engoba

5

FINESSE
čierna glazúra

8

cca. 8,1  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

44 MM Veľký formát 325 x 502 mm a spotreba 
cca 8,1 ks/m2 robia zo škridly RAPIDO® 
ekonomické riešenie s rýchlou montážou

Široký rozsah posuvu horných zámkov je 
až 44 mm, čo umožňuje pohodlné  
a tesné zhotovenie

Špeciálne zvislé zámky s 
labyrintovou štruktúrou (5 
rozsiahlych rebier) predchádzajú 
prenikaniu dažďovej vody pod 
strešnú krytinu, dokonca  
aj pri silnom vetre

Špeciálne navrhnuté spodné 
rebrovanie zvyšuje celkovú 
pevnosť škridly. Pomáha odvádzať 
kondenzovanú vodu, ktorá sa môže 
vytvárať pod strešnou krytinou

18
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FRANCÚZSKA ŠKRIDLA 

RAPIDO

Veľkosť: cca. 325 x 502 mm

Krycia šírka:

min.cca. 277 mm

priem.cca. 278 mm

max.cca. 280 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 410 mm

priem.cca. 425 mm 

max.cca. 440 mm

Spotreba:

min.cca. 8,1 ks/m2

priem.cca. 8,4 ks/m2

max.cca. 8,8 ks/m2

Váha: cca.  5,2 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÉ DÁTA FARBY

ŠKRIDLA S VLNOU

SINFONIE
PREDNOSTI

Veľkosť: cca. 300 x 482 mm

Krycia šírka:

min.cca. 228 mm

priem.cca. 230 mm

max.cca. 232 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 361 mm

priem.cca. 375 mm 

max.cca. 389 mm

Spotreba:

min.cca. 10,9 ks/m2

priem.cca. 11,5 ks/m2

max.cca. 12,2 ks/m2

Váha: cca.  4,6 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 200 ks

TECHNICKÉ DÁTA

prírodná
červená

1

FINESSE  
vínovočervená glazúra

4

NUANCE  
medenočervená engoba

2

FINESSE  
čierna glazúra

5

NUANCE 
čierna matná engoba

3

NOBLESSE  
čierna glazúra

6

cca .10,9  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

29 MM Výnimočná všestrannosť a jednoduchosť 
montáže vďaka veľkej tolerancii posuvu 
až do 29 mm

S použitím vhodného zabezpečenia  
sa škridla môže montovať na strechách  
so sklonom už od 7°

Dôležité spodné rebrovanie zväčšuje 
pevnosť krytiny a zároveň pomáha 
odvádzať kondenzovanú vodu

Dve kvalitné podpery stabilne držia 
škridlu na latách a zároveň pomáhajú 
pri následnom vetraní spodnej strany 
krytiny

Škridla má špeciálne navrhnutý systém 
efektívneho a účinného odvádzania 
vody – široký a hlboký dvojitý bočný 
zámok a kvalitne tvarovaný horný 
zámok so špeciálne zakomponovaným 
montážnym otvorom

1 2 3

4 5 6
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ŠKRIDLA S VLNOU 

MELODIE
PREDNOSTI

Veľkosť: cca. 255 x 440 mm

Krycia šírka:

min.cca. 208 mm

priem.cca. 209 mm

max.cca. 210 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 314 mm

priem.cca. 330 mm 

max.cca. 347 mm

Spotreba:

min.cca. 13,7 ks/m2

priem.cca. 14,5 ks/m2

max.cca. 15,3 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTA

3

NUANCE 
antracitová engoba

4 FINESSE 
čierna glazúra

5

FARBY

Formát škridly 255 x 440 mm umožňuje 
jej použitie na strechách s rôznymi 
architektonickými tvarmi

Široký rozsah tolerancie posuvu v 
horných zámkoch až na úrovni 35 mm 
umožňuje tesné položenie a precíznu 
montáž

Pokročilá konštrukcia zámku umožňuje 
účinne odvádzať vodu zo striech so 
sklonom už od 10 stupňov

Špeciálne navrhnuté spodné 
rebrovanie zvyšuje celkovú 
pevnosť škridly. Pomáha odvádzať 
kondenzovanú vodu, ktorá sa môže 
vytvárať pod strešnou krytinou

1

prírodná
červená

1

2

NUANCE  
medenočervená engoba

2

3

NUANCE 
bridlicová engoba

3

4 5

cca. 13,7  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

35 MM

20
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BOBROVKA 

KLASSIK
PREDNOSTI

Veľkosť: cca. 180 x 380 x 14 mm

Krycia šírka:

min.cca. 145 mm

priem.cca. 155 mm

max.cca. 165 mm

Vzdialenosť lát: priem.cca. 180 mm

Spotreba:

min.cca. 33,6 ks/m2

priem.cca. 34,8 ks/m2

max.cca. 36 ks/m2

Váha: cca. 1,8 kg

Minibalík: 8 ks Paleta: 480 ks

TECHNICKÉ DÁTA

prírodná
červená

1

NUANCE
hnedá engoba

6

NUANCE 
antracitová engoba

11

NUANCE  
prírodná červená  
žíhaná engoba

2

NUANCE
tmavohnedá engoba

7

FINESSE 
červená glazura

12

NUANCE
červená engoba

3

NUANCE
starosivá engoba 

8

FINESSE 
vínovočervená 
glazúra

13

NUANCE
medenočervená  
engoba

4

NUANCE
sivá engoba

9

FINESSE 
hnedá glazúra

14

NUANCE
vínovočervená 
engoba

5

NUANCE 
bridlicová engoba

10

FINESSE 
zelená glazúra

15 FINESSE 
čierna glazúra

16

FARBY

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

cca. 33,6  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

TOLERANCIA 
POSUVU

14 MM
Vďaka univerzálnemu formátu  
180 x 380 mm sa škridla môže  
používať na rôznych projektoch

Verne zvýrazňuje historický 
charakter stavieb pri rekonštrukciách 
historických striech

Ideálna aj na moderné architektonické 
projekty, napríklad ako strešná krytina 
elegantných rezidencií

Má najbohatšiu paletu farieb a škálu 
povrchov v celej ponuke škridiel 
značky CREATON

ŠKRIDLA S VLNOU 

MELODIE

Veľkosť: cca. 255 x 440 mm

Krycia šírka:

min.cca. 208 mm

priem.cca. 209 mm

max.cca. 210 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 314 mm

priem.cca. 330 mm 

max.cca. 347 mm

Spotreba:

min.cca. 13,7 ks/m2

priem.cca. 14,5 ks/m2

max.cca. 15,3 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÉ DÁTA
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Profilovaný povrch,
segmentový tvar

Saská bobrovka s 3 
drážkami -18/38/1,4

Saská bobrovka s 3 drážkami, segmentový tvar - 15,5/38/1,2

Bobrovka na historické objekty - 18/38/1,8

Vežová bobrovka, segmentový tvar - 14/28/1,4

Kostolná bobrovka, okrúhly tvar - 18/38/1,8

Segmentový tvar - 18/38/1,4 Rovný tvar - 18/38/1,4

Tvar lomeného 
oblúka

Rovný tvar

AMBIENTE
BOBROVKA

SAKRAL

 

ANTIK

MANUFAKTUR

prírodná
červená

1

prírodná
červená

1

prírodná
červená

1

prírodná
červená

1NUANCE
červená engoba

2

prírodná
červená

3

prírodná
červená

2

NUANCE  
prírodná červená

2

prírodná
červená

2NUANCE  
klasická červená engoba

4

1

1

1

32

2

2

PROFIL

prírodná
červená

1 prírodná
červená

2

NUANCE
medenočervená 
engoba

4

prírodná  
červená

3

NUANCE
čierna engoba

5 NUANCE
čierna matná  
engoba

6

1 2

3 54 6

4

1 2
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Exkluzívna kolekcia glazúr

Január

Apríl

Marec

December

Február

August

November

September

Júl

Október

Máj

Jún

NOBLESSE
BOBROVKA

701

716

711

756

706

736

751

717

741

757

731

737

746

718

712

758

721

738

752

719

726

759

732

739

702

720

713

760

707

740

753

742

733

747

714

722

754

727

734

703

715

708

755

743

735

748

723

728

704

709

744

749

724

729

705

710

745

750

725

730

1 2 3 4 51 2 3 41 2 3 4 5 5

1 112 223 334 445 55

1 112 223 334 445 55

1 112 223 334 445 55
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BETÓNOVÁ ŠKRIDLA
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PROFILOVANÁ DRÁŽKOVÁ ŠKRIDLA 

GÖTEBORG
PREDNOSTI

Veľkosť: cca. 334 x 420 mm

Krycia šírka:

min.cca. 300 mm

priem.cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 310 mm

priem.cca. 328 mm 

max.cca. 345 mm

Spotreba:

min.cca. 9,7 ks/m2

priem.cca. 10,2 ks/m2

max.cca. 10,7 ks/m2

Váha: cca. 4,8 kg

Minibalík: 40 ks Paleta: 1080 ks

TECHNICKÉ DÁTAFARBY

PLANAR
tmavohnedá

2

5 6 7

PLANAR
čierna

4

DURATOP PRO
mokka

6

PLANAR
klasická červená

1 PLANAR
tmavosivá

3

DURATOP PRO
klasická červená

5 DURATOP PRO
tmavosivá

7 DURATOP PRO
čierna

8

1 2 3 4

8

cca. 9,7  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

Dvojitý bočný zámok chráni pred prenikaním 
vody a zničením konštrukcie strechy

Vodné bariéry ideálne chránia pred prenikaním 
snehu a vody pod plochu strechy

Hlboko profilované bočné zámky a hladké 
hrany chránia strechu pred zarastaním 
machom a pred usadzovaním špiny  
a nečistôt

Spodné rebrovanie zaručuje odolnosť voči 
zaťaženiu spôsobovaného vetrom  
a snehom

Moderné povrchy chránia pred vnikaním 
vody do štruktúry škridly a znemožňujú 
usadzovaniu nečistôt na strešnej krytine

Trvalá farebnosť – 4 moderné farby  
sú odolné voči UV žiareniu a voči  
vplyvu poveternostných podmienok

VLNOVÝ
EFEKT
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PROFILOVANÁ DRÁŽKOVÁ ŠKRIDLA  

HEIDELBERG

Veľkosť: cca. 334 x 420 mm

Krycia šírka:

min.cca. 300 mm

priem.cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 310 mm

priem.cca. 328 mm 

max.cca. 345 mm

Spotreba:

min.cca. 9,7 ks/m2

priem.cca. 10,2 ks/m2

max.cca. 10,7 ks/m2

Váha: cca.  4,5 kg

Minibalík: 40 ks Paleta: 1080 ks

TECHNICKÉ DÁTA

PLANAR
klasická červená

1 PLANAR
tmavohnedá

2 PLANAR
tmavosivá

3

DURATOP PRO
klasická červená

4 DURATOP PRO
mokka

5 DURATOP PRO
čierna

6

FARBY

1 2 3

4 5 6

cca. 9,7  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

PREDNOSTI
Kvalitné spodné rebrovanie zaručuje 
odolnosť voči zaťaženiu spôsobovaného 
vetrom a snehom

Moderný povrch chráni pred vnikaním 
vody do štruktúry škridly a znemožňuje 
usadzovanie nečistôt na strešnej krytine

Vodné bariéry ideálne chránia pred 
prenikaním snehu a vody pod plochu 
strechy

Trvalé povrchy, odolné voči 
UV žiareniu a voči vplyvu 
poveternostných podmienok

Hlboko profilované bočné zámky  
a hladké hrany chránia strechu pred 
zarastaním machom a pred usadzo-
vaním špiny a nečistôt.

TRADÍCIA V  
MODERNEJ EDÍCII
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PLOCHÁ ŠKRIDLA

KAPSTADT

Veľkosť: cca. 334 x 420 mm

Krycia šírka:

min.cca. 300 mm

priem.cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Vzdialenosť lát:

min.cca. 310 mm

priem.cca. 325 mm 

max.cca. 340 mm

Spotreba:

min.cca. 9,8 ks/m2

priem.cca. 10,2 ks/m2

max.cca. 10,7 ks/m2

Váha: cca.  4,7 kg

Minibalík: 36 ks Paleta: 1057 ks

TECHNICKÉ DÁTAFARBY

1 2 3 4

5 6

PLANAR
klasická červená

1 PLANAR
tmavosivá

3

DURATOP PRO  
tmavosivá

5

PLANAR
svetlosivá

2 PLANAR
čierna

4

DURATOP PRO 
čierna

6

PREDNOSTI

cca. 9,8  
ks na m2

MINIMÁLNA
SPOTREBA

Dvojitý bočný zámok chráni pred 
prenikaním vody a zničením 
konštrukcie strechy

Vodné bariéry ideálne chránia pred 
prenikaním snehu a vody pod plochu 
strechy

Hladké hrany, vrátane čelnej, zlepšujú 
estetiku strechy a sťažujú zarastanie 
machom

Kvalitné spodné rebrovanie 
zaručuje odolnosť voči zaťaženiu 
spôsobovaného vetrom a snehom

Moderné povrchy chránia pred 
vnikaním vody do štruktúry škridly  
a znemožňujú usadzovaniu nečistôt  
na strešnej krytine

Moderné farby a trvalé povrchy, 
odolné voči UV žiareniu a voči vplyvu 
poveternostných podmienok

DOKONALÁ  
PLOCHÁ FORMA 
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©Technické zmeny vyhradené. Spoločnosť nie je zodpovedná za chyby tlače a za odchýlky farebných odtieňov spôsobené použitím špecifických tlačových techník.  
Fotografie produktov uvedené v cenníku sa môžu líšiť od vzhľadu produktov v predaji.

CREATON Polska sp. z o.o. 
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz

STREDNÉ A VÝCHODNÉ SLOVENSKO 
tel: +421 908 784 347 
STREDNÉ A ZÁPADNÉ SLOVENSKO 
tel: +421 917 541 824 
info@creaton.sk 
www.creaton.sk
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