
SIMPLA® – Dachówka płaska

Innowacyjna technologia i design



SIMPLA
ZALETY

SIMPLA® – Perfekcja w każdym detalu

Dachówka wielkiego formatu          
o idealnych proporcjach         
300x500 mm i ponadprzeciętnym 
zużyciu 10,4 - 11,4 szt./m2

Perfekcyjna konstrukcja zapewnia 
optymalną wentylację połaci, 
wyjątkową szczelność i elastyczny 
montaż

Wyjątkowe wzornictwo, nowoczesna 
kolorystyka i najlepsze parametry 
użytkowe

Tolerancja przesuwu 28 mm 
dla estetycznego dopasowania 
dachówek do każdego rodzaju 
dachu

BEZDOTYKOWA 
TECHNOLOGIA WYPAŁU
Najwyższą możliwą jakość gwarantują najlepsze surowce, nowoczesna 
technologia bezdotykowego wypału w poziomych kasetach typu H oraz 
stała optymalizacja procesu produkcyjnego.

ok. 10,4  
szt./m2

MINIMALNE
ZUŻYCIE



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

Kolory i rodzaje powierzchni

NUANCE
KOLEKCJA ANGOBOWANA

NUANCE 
czarna matowa 
angobowana 

FINESSE
KOLEKCJA GLAZUROWANA

FINESSE 
w kol. łupka 
glazurowana

FINESSE 
czarna 
glazurowana



Drabina

Kominek „SIGNUM“

Dachówka 
antenowa  

z gumową nasadką

„MANUFAKTUR“

Trójnik 
(łącznik gąsiorów)

Dachówka 
przelotowa 

ceramiczna do 
kominów gazowych

Gąsior początkowy

Dachówka 
dwufalowa

Dachówka boczna
lewa/prawa

Dachówka przezroczysta

Adapter „SIGNUM“

Dachówka wentylacyjna

Membrana dachowa

Membrany dachowe

Membrany

Taśma 
wykończeniowa 

kominowa/ścienna
CREPFORM PLUS

W ofercie oryginalnych akcesoriów dachowych CREATON 
znajduje się wszystko, co jest potrzebne, aby dach był nie 
tylko piękny, ale też szczelny i bezpieczny. 

Poniższe zostawienie na przykładzie dachówki HARMONIE® 
prezentuje asortyment dla wszystkich modeli w ofercie 
CREATON.

CREATON – Oryginalne akcesoria

Taśma 
kalenicowa
CREAROLL



ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE SIMPLA® 

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

Dachówka połówkowa

Dachówka kalenicowa 
wentylacyjna boczna 
lewa/prawa

Dachówka boczna 
lewa

Dachówka boczna 
prawa

Dachówka boczna połówkowa 
lewa/prawa

Kominek odpowietrzający 
instalację sanitarną ceram. 
Ø 100 „SIGNUM“ typ A 

Aluminiowa dachówka  
podstawowa

Drabinka  
śniegowa

Ława kominiarska
krótka/długa

Stopień
kominiarski

Gąsior początkowy PS Gąsior PS

Systemowa zaślepka gąsiora ceramiczna 
początkowa/końcowa

Trójnik 
(łącznik gąsiorów)

Klamra do dachówki wbijana Klamra do dachówki podwieszana

Dachówka wentylacyjna Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna

Dachówka kalenicowa wentylacyjna 
połówkowa



SIMPLA® – Realizacje
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FINESSE w kolorze łupka glazurowana

NUANCE czarna matowa angobowana

NUANCE czarna matowa angobowana

NUANCE czarna matowa angobowana

FINESSE w kolorze łupka glazurowana

NUANCE czarna matowa angobowana
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CREATON – W dążeniu do perfekcyjnego montażu

DANE TECHNICZNE
Wymiary: ok. 300 x 500 mm

Szrokość krycia:

min. ok. 260 mm

średni ok. 261 mm

maks. ok. 263 mm

Rozstaw łat:

min. ok. 338 mm

średnie ok. 352 mm 

max. ok. 366 mm

Zużycie:

min. ok. 10,4 szt./m2

średni ok. 10,9 szt./m2

maks. ok. 11,4 szt./m2

Masa jednostkowa: ok. 4,9 kg

Pakiet: 4 szt. Paleta: 192 szt.

Ekstremalne testy potwierdziły ponadprzeciętną szczelność dachówki SIMPAL® w zakresie zapobiegania wnikaniu wody opadowej 
pod pokrycie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Dzięki perfekcyjnej konstrukcji zamków zapewniamy bezpieczeństwo 
i szczelność pokrycia nawet przy niskich kątach nachylenia połaci. Dla zachowania najwyższej ochrony zalecamy stosowanie orygi-
nalnych membran dachowych CREATON.

• powyżej 16° - CREATON UNO 120 Classic, DUO 150 classic/extra, DUO 180 extra
• 12-16° -  CREATON TRIO 210 extra
• 10-12° - CREATON TRIO 270 extra long life 
• 7-10° - CREATON QUATTRO extra long life  
•  przy 18° z folią wstępnego krycia CREATON UNO, 
•  przy 16° z folią wstępnego krycia klejoną lub zgrzewaną CREATON DUO,
•  przy 14° z folią wstępnego krycia CREATON TRIO,
• przy 10° z folią wstępnego krycia CREATON QUATTRO.

W przypadku pytań dotyczących prawidłowego zabezpieczenia konstrukcji dachu prosimy o kontakt z naszym doradcą.

ZASTOSOWANIE MEMBRAN DACHOWYCH CREATON:

28 MM 
TOLERANCJI 
PRZESUWU



*  Przedstawiony rysunek obrazuje jedynie przykładową konstrukcję. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i norm, w razie wątpliwości 
należy dokonać konsultacji ze specjalistą.

Dachówka połaciowa
SIMPLA
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Dachówka połaciowa
SIMPLA

Dachówka 
połówkowa

45 65

70

221 7560261261261261

50

4565

70

22175

50

261 221261 221261 22126160

Wykończenie szczytu dachówką boczną  

prawą z deską szczytową*

Wykończenie szczytu dachówką boczną 

lewą z deską szczytową*

Wykończenie szczytu dachówką boczną 

prawą połówkową z deską szczytową*

Wykończenie szczytu dachówką boczną 

lewą połówkową z deską szczytową*



CREATON – Takie powinno być wykończenie każdej kalenicy:  bezpieczne, estetyczne i niedrogie

Trwałość i estetyka to dwie najważniejsze cechy 
idealnego pokrycia dachowego
Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni ceramiczny, 
który jest gwarancją nie tylko trwałości, ale również 
ponadprzeciętnej estetyki. Spoilery dachówek kalenicowych 
tworzą przyjemną dla oka poziomą linię zwieńczającą połać 
dachu biegnącą równolegle do linii gąsiorów. Stosowanie 
wyłącznie ceramicznych elementów poprawia znacząco 
optykę kalenicy podnosząc wartość estetyczną i materialną 
dachu. Stosowanie alternatywnych rozwiązań jak taśmy  
z tworzyw sztucznych nie gwarantuje trwałości i powoduje 
konieczność ponoszenia niemałych kosztów napraw  
i remontów w przyszłości.

Pewne i bezpieczne systemowe rozwiązanie  
mocowania gąsiorów, bez stosowania łaty kalenicowej
Użycie dachówek kalenicowych zapewnia optymalną 
wentylację połaci i dzięki konstrukcji spoilera znacząco 
redukuje siłę wiatru w obrębie kalenicy podczas wichury. 
Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów na łacie 
kalenicowej możliwy jest tańszy i szybszy sposób 
mocowania gąsiorów przy użyciu specjalnych klamer 
ze stali szlachetnej w systemie FIRSTFIX® – bez łaty 
kalenicowej i niezbędnych w tym przypadku wsporników.

Mocowanie gąsiorów na łacie
Poniższa tabela podaje prawidłowe odległości górnej łaty 
oraz łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy w zależności 
od kąta nachylenia połaci. Wartości LAF/FLA powinny być 
zawsze mierzone na kontrłatach. Zakłada się stosowanie 
dachówek kalenicowych wentylacyjnych oraz użycie  
łat/kontrłat o przekroju 30/50 mm, ewentualnie 40/60. 
W przypadku stosowania łat o innych wymiarach prosimy  
o wyznaczenie odpowiednich wartości indywidualnie  
lub o kontakt z doradcą CREATON.

Dachówka kalenicowa wentylacyjna 
oraz system mocowania gąsiorów  
FIRSTFIX® – innowacyjny duet  
na doskonałą kalenicę.

LAF =  odległość pierwszej górnej 
łaty od linii szczytu kalenicy 
(w mm)

FLA =  odległość łaty kalenicowej 
od linii szczytu kalenicy  
(w mm)

DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

LAF 75 70 65 65 60 60 60 75 85

FLA 130 120 100 90 70 70 65 30 25

Łaty o wymiarach 40/60,  Gąsior typ PS (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb)
Dachówka boczna (zapotrzebowanie: 2,6 szt./mb)

30
30

LAF

FLA

Duże bezpieczeństwo bez konieczności 
stosowania łaty kalenicowej. 
Szybki i łatwy montaż gąsiorów.

=

FIRSTFIX®

+



CREATON – Takie powinno być wykończenie każdej kalenicy:  bezpieczne, estetyczne i niedrogie

* Przedstawiony rysunek techniczny obrazuje jedynie przykładową konstrukcję.

Przekrój dachu*
Wentylacja z zastosowaniem dachówek kalenicowych wentylacyjnych. 
Gąsiory układane na sucho. Powierzchnia przekroju wylotu powietrza 
do ok. 230 cm2/mb. kalenicy. Wg normy DIN 4108 wartość  
wystarczają dla połaci o długości krokwi do 23 m.



CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 42 – 48
dachy@creaton.pl
www.creaton.pl
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spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. 
Wydanie  12.2019-02

+++ZIEMIA WODA POWIETRZEOGIEŃ

Niepalne

Trwałe

Odporne na 
wpływ czynników 
atmosferycznych

Odporne na 
promieniowanie UV

Wytrzymałe

Ekologiczne

CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 42 – 48
dachy@creaton.pl
www.creaton.pl

DACHÓWKI CERAMICZNE CREATON
SIŁA CZTERECH ŻYWIOŁÓW

Dachówki ceramiczne marki CREATON odznaczają 
się doskonałymi parametrami użytkowymi. Spójne 
kolorystycznie dachówki podstawowe, dodatki 
i akcesoria montażowe tworzą funkcjonalny system 
dachowy. 
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają 
funkcjonalność, szczelność i trwałość przez długie 
lata. 
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