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CREATON

SIMPLA®

Jedinečná taška pro moderní střechu



Velkoformátová taška SIMPLA představuje keramickou krytinu, která ve všech 

směrech vyhovuje představám současného moderního designu a zároveň nabízí 

jedinečné technické výhody.

Nepřehlédnutelný vzhled tašky SIMPLA 

charakterizuje dokonalá krása spočívající  

v jednoduchosti a přímočarosti v kombinaci 

s optimální funkčností. SIMPLA se vyrábí v 

elegantním barevném provedení NUANCE 

matně černá engoba a je skvělou alternati-

vou k tradičním červeným nebo hnědým 

barvám.

Tato taška vyzdvihuje nejdůležitější znaky 

stylu moderní architektury - jednoduchost 

a minimalismus.
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SIMPLA® – ideální pro moderní střechy

Engoby jsou dostupné ve 

vysokém standardu kvality 

Creaton, s jemným hedvábným 

leskem a vysokou odolností 

vůči poškrábání a poškození.

BEZPEČNOST
Záruka funkčnosti a technických výhod

ESTETIKA
Ideální poměr mezi výškou a šířkou

KVALITA
Garantovaná trvanlivost střešního pláště

Moderní plochá krytina s rozměrem 

300x500 mm se vyznačuje jedinečným 

designem a parametry, které charakterizují 

novou generaci keramických tašek. Propra-

covaný systém vodních drážek spolu se 

způsobem pokládky tašek na vazbu posky-

tuje střeše spolehlivou ochranu proti všem 

povětrnostním vlivům. 

50
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NUANCE černá matná engoba

Bezkontaktní technologie výpalu

Použití kvalitní suroviny spolu s moderní 

technologií bezkontaktního vypalovacího 

procesu v oddělených horizontál ních 

kazetách je zárukou dosažení nejvyšší 

kvality.

1
0

0
%

 b
ar

ev
ná stálost



04I05

Vzhledem k možnému posuvu v hlavových drážkách je snadné rozvrhnout si optimální laťování 

v závislosti na délce krokve, což oceníte jak při novostavbách, tak i při rekonstrukcích střech. 

Ani při maximální rozteči není narušena těsnost krytiny.

MOŽNOST POSUVU

Podpůrná zpevňovací žebra poskytují tašce větší pevnost a odvádí případně vzniklou kon-

denzaci ze spodní strany tašky.

ZPEVŇOVACÍ ŽEBRA

Dva stabilní závěsné ozuby zajišťují bezpečné uchycení na střešní latě. Vzhledem 

k dostatečnému zabezpečení krytiny před povětrnostními podmínkami lze krytinu použít 

v širokém spektru sklonů střech.

ZVÝŠENÁ STABILITA

Propracovaný systém hlavových a bočních zdvojených drážek poskytuje tašce SIMPLA® 

bezpečný odvod vody a mimořádnou těsnost i při silném větru. Zvýšená drážka v horní 

části tašky spolehlivě chrání proti průniku nečistot pod tašku. 

UNIKÁTNÍ SYSTÉM DRÁŽEK

Montážní otvor připravený z výroby usnadňuje rychlé a spolehlivé upevnění tašky na 

střeše. Možnost posuvu pak zjednodušuje přesnou montáž.

JEDNODUCHÉ UPEVNĚNÍ

Inovativní technologie a design Originální příslušenství SIMPLA®

Základní taška Poloviční taška Větrací taška Podhřebenová větrací taška
(umísťuje se po celé délce 
první řady pod hřebenem)

Podhřebenová větrací taška 
poloviční

Podhřebenová větrací taška  
krajní levá/pravá

Krajní taška levá Krajní taška pravá Poloviční krajní taška  
levá/pravá

Prostupová taška odvětrání

Hliníková základní taška Mříž na zachytávání sněhu 
+ držák

Stoupací plošina + držák Stoupací schod

Koncový hřebenáč PS Hřebenáč PS

Funkční uzávěr hřebenáče Rozdělovací hřebenáč 3-stranný Příchytka tašek natloukací Příchytka tašek závěsná

Kompletní sortiment příslušenství naleznete v ceníku Creaton. Aktuální dostupnost jednotlivých prvků je nutné před objednáním prověřit.
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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

30
30

LAF

FLA

=

„FIRSTFIX®”

+

Ideální ukončení hřebene: bezpečné, estetické a hospodárné

Technické údaje:

Rozměr: cca 300 x 500 mm

Krycí šířka: min. cca 260 mm

stř. cca 261 mm 

max. cca 263 mm

Krycí délka/laťování: min. cca 338 mm

stř. cca 352 mm 

max. cca 366 mm

Spotřeba tašek: min. cca 10,4 ks/m2

stř. cca 10,9 ks/m2

max. cca 11,4 ks/m2

Hmotnost: cca 4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

Velká bezpečnost bez hřebenové laťe. 
Rychlá a jednoduchá montáž hřebene.

Ideální ukončení střechy ve hřebeni je charakterizováno  

vysokou estetičností a dlouhou životností.

Pravá střecha z krytiny Creaton je plně keramická, což zaru-

čuje dlouhou životnost a zároveň jednotný estetický vzhled. 

Při použití podhřebenové větrací tašky již není nutné insta-

lovat větrací pás hřebene a klasické větrací tašky, což přináší 

nejen finanční úsporu, ale spolu s hřebenáči vytváří tento 

systém estetický vzhled bez rušivých elementů. 

Použití alternativních řešení, jako jsou plastové prvky, neza-

ručuje dlouhou životnost a v budoucnu je nezbytné vynaložit 

nemalé náklady na údržbu a opravu takové střechy.

Montáž hřebenáčů bez použití hřebenové latě.

Konstrukce podhřebenové větrací tašky zabraňuje vniknutí 

deště či sněhu pod hřebenáč a zároveň umožňuje požado-

vané odvětrání střechy ve hřebeni. Slouží také jako podpora 

pro montáž hřebenáčů bez použití hřebenové latě. Způsob 

pokládky pomocí systému „FIRSTFIX“ s použitím speciálních 

příchytek, které se připevňují na hřebenáč a drátem k posled-

ní lati pod hřebenem je velmi rychlý a ekonomicky výhodný. 

 

Montáž hřebenáčů s použitím hřebenové latě.

Při pokládce hřebenáče na hřebenovou lať postupujte při 

rozměření dle níže v tabulce uvedených orientačních hodnot 

LAF a FLA. V tabulce naleznete hodnoty pro rozměry střeš-

ních latí 30×50 mm, nebo 40x60 mm při použití podhřebe-

nové větrací tašky.  

V případě jiných průřezů latí je třeba hodnoty určit individuálně 

nebo si vyžádat odborné poradenství od společnosti CREATON!

Podhřebenová větrací taška  
spolu se systémem FIRSTFIX  
přináší inovativní řešení  
ukončení hřebene. 

střešní lať 40/60, hřebenáč PS (2,5 ks/m)

LAF –   odstup latí od průsečíku  
hřebene střechy

FLA –   odstup hřebenových latí
DN –   sklon střechy

Rozlaťování při použití hřebenáče PS*

Odvětrání prostřednictvím větrací tašky o větracím 
průřezu 27,3 cm2 (cca 18 ks/100m2).

Okapnička

Okapový plech

Okap

Kontralatě

Střešní taška 
SIMPLA

Větrací taška 
SIMPLA

Hřebenáč „PS“

* Znázorněný nákres je pouze schématický. Provedení konstrukce střechy a samotná pokládka krytiny musí být provedena v souladu 
s platnými normami a předpisy (dle ČSN 73 1901, Pravidel pro navrhování a provádění střech a montážních instrukcí).

Extrémní testy prokázaly, že taška SIMPLA vyniká vysokou 

těsností i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Díky pro-

pracovanému systému vodních drážek a s použitím origináln-

ích střešních fólií Creaton zaručuje dokonalou ochranu střechy. 

V případě dotazů ohledně použití vhodného typu fólií kontak-

tujte našeho technického poradce.   



Nechte se unést jedinečnou nabídkou širokého sortimentu tvarů a barev.  

Kompletní nabídku produktů a více informací naleznete na www.creaton.cz.

Nejširší sortiment bobrovek na světě Kolekce „NOBLESSE“

Sortiment ražených tašek

CREATON – Specialista na keramické tašky
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CREATON

Bezplatná linka 800 700 779

Oblastní manažeři
Západ ČR tel: +420 773 598 967
Střed ČR tel: +420 702 081 093
Východ ČR tel: +420 728 755 126 

Technický manažer tel: +420 702 206 632

Creaton South-East Europe Kft.
 
Kancelář Česká republika
Vídeňská 153/119b
619 00 Brno

info@creaton.cz
www.creaton.cz


