CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost.

Betonové tašky 2018

Střecha s novým vzhledem
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Moderní betonová krytina pro rozmanitá řešení střech
STŘEŠNÍ TAŠKY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Naše střešní tašky CREATON jsou k dostání ve dvou provedeních a v mnoha atraktivních barevných odstínech,
s lesklým či hedvábně matných efektem.

Moderní produkt vyrobený z písku,
cementu, vody a barevných pigmentů
Atraktivní cena
a jednoduchá pokládka
Jedinečný systém zdvojené horní
drážky zajišťuje dodatečnou ochranu
před zatečením

Planar

AŽ O 30 % VYŠŠÍ

100% recyklovatelné: rozemleté
střešní tašky je možné opět kompletně použít ve výrobním procesu

PEVNOST

NEŽ POŽADUJÍ
NORMY DIN plus

Střešní taška nabízející jemný, hladký povrch, díky němuž
jsou střechy dlouho čisté. Tato řada je dostupná v celé škále
barevných variací.

DuraTop Pro

NOVINKA

Použití možné už od sklonu

DuraTop Pro*

střechy 12°

Speciální povrchová vodoodpudivá úprava, vysoce odolná
vůči klimatickým vlivům. Zaručuje dlouhodobě zářivý
a harmonický vzhled celé střechy.

Certifikace DIN plus
Široká nabídka
originálního příslušenství

Planar

KVALITNÍ STŘEŠNÍ TAŠKY
Lepší vlastnosti díky optimalizované směsi písku:
• odolnější vůči poškození
• pevnější
• hladší
• ideální provedení spodní hrany
Další informace najdete na www.creaton.cz

* Krytinu v provedení DuraTop Pro můžete
objednávat od dubna 2017.
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HEIDELBERG – osvědčený tvar

HEIDELBERG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Tradiční, nadčasový tvar pro
novostavby i rekonstrukce
Zdvojená horní drážka
poskytuje dodatečnou
ochranu před zatažením
větrem hnaného deště

VELKÝ VÝBĚR

Zaoblená dolní hrana zajišťuje

BAREV

Planar

DuraTop Pro**

lepší odtok vody a zamezuje
znečištění

ozubů chrání latě před

BARVY

vlhkostí

S povrchem Planar

Speciální tvar závěsných

Dvojité spodní žebrování
zabraňuje průniku sněhu
či deště

Klasická červená

Tmavě červená

Tmavě hnědá

Tmavě hnědá
– mokka

Tmavě šedá

S povrchem DuraTop Pro**

Zvýšené a zkosené boční drážky zvyšují těsnost krytiny a předchází možnému
zatečení do konstrukce střechy.

Klasická červená

Další informace a technické údaje najdete na straně 14/15
** Povrchová úprava Duratop Pro dostupná od 1.4.2017.

Tmavě šedá
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GÖTEBORG – strhující vzhled

GÖTEBORG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zvlněný profil
se severským šarmem
Zdvojená horní drážka
poskytuje dodatečnou ochranu
před zatečením
Zvýšené a zkosené boční dráž-

ZVLNĚNÝ

ky zajišťují rychlejší odvod

PROFIL

Planar

DuraTop Pro**

vody a lépe chrání před výskytem mechu

lepší odtok vody a zamezuje

BARVY

znečištění

S povrchem Planar

Zaoblená dolní hrana zajišťuje

Speciální tvar závěsných
ozubů chrání latě před
vlhkostí

Klasická červená

Tmavě červená

Tmavě hnědá

Tmavě šedá

Tmavě hnědá
– mokka

Tmavě šedá

Černá

S povrchem DuraTop Pro**

Klasická červená

Dvojité spodní žebrování snižuje možnost zatečení nebo zafouknutí prachového sněhu.

Další informace a technické údaje najdete na straně 14/15

** Povrchová úprava Duratop Pro dostupná od 1.4.2017.

Černá
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VERONA – středomořský půvab

VERONA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Optimální odlehčení bočního
drážkování díky jedinečné
geometrii
Zdvojená horní drážka
poskytuje dodatečnou ochranu
před zatečením
Zvýšené a zkosené boční
drážky zajišťují rychlejší od-

Planar

DuraTop Pro**

vod vody a lépe chrání
před výskytem mechu
Dvojité spodní žebrování

JEDINEČNÝ

zabraňuje průniku sněhu

TVAR

či deště

BARVY
S povrchem Planar

Harmonický tvar dodává
střeše jedinečný vzhled

Klasická červená

Tmavě červená

Ocenění Red Dot Design Award

Speciální tvar závěsných ozubů chrání latě před vlhkostí.

Další informace a technické údaje najdete na straně 14/15

** Povrchová úprava Duratop Pro dostupná od 1.4.2017.

Černá
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KAPSTADT – moderní tvar

KAPSTADT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Taška s moderními, čistě
vedenými liniemi
Zdvojená horní drážka
poskytuje dodatečnou ochranu
před zatečením
Nízko položené boční
drážkování s otevřenou

DuraTop Pro**

Planar

vnitřní drážkou (nutná
pokládka na vazbu

MODERNÍ

s převazováním o půl tašky)

DESIGN

Speciální tvar závěsných

BARVY

ozubů chrání latě před

S povrchem Planar

vlhkostí
Dvojité spodní žebrování
zabraňuje průniku sněhu
nebo deště

Klasická červená

Tmavě šedá

Ocenění cenou architektů
TREND Award BAU 2013

Skrytá boční drážka i v oblasti spodní hrany.

Další informace a technické údaje najdete na straně 16/17
** Povrchová úprava Duratop Pro dostupná od 1.4.2017.

Černá
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Betonové střešní tašky – bezpečné a stylové
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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1 KAPSTADT tmavě šedá
2 GÖTEBORG tmavě šedá
3 VERONA klasická červená
4 KAPSTADT tmavě šedá
5 HEIDELBERG klasická červená
6 HEIDELBERG tmavě šedá
7 HEIDELBERG klasická červená
8 HEIDELBERG tmavě šedá

•

3

• •
5

6

• •
7

8
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Informace pro pokládku – profilované střešní tašky
HEIDELBERG/GÖTEBORG/VERONA
TECHNICKÉ ÚDAJE

Krycí šířka

Krycí délka
(laťování)

Spotřeba tašek

cca 420 mm

Hmotnost/ks
Balík

min.

cca 300 mm

stř.

cca 300 mm

max.

cca 300 mm

min.

cca 310 mm

stř.

cca 328 mm

max.

cca 345 mm

min.

cca 9,7 ks/m2

stř.

cca 10,2 ks/m2

max.

cca 10,7 ks/m2

Hřebenáč

Řez střechou
Laťování musí vždy odpovídat sklonu střechy.
Odstup latě u okapu závisí na sklonu střechy a provedení detailu.

LAF

310-345
Betonové tašky
"HEIDELBERG"
"GÖTEBORG"
"VERONA"

FLA

DN

F

LA

300

300

300

85

85

Kontralať
50

U modelu VERONA nejsou k dispozici poloviční tašky.

340

40

260

300

300

Okap

300

294

40

für BDS-Infobroschüre
30.06.2016
85Rabis

85

Okapový plech
Okapnička

Délkové překrytí

Krajní tašky

cca 4,5 až 4,8 kg

DN

Laťování

Výřez

Překrytí

Laťování

po 40 kusech

> 30°

75 - 110 mm

310 - 345 mm

90 mm

75 - 85 mm

335 - 345 mm

≥ 22°

85 - 110 mm

310 - 335 mm

120 mm

86 - 110 mm

310 - 334 mm

< 22°

100 - 110 mm

310 - 320 mm

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

Střešní latě LAF
30/50
FLA

-

35

33

32

30

29

28

26

25

25

25

-

113

107

102

98

93

89

85

82

79

76

Střešní latě LAF
40/60
FLA

-

35

33

32

30

29

28

26

25

25

25

-

122

117

112

108

104

101

98

92

89

86

Pro střešní tašky CREATON, modely HEIDELBERG, VERONA a GÖTEBORG, je k dispozici
vzhledově odpovídající, půlkulatý hřebenáč. Osazuje se s překrytím cca 50 mm. Každý hřebenáč
se upevňuje příchytkou hřebenáče a šroubem d = 4,5 mm, hloubka zašroubování do hřebenové
latě ≥ 24 mm.

40

294

310-345

Délkové překrytí

s výřezem 90 mm nebo 120 mm. V tabulce jsou uvedeny poměry mezi
výřezem a vzdáleností latí. Boční výška překrytí rovných částí krajních
tašek činí u tašek HEIDELBERG, VERONA a GÖTEBORG 85 mm.

Sortiment proti sesuvu sněhu a pochůzný systém pro profilované střešní tašky
Střešní latě
Vzdálenost krokví
Průřez
Šrouby do dřeva Vzdálenost
(osová vzdálenost)
podpůrných latí
podpůrných latí

HEIDELBERG, GÖTEBORG, VERONA, hřebenáč (spotřeba: 2,5 ks/bm)

Větrací pás

150

310-345
310-3

Na štítu se krytina zpravidla ukončuje krajní taškou. Každá krajní taška
se přitom do střešních latí upevňuje minimálně 1 vrutem: d = 4,5 mm,
hloubka zašroubování ≥ 24 mm. Všechny krajní tašky jsou k dostání

Hřebenová lať

260

310-345

cca 334 mm

Střešní lať

40

310-345
310-345

21

3 x 5 cm

≤ 80 cm

50 x 60 mm

6 x 100 mm

21 cm

4 x 6 cm

≤ 100 cm

60 x 60 mm

6 x 120 mm

21 cm

Nosné latě je třeba našroubovat ve vzdálenosti 21 cm od latě na straně hřebene (viz obrázek). Lať je
třeba ukotvit alespoň na 2 trámech 2 ks šroubů do dřeva (délka šroubu viz v tabulce). Díry na šrouby
se vrtají předem. Stoupací plošinu je možné instalovat na střechu s úhlem sklonu střechy 15°–55°.

0

Tašky pro pultové střechy
Při vyhotovení střechy z pultových tašek je třeba pultové
tašky zafixovat šroubem s těsnící hlavou a příchytkou.

PA
310-345
310-345

75°

164.5
110

Odvětrávací
pás

310-345

Překrytí

Odstup latí

Pultová vzdálenost

110 mm

310 mm

255 mm

105 mm

315 mm

260 mm

100 mm

320 mm

265 mm

95 mm

325 mm

270 mm

90 mm

330 mm

275 mm

85 mm

335 mm

280 mm

80 mm

340 mm

285 mm

75 mm

345 mm

290 mm

Při upevňování střešních tašek je nutné každou
pultovou tašku na straně okapu zajistit příchytkou
a na pultové hraně upevnit do střešních latí šroubem z nerezové oceli d = 4,5 m s těsnící podložkou,
hloubka zašroubování ≥ 24 mm. Kvůli menší vzdálenosti latí u pultových tašek je třeba dbát na to, aby
pultové tašky měly stejný sklon jako tašky v ploše.
Podle konstrukce může být proto nutné použít silnější střešní lať nebo případně přizpůsobit vzdálenost latí u pultových tašek.
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Informace pro pokládku – hladké střešní tašky
KAPSTADT

Řez střechou
Laťování musí vždy odpovídat sklonu střechy.
Odstup latě u okapu závisí na sklonu střechy a provedení detailu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Krycí šířka

cca 420  mm

Krycí délka
(laťování)

Spotřeba tašek

Hmotnost/ks
Balík

LAF

min.

cca 300 mm

stř.

cca 300 mm

max.

cca 300 mm

min.

cca 310 mm

stř.

cca 325 mm

Kontralať

max.

cca 340 mm

Okap

min.

cca 9,8 ks/m2

stř.

cca 10,2 ks/m2

max.

cca 10,7 ks/m2

310-340

Betonové tašky
"KAPSTADT"

DN
FLA

F

LA

30
00

300

144 4040

300

45

45

310-340

50

340

40

260

150

300

300

300

294

45

Okapový plech

40
45

Okapnička

Délkové překrytí

Krajní tašky

cca 4,7 kg

DN

Laťování

Šířka

Překrytí

Odstup latí

po 35 kusech

> 35°

80 - 110 mm

310 - 340 mm

90 mm

75 - 85 mm

335 - 345 mm

≥ 25°

95 - 110 mm

310 - 325 mm

120 mm

86 - 110 mm

310 - 334 mm

< 25°

105 - 110 mm

310 - 315 mm

Délkové překrytí

Hřebenáč KAPSTADT (spotřeba: 2,3 ks/bm)

Větrací pás

300

310-340

Na štítu se krytina zpravidla ukončuje krajní taškou. Každá krajní taška
se přitom do střešních latí upevňuje minimálně 1 vrutem: d = 4,5 mm,
hloubka zašroubování ≥ 24 mm. Protože se střešní tašky Kapstadt vždy

Hřebenová lať

4040110 150

310-3
310-340

cca 334 mm

Střešní lať

Hřebenáč

310-340
310-340

pokládají na vazbu, jsou k dispozici základní i poloviční tašky. Všechny
krajní tašky jsou k dostání v šířkách 90 mm a 120 mm. V tabulce jsou
uvedeny rozdíly mezi šířkou a vzdáleností latí.

Sortiment proti sesuvu sněhu a pochůzný systém pro hladké střešní tašky

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

Střešní latě LAF
30/50
FLA

-

45

45

45

45

45

45

45

45

-

-

-

102

92

83

74

68

61

55

48

-

-

Střešní latě LAF
40/60
FLA

-

40

40

40

40

35

35

35

35

-

-

-

112

103

94

86

80

75

70

64

-

-

Pro podpůrnou lať se používá stejný průřez jako pro krytinu. Přídavná podpůrná lať se umístí
ve vzdálenosti 215 mm od horní hrany závěsné střešní latě. Musí ležet minimálně na 2 krokvích
a ke každé krokvi být upevněna 2 vruty, min. 6 x 100 mm. Nosné tašky se šroubují do střešních
latí šroubem do dřeva, min. 4,5 x 45 mm. Po instalaci základní nosné tašky je nutné upevnit
držák stoupací plošiny přiloženými šrouby a vyrovnat do polohy dle sklonu střechy. Každá stoupací plošina musí být osazena na 2 základní nosné tašky. Stoupací plošinu je třeba upevnit na
základní nosnou tašku pomocí dodávaných šroubů. Více vedle sebe ležících stoupacích plošin
musí být navzájem spojeno spojovací sadou, která se dodává odděleně.

5

21

Hřebenáče pro model Kapstadt se osazují bez překrytí na hřebenovou lať. Upevňují se speciální
příchytkou a vrutem na hřebenovou lať 30/50 mm. Při použití širších hřebenových latí je nutné
použít příchytky, které zabrání naklopení tašky. Je třeba zachovávat dostatečný větrací otvor.
Hodnoty výšky hřebenové laťe FH v závislosti na sklonu střechy jsou uvedeny v tabulce výše.
Hodnoty pro jiné než uvedené sklony střechy lze odvodit interpolací.

Základní prvky s držákem pro protisněhovou mříž se osazují zejména do oblasti okapu ve
2. nebo 3. řadě tašek a podle potřeby i do dalších řad. Více protisněhových mříží se navzájem
spojuje spojkami (vždy 2 na jeden spoj), které se dodávají odděleně.

Pultová střecha
Upevnění se provádí pomocí vrutu
s podložkou a příchytkou tašek

80

78

Při osazování příchytek je třeba dbát na to, aby byl izolační pás vyrovnán podle středové osy pod
oběma upevňovanými hřebenáči a byl tak zajištěn trvale funkční odtok vody.

Pultové střechy

69°

310-340

140

310-340
310-340
0-340

Odvětrávací
pás

Při upevňování střešních tašek je nutné každou pultovou tašku na straně okapu zajistit příchytkou a na pultové hraně upevnit do střešních latí dodaným vrutem z nerezové oceli: d = 4,5 m
s těsnící podložkou, hloubka zašroubování ≥ 24 mm. Vzdálenost latí u pultového ukončení je
stejná jako u tašek v ploše.
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Střešní fólie CREATON

HOSPODÁRNÉ ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNÉ PODSTŘEŠÍ

Společnost CREATON nabízí pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) kvalitní střešní fólie, které splňují náročné požadavky dle
německých směrnic cechu pokrývačů ZVDH a jsou zatříděny do nejvyšší klasifikace USB-A, UDB-A (mimo „UNO“). Fólie „DUO“ a „TRIO“ jsou
opatřeny integrovanou samolepící páskou pro slepení vzájemných přesahů. Spolu s dalším příslušenstvím Creaton lze vytvořit funkční podstřeší
i v náročných klimatických podmínkách a nízkých sklonech střechy.

CREATON „UNO“

CREATON „DUO“

Základní střešní fólie pro nezateplené i zateplené větrané střešní
konstrukce. Používá se při bezpečných sklonech střechy bez zvýšených požadavků na doplňkou hydroizolační vrstvu.

Difuzně otevřená střešní fólie pro dvouplášťové šikmé střechy, kontaktní na tepelnou izolaci. Ideální pro použití na střešní konstrukce
zateplené na celou výšku krokví.

CREATON „TRIO“

CREATON „QUATTRO“

Vysoce kvalitní střešní fólie vhodná na bednění a určená pro zvýšené požadavky vyplývající z nízkého sklonu střechy, geografické
polohy, konstrukce střechy apod.

Extrémně odolná, svařitelná syntetická fólie, která spolu s příslušenstvím Creaton splňuje požadavky na vytvoření vodotěsného
podstřeší.

Použití střešních fólií CREATON pro vytvoření doplňkové hydroizolašní vrstvy
HEIDELBERG,
GÖTEBORG,
VERONA

Počet zvýšených požadavků (ZP)

KAPSTADT
Žádný

Jeden

Podstřešní těsnící páska UAB

Pro lepení spojů a napojení fólií, s výbornou přilnavostí také
na dřevo, zdivo a beton

Samolepící těsnící butylová
páska se zvlněným polyetylenovým podkladem s vysokou
podélnou průtažností větší než
60%. Slouží k utěsnění prostupů a lepení složitých detailů.

(25 metrů/role)

(5 metrů/kotouč)

Speciální lepidlo SKL

Těsnící pěnová páska NDB

Elastické lepidlo určené pro
slepení příčných i podélných
přesahů fólií a pro napojení fólií
na okapní plech, stěny, štíty
komíny apod.

Používá se na podtěsnění
kontralatí v nízkých
sklonech střech.

Horkovzdušná pistole
pro fólii „QUATTRO“

Tři*

≥ 22°
bezpečný
sklon střechy

≥ 25°
bezpečný
sklon střechy

TŘÍDA 6
DHV volně na krokvích,
spoje překrytím
– tříplášťová střecha.
• UNO
• DUO

TŘÍDA 6
DHV volně na krokvích,
spoje překrytím.
• UNO
• DUO

TŘÍDA 5
DHV na tvarově
stálé tepelné izolaci
nebo bednění, spoje
překrytím, průběh pod
kontralatěmi.
• DUO

TŘÍDA 4
DHV na tvarově stálé
tepelné izolaci nebo
bednění, spoje slepeny,
průběh pod kontralatěmi.
• DUO
• TRIO

≥ 18°

≥ 21°

TŘÍDA 4
DHV na tvarově stálé
tepelné izolaci nebo
bednění, spoje slepeny,
průběh pod kontralatěmi.
• DUO
• TRIO

TŘÍDA 4
DHV na tvarově stálé
tepelné izolaci nebo
bednění, spoje slepeny,
průběh pod kontralatěmi.
• DUO
• TRIO

TŘÍDA 3
DHV na tvarově stálé
tepelné izolaci nebo
bednění, spoje slepeny,
podtěsnéné kontralatě,
průběh pod kontralatěmi.
• DUO + příslušenství
• TRIO + příslušenství

TŘÍDA 3
DHV na tvarově stálé
tepelné izolaci nebo
bednění, spoje slepeny,
podtěsnéné kontralatě,
průběh pod kontralatěmi.
• DUO + příslušenství
• TRIO + příslušenství

≥ 14°

≥ 17°

TŘÍDA 3
DHV na tvarově stálé
tepelné izolaci nebo
bednění, spoje slepeny,
podtěsnéné kontralatě,
průběh pod kontralatěmi.
• DUO + příslušenství
• TRIO + příslušenství

TŘÍDA 3
DHV na tvarově stálé
tepelné izolaci nebo
bednění, spoje slepeny,
podtěsnéné kontralatě,
průběh pod kontralatěmi.
• DUO + příslušenství
• TRIO + příslušenství

TŘÍDA 2
DHV na bednění, spoje
slepeny nebo svařeny,
podtěsněné kontralatě,
průběh pod kotralatěmi.
• TRIO + příslušenství

TŘÍDA 2
DHV na bednění, spoje
slepeny nebo svařeny,
podtěsněné kontralatě,
průběh pod kotralatěmi.
• TRIO + příslušenství
• QUATTRO + příslušenství

≥ 12°

≥ 15°

TŘÍDA 2
DHV na bednění, spoje
slepeny nebo svařeny,
podtěsněné kontralatě,
průběh pod kotralatěmi.
• QUATTRO + příslušenství

TŘÍDA 2
DHV na bednění, spoje
slepeny nebo svařeny,
podtěsněné kontralatě,
průběh pod kotralatěmi.
• QUATTRO + příslušenství

TŘÍDA 1
DHV na bednění, syntetické fólie nebo asfaltové pásy, spoje slepeny
či svařeny, průběh přes
kontralatě.
• QUATTRO + příslušenství
pro vodotěsné podstřeší

TŘÍDA 1
DHV na bednění, syntetické fólie nebo asfaltové pásy, spoje slepeny
či svařeny, průběh přes
kontralatě.
• QUATTRO + příslušenství
pro vodotěsné podstřeší

≥ 10°

≥ 10°

TŘÍDA 1
DHV na bednění, syntetické fólie nebo asfaltové pásy, spoje slepeny či svařeny, průběh přes kontralatě.
• QUATTRO + příslušenství pro vodotěsné podstřeší

Příslušenství pro střešní fólie
NKS oboustranná lepící páska

Dva

Pro vytvoření svařeného spoje
fólie QUATTRO s plynulou
regulací teploty a průtoku
vzduchu.
(dodávané jen zvlášť)

Vnější roh – prvek pro vodotěsné
podstřeší „QUATTRO“
Slouží jako příslušenství při řešení detailů ukončení fólie na rozích
(komínů, prostupů apod.).

(objem 310 ml/kartuše,
vydatnost cca 19 bm lepení)

(30 metrů/kotouč)

(dodávané jen po kusech)

Těsnící páska NDS

Svařovací činidlo QSM

Oboustranně lepící, používá
se pod kontralatě na utěsnění
perforací hřebíky.

Používá se k homogennímu
spojení příčných a podélných
přesahů fólie „QUATTRO“ pro
vytvoření vodotěsného podstřeší.

Těsnící pás kontralatí KKS pro
napojení na fólii „QUATTRO“

(10 metrů/role)

(1 l/balení)

Těsnící tmel NDM

Láhev se štětcem pro QSM

Používá se na utěsnění perforací hřebíky pod kontralatěmi.

Slouží pro nanášení
svařovacího činidla QSM.

(1000 ml/lahvička)

(dodávané jen zvlášť)

(20 metrů/role)

* V případě více než tří zvýšených požadavků je nutné zvolit vyšší třídu těsnosti.

DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace o našem sortimentu doplňků
naleznete na www.creaton.cz

Ekonomické a spolehlivé

STŘEŠNÍ TAŠKY CREATON
ODOLNÉ A EKOLOGICKÉ

Jsou vyrobeny z písku, portlandského
cementu a vody. Odolné vůči povětrnostním
vlivům a UV záření, barevně stálé,
s výjimečně tvrdou povrchovou úpravou.
Nehořlavé, nepropustné pro vodu a díky
ideální hmotnosti i obzvláště odolné při
bouřkách.

ODOLNÉ
VŮČI UV
ZÁŘENÍ

ODOLNÉ
VŮČI MRAZU,
VĚTRU
I DEŠTI
EKOLOGICKÉ

Odolné vůči vlhkosti
a mrazu

Odolné vůči UV

Nehořlavé

BDS/KPGES/D/07.16/50/Kr/w&co Barevné odchylky způsobené tiskem a technické změny vyhrazeny.

Creaton South-East Europe Kft.

Bezplatná linka

800 700 779

Kancelář Česká republika
Vídeňská 153/119b
619 00 Brno

Oblastní manažeři
Západ ČR
Střed ČR
Východ ČR

tel: +420 773 598 967
tel: +420 702 081 093
tel: +420 728 755 126

Projektový manažer

tel: +420 702 206 632

info@creaton.cz
www.creaton.cz

Ekologické

