
STŘEŠNÍ TAŠKY 
FASCINUJÍCÍ ROZMANITOST  
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STŘEŠNÍ TAŠKY CREATON 
CREATON je evropská značka střešních krytin s více než  
130-ti letou tradicí. Všechny nabízené pálené a betonové střešní 
tašky a příslušenství se vyznačují výjimečnou kvalitou, která  
je výsledkem spojení německé preciznosti, nejlepších řešení 
ověřených v průběhu let a nejmodernějších výrobních postupů. 
Výrobky značky CREATON jsou v Evropě považovány  
za synonymum nejlepšího designu, dokonalé funkčnosti  
a maximální životnosti. Jsou zárukou toho, že střecha bude 
krásná po dlouhou dobu a zároveň si zachová všechny  
své technické vlastnosti.

KVALITA – bohaté zkušenosti a nejlepší řešení

Výrobky CREATON se na trhu vyznačují estetikou a designem. 
Díky použití nejlepších surovin a péči o každý detail během 
výrobního procesu jsou maximálně šetrné k životnímu 
prostředí.

ESTETIKA – inspirativní nabídka modelů, barev a povrchů

Portfolio výrobků značky CREATON zahrnuje téměř 30 
modelů pálených a betonových střešních tašek. V kombinaci 
s působivou škálou barev a povrchů nabízí značka CREATON 
více než 250 kombinací.

BEZPEČNOST – záruka funkčnosti a technických výhod

Originální systémová řešení jsou zárukou, že střecha je nejen 
krásná, ale také bezpečná. Četná technická vylepšení zvyšují 
přesnost a jednoduchost montáže. Výrobky splňují všechny 
požadavky stavebních norem a předpisů

EKOLOGIE – aktivity podnikané pro budoucí generace

Udržitelné podnikání a omezování negativních dopadů 
výrobního procesu na životní prostředí jsou v současnosti 
jedněmi z nejdůležitějších priorit činnosti CREATON.
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PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
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HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA  

TITANIA

cca. 9,0  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

43 MM

BARVA
Rozměry: cca. 325 x 515 mm

Krycí šířka:

min.cca. 260 mm

stř. cca. 262 mm

max.cca. 264 mm

Krycí délka:

min.cca. 380 mm

stř. cca. 402 mm

max.cca. 424 mm

Spotřeba:

min.cca. 9,0 ks/m2

stř. cca. 9,5 ks/m2

max.cca. 10,1 ks/m2

Váha: cca. 4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

TECHNICKÁ DATA

1 2 3 4

5 6 7

NUANCE
břidlicová engoba

2

FINESSE
břidlicová glazura

5

NUANCE
antracitová engoba

3

FINESSE
černá glazura

6

NUANCE
měděně červená engoba

1

FINESSE
kaštanová glazura

4

NOBLESSE
hnědá glazura

7

VÝHODY
Velkoformátová taška v ideálním 
rozměru 325 x 515 mm

Posun o 43 mm umožňuje přizpůsobit 
rozteče latí na střešní ploše, což 
přispívá k zefektivnění práce pokrývačů

Vyznačuje se tzv. „formátem 10”, 
spotřebou od 9 ks/m², díky tomu 
zůstává poměr mezi cenou a výkonem 
optimální

Použití v nižších sklonech, již od 
10° sklonu střechy s předepsanou 
doplňkovou hydroizolační vrstvou
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HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA  

TITANIA

Rozměry: cca. 325 x 515 mm

Krycí šířka:

min.cca. 260 mm

stř. cca. 262 mm

max.cca. 264 mm

Krycí délka:

min.cca. 380 mm

stř. cca. 402 mm

max.cca. 424 mm

Spotřeba:

min.cca. 9,0 ks/m2

stř. cca. 9,5 ks/m2

max.cca. 10,1 ks/m2

Váha: cca. 4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

TECHNICKÁ DATA

HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

PREMION
VÝHODY

Rozměry: cca. 280 x 460 mm

Krycí šířka:

min.cca. 222 mm

stř. cca. 225 mm

max.cca. 228 mm

Krycí délka:

min.cca. 357 mm

stř. cca. 368 mm 

max.cca. 379 mm

Spotřeba:

min.cca. 11,6 ks/m2

stř. cca. 12,1 ks/m2

max.cca. 12,6 ks/m2

Váha: cca.  3,5 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATA

cca. 11,6  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

23 MM

přírodní 
červená

1

NUANCE
břidlicová engoba

5

FINESSE
hnědá glazura

9

NUANCE
hnědá engoba

3

FINESSE
kaštanová glazura

7

NOBLESSE  
křišťálově břidlicová  
glazura

11

NUANCE  
měděně červená  
engoba

2

NUANCE
černá matná  
engoba

6

FINESSE  
černá glazura

10

NUANCE
manganová matná  
engoba

4

FINESSE
vínově červená  
glazura

8

NOBLESSE  
křišťálově černá  
glazura

12

Škála povrchových úprav engoby NUANCE 
a glazur FINESSE a NOBLESSE přináší bohatý 
výběr barevných odstínů

Střešní tašky mají v celém průřezu  
jednotnou barvu, takže není nutné je zatírat  
v místech řezu nebo možného poškození

Díky použití technologie KERALIS®  
má střešní taška ještě větší odolnost vůči 
působení všech škodlivých vlivů prostředí 
Hloubkové testy prokázaly výjimečnou 
mrazuvzdornost modelu PREMION.  
Test mrazuvzdornosti ani po 1000 
cyklech neprokázal jakéhokoliv 
poškození

Ideální konstrukce drážek a dokonalého 
systému odvodu vody dovolí použítí   
již od 7° sklonu s předepsanou 
doplňkovou hydroizolační vrstvou

BARVA

1
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HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

FUTURA
VÝHODY

Rozměry: cca. 300 x 482 mm

Krycí šířka:

min.cca. 235 mm

stř. cca. 238 mm

max.cca 240 mm

Krycí délka:

min.cca. 360 mm

stř. cca. 374 mm 

max.cca. 388 mm

Spotřeba:

min.cca. 10,8 ks/m2

stř. cca. 11,3 ks/m2

max.cca. 11,9 ks/m2

Váha: cca.  4,3 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

přírodní 
červená

1

NUANCE
břidlicová engoba

6

FINESSE 
černá glazura

11

NUANCE
měděně červená engoba

2

NUANCE
černá matná engoba

7

FINESSE 
antik žíhaná glazura

12

NUANCE
vínově červená engoba

3

FINESSE 
červená glazura

8

NOBLESSE 
tmavě modrá glazura

13

FINESSE 
vínově červená glazura

9

NOBLESSE
tmavě zelená glazura

14

NUANCE
šedá engoba

5

FINESSE 
břidlicová glazura

10

NOBLESSE 
hnědá glazura

15

Velikost tašky 300 x 482 mm umožňuje 
její použití na střechách různých  
architektonických tvarů

Z vysoce kvalitních surovin vznikla 
paleta patnácti originálních barev a čtyř 
výjimečně hladkých povrchů

Unikátní systém ,,Labyrint“  
se speciálními 5-ti bočními drážkami 
zaručují maximální těsnost

Tašku FUTURA lze pokládat na plochu 
již od 7° sklonu s předepsanou 
doplňkovou hydroizolační vrstvou

Možnost posunu 29 mm umožňuje 
optimální přizpůsobení tašky střešní 
ploše

NUANCE
tmavě hnědá engoba

4

cca. 10,8  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

29 MM

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

6
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HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

FUTURA

Rozměry: cca. 300 x 482 mm

Krycí šířka:

min.cca. 235 mm

stř. cca. 238 mm

max.cca 240 mm

Krycí délka:

min.cca. 360 mm

stř. cca. 374 mm 

max.cca. 388 mm

Spotřeba:

min.cca. 10,8 ks/m2

stř. cca. 11,3 ks/m2

max.cca. 11,9 ks/m2

Váha: cca.  4,3 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATA

cca. 14,2  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

VÝHODY
FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

25 MM

Rozměry: cca. 250 x 410 mm

Krycí šířka:

min.cca. 197 mm

stř. cca. 199 mm

max.cca. 201 mm

Krycí délka:

min.cca. 328 mm

stř. cca. 340 mm

max.cca. 352 mm

Spotřeba:

min.cca. 14,2 ks/m2

stř. cca. 14,9 ks/m2

max.cca. 15,6 ks/m2

Váha: cca. 3,1 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 280 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

přírodní 
červená

1

NUANCE
měděně červená engoba

4

NUANCE
břidlicová engoba 

7

NUANCE
toskánská engoba

2

NUANCE
vínově červená engoba

5

NUANCE
černá engoba 

8

NUANCE
klasická cervená engoba

3

NUANCE
tmavě hnědá engoba

6

FINESSE 
černá glazura

9

HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

HARMONIE

Tradiční maloformátová taška s vlnou

Posun v hlavové drážce až o 25 mm 
umožňuje použítí na různé typy a tvary 
střech, jde o flexibilní maloformátovou 
tašku

Účinně chrání proti vniknutí vody  
pod střechu díky rozvinutým bočním  
a hlavovým drážkám

Použití v nižších sklonech, již od 
10° sklonu střechy s předepsanou 
doplňkovou hydroizolační vrstvou

1 42 3 5

6 7 8 9
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VÝHODY

Rozměry: cca. 357 x 495 mm

Krycí šířka:

min.cca. 295 mm

stř. cca. 296 mm

max.cca. 297 mm

Krycí délka:

min.cca. 390 mm

stř. cca. 400 mm 

max.cca. 411 mm

Spotřeba:

min.cca. 8,2 ks/m2

stř. cca. 8,5 ks/m2

max.cca. 8,7 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÁ DATA

HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

MAGNUM

1

BARVA

2 3 4 5

přírodní 
červená

1 NUANCE
měděně červená engoba2 NUANCE

břidlicová engoba3

NUANCE
černá engoba4 NUANCE

černá matná engoba5

cca. 8,2  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

21 MM

Velikostí 357 x 495 mm je MAGNUM 
hospodárným řešením z hlediska 
spotřeby, která činí pouhých 8,2 ks/m2

Pro dosažení dokonalé vertikální 
těsnosti střešní tašky byl vyvinut 
unikátní systém „Labyrint“ díky 
propracovanému systému vznikla 
dokonale odolná vodní bariéra, 
nepřekonatelná ani při velmi silném 
větru

Podpůrná zpevňovací žebra 
poskytují tašce větší pevnost  
a odvádí případně vzniklou 
kondenzaci ze spodní strany tašky

Použití v nižších sklonech, již  
od 10° sklonu střechy s předepsanou 
doplňkovou hydroizolační vrstvou

8
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VÝHODY

Rozměry: cca. 323 x 502 mm

Krycí šířka:

min.cca. 274 mm

stř. cca. 275 mm

max.cca. 277 mm

Krycí délka:

min.cca. 406 mm

stř. cca. 419 mm 

max.cca. 431 mm

Spotřeba:

min.cca. 8,4 ks/m2

stř. cca. 8,7 ks/m2

max.cca. 9,0 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

TECHNICKÁ DATA

HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

BALANCE

BARVA

1 2 3 4

5 6 7 8

NUANCE
měděně červená engoba

3

NUANCE
břidlicová engoba

6

přírodní 
červená

1

NUANCE
vínově červená engoba

4

NUANCE
černá matná engoba

7

NUANCE
červená engoba

2

NUANCE
tmavě hnědá engoba

5

FINESSE
černá glazura

8

cca. 8,4  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

26 MM

Velikost tašky 323 x 502 mm s krycí 
šířkou cca 272 mm a krycí délkou cca 
431 mm a spotřebou  cca 8,4 ks/m2 
zajišťuje výborný poměr cena/výkon

Taška s dokonalou vertikální těsností 
s vysokou odolností proti vodě i při 
velmi silném větru

Podpůrná zpevňovací žebra zvyšují 
pevnost střešní tašky. Pomáhá 
odvádět kondenzující vodu, která  
se může tvořit na spodní straně 
střešní tašky

Použití v nižších sklonech, již od 
10° sklonu střechy s předepsanou 
doplňkovou hydroizolační vrstvou

Rozměry: cca. 357 x 495 mm

Krycí šířka:

min.cca. 295 mm

stř. cca. 296 mm

max.cca. 297 mm

Krycí délka:

min.cca. 390 mm

stř. cca. 400 mm 

max.cca. 411 mm

Spotřeba:

min.cca. 8,2 ks/m2

stř. cca. 8,5 ks/m2

max.cca. 8,7 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÁ DATA
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HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

MZ3
VÝHODY

Rozměry: cca. 268 x 442 mm

Krycí šířka:

min.cca. 216 mm

stř. cca. 218 mm

max.cca. 220 mm

Krycí délka:

min.cca. 334 mm

stř. cca. 345 mm 

max.cca. 360 mm

Spotřeba:

min.cca. 12,6 ks/m2

stř. cca. 13,3 ks/m2

max.cca. 13,9 ks/m2

Váha: cca.  3,6 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

přírodní 
červená

1

NUANCE
černá matná engoba

4

NUANCE
měděně červená engoba

2

FINESSE 
vínově červená glazura

5

NUANCE
tmavě hnědá engoba

3

FINESSE 
černá glazura

6

cca. 12,6  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

28 MM
Velikost střešní tašky 268 x 442 mm 
umožňuje její použití na střechách 
různých architektonických tvarů

Posun v hlavové drážce až o 28 mm 
umožňuje použítí na různé typy  
a tvary střech, jde o nejflexibilnější 
maloformátovou tašku.

Pokročilá konstrukce drážek umožňuje 
efektivní odvádění vody ze střešní 
plochy se sklonem již od 10° s 
předepsanou doplňkovou hydroizolační 
vrstvou

Podpůrná zpevňovací žebra zvyšují 
pevnost střešní tašky. Pomáhá 
odvádět kondenzující vodu, která  
se může tvořit na spodní straně tašky

1 2 3 4 5 6

10
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HOLANDSKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

MZ3

Rozměry: cca. 268 x 442 mm

Krycí šířka:

min.cca. 216 mm

stř. cca. 218 mm

max.cca. 220 mm

Krycí délka:

min.cca. 334 mm

stř. cca. 345 mm 

max.cca. 360 mm

Spotřeba:

min.cca. 12,6 ks/m2

stř. cca. 13,3 ks/m2

max.cca. 13,9 ks/m2

Váha: cca.  3,6 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATA

NUANCE
antracitová engoba

1

FINESSE
cerná glazura

3FINESSE
bridlicová glazura

2

PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

SIMPLA

cca. 10,4  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

VÝHODY
FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

28 MM

BARVA
Rozměry: cca. 300 x 500 mm

Krycí šířka:

min.cca. 260 mm

stř. cca. 261 mm

max.cca. 263 mm

Krycí délka:

min.cca. 338 mm

stř. cca. 352 mm 

max.cca. 366 mm

Spotřeba:

min.cca. 10,4 ks na m2

stř. cca. 10,9 ks na m2

max.cca. 11,4 ks na m2

Váha: cca. 4,8 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 192 ks

TECHNICKÁ DATA

1 2 3

Rozměry 300 x 500 mm a možnost 
posunu v drážkách až 28 mm umožňují 
dosažení minimální spotřeby na 
působivé úrovni cca 10,4 ks/m².  
Tím se zkracuje doba pokládky  
a náklady na zhotovení střechy jsou 
nižší

Speciální konstrukce drážek zajišťuje 
optimální proudění vzduchu pod 
krytinou

Systém spodních žeber a můstků 
zvyšuje pevnost celé střechy

Díky rozvinutým a těsným drážkám 
ji lze použit na plochy se sklonem již 
od 10° s předepsanou doplňkovou 
hydroizolační vrstvou
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PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

DOMINO
VÝHODY

Rozměry: cca. 257 x 436 mm

Krycí šířka:

min.cca. 224 mm

stř. cca. 225 mm

max.cca. 226 mm

Krycí délka:

min.cca. 343 mm

stř. cca. 348 mm 

max.cca. 354 mm

Spotřeba:

min.cca. 12,4 ks/m2

stř. cca. 12,7 ks/m2

max.cca. 13,1 ks/m2

Váha: cca.  4,2 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

NUANCE 
vínově červená engoba

3

NUANCE 
černá matná engoba

6

přírodní 
červená

1

NUANCE 
šedá engoba

4

FINESSE 
břidlicová glazura

7

Design by:  
Kluj Architekci

NUANCE  
měděně červená engoba

2

NUANCE 
břidlicová engoba

5

FINESSE 
černá glazura

8

cca. 12,4  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

12 MM

1 2 3 4

5 6 7 8

Moderní, plochý tvar tašky umožňuje 
dosažení módního a výjimečného  
vzhledu střechy

Střešní taška s jednou boční drážkou v 
dostatečné hloubce aby zajistila rychlý 
odtok vody

Podpůrná zpevňovací žebra podél okraje 
tašky ve formě klínů zvyšují pevnost 
a odvádějí případnou kondenzaci ze 
spodní strany střešní tašky

Propracovaná konstrukce drážek 
a dokonalý systém odvodu vody 
umožňují používat tuto tašku na 
střešních plochách již od 10° sklonu  
s doplňkovou hydroizolační vrstvou

12
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PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

DOMINO

Rozměry: cca. 257 x 436 mm

Krycí šířka:

min.cca. 224 mm

stř. cca. 225 mm

max.cca. 226 mm

Krycí délka:

min.cca. 343 mm

stř. cca. 348 mm 

max.cca. 354 mm

Spotřeba:

min.cca. 12,4 ks/m2

stř. cca. 12,7 ks/m2

max.cca. 13,1 ks/m2

Váha: cca.  4,2 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATA

PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

VISIO
VÝHODY

Rozměry: cca. 265 x 450 mm

Krycí šířka:

min.cca. 220 mm

stř. cca. 221 mm

max.cca. 222 mm

Krycí délka:

min.cca. 350 mm

stř. cca. 365 mm 

max.cca. 380 mm

Spotřeba:

min.cca. 11,8 ks/m2

stř. cca. 12,4 ks/m2

max.cca. 13 ks/m2

Váha: cca. 3,5 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

NUANCE  
břidlicová engoba

1

FINESSE 
černá glazura

3

NUANCE 
černá matná engoba

2

NOBLESSE  
křišťálově břidlicová glazura

4

cca. 11,8  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

31 MM

1 2 3 4

Střešní taška má v celém průřezu 
jednotnou barvu, takže ji není nutné 
natírat v místech řezu nebo možného 
poškození

Díky použití technologie KERALIS® 
má taška VISIO vysokou odolnost 
vůči působení všech škodlivých vlivů 
prostředí

Možnost posunu umožňuje estetické 
přizpůsobení střešních tašek během 
montáže libovolnému typu střechy

Dokonale navržené drážky zaručují 
maximální těsnost za všech 
povětrnostních podmínek

Střešní tašku lze těsně položit na 
střechu se sklonem 10°. Podmínkou 
je použití vhodné membrány
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PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

KODA
VÝHODY

Rozměry: cca. 304 x 505 mm

Krycí šířka:

min.cca. 260 mm

stř. cca. 261 mm

max.cca. 263 mm

Krycí délka:

min.cca. 393 mm

stř. cca. 413 mm 

max.cca. 433 mm

Spotřeba:

min.cca. 9 ks/m2

stř. cca. 9,4 ks/m2

max.cca. 9,9 ks/m2

Váha: cca.  4,9 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

NUANCE 
antracitová engoba

1 FINESSE 
břidlicová glazura

2

cca. 9,0  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

40 MM

1 2

Působivé rozměry cca. 304 x 505 mm 
zajišťují hospodárné minimální využití 
cca. 9 ks/m2

Tolerance rozteče latí až 40 mm a široká 
škála příslušenství umožňují přesnou 
montáž

Dvojitý boční zámek a speciální spoiler 
na čele střešních tašek poskytuje 
vynikající těsnění

Střešní taška je dostupná ve dvou 
variantách: NUANCE antracitová 
engoba a FINESSE břidlicová glazura

NOVINKA
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PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

KODA

přírodní 
červená

1

FINESSE 
vínově červená glazura

5NUANCE 
černá matná engoba

4 FINESSE 
černá glazura

6

2 3 4

5 6 7 8

1

Rozměry: cca. 265 x 450 mm

Krycí šířka:

min.cca. 222 mm

stř. cca. 223 mm

max.cca. 224 mm

Krycí délka:

min.cca. 348 mm

stř. cca. 366 mm 

max.cca. 384 mm

Spotřeba:

min.cca. 11,8 ks/m2

stř. cca. 12,3 ks/m2

max.cca. 12,9 ks/m2

Váha: cca.  3,5 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATA

PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

CANTUS
VÝHODY

cca. 11,8  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

37 MM

NUANCE  
břidlicová engoba

3

NOBLESSE křišťálově 
břidlicová glazura

7

NUANCE  
měděně červená engoba

2

NOBLESSE 
křišťálově černá glazura

8

Velký výběr povrchových úprav 
engoby NUANCE a glazur FINESSE 
a NOBLESSE přináší bohatý výběr 
barevných odstínů

Díky použití technologie KERALIS® 
má taška ještě větší odolnost vůči 
působení všech škodlivých vlivů 
prostředí

Střešní tašky mají v celém průřezu 
jednotnou barvu, takže je není nutné  
zatírat v místech řezu nebo možného 
poškození

Ideální konstrukce drážek a 
dokonalého systému odvodu 
vody dovolí použítí  již od 10° 
sklonu s předepsanou doplňkovou 
hydroizolační vrstvou

BARVA
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PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

OPTIMA

Rozměry: cca. 262 x 444 mm

Krycí šířka:

min.cca. 221 mm

stř. cca. 222 mm

max.cca. 223 mm

Krycí délka:

min.cca. 330/350 mm

stř. cca. 355 mm 

max.cca. 380 mm

Spotřeba:

min.cca. 11,9 ks/m2

stř. cca. 12,8 ks/m2

max.cca. 13,7 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 288 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

přírodní 
červená

1

NUANCE
hnědá engoba

4

NUANCE
břidlicová engoba

7

NUANCE
měděně červená engoba

2

NUANCE
tmavě hnědá engoba

5

NUANCE
antracitová engoba

8

NUANCE
vínově červená engoba

3

NUANCE
šedá engoba

6

FINESSE
vínově červená glazura

9 FINESSE
černá glazura

10

VÝHODY

cca. 11,9  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

50 MM

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Elegantní tvar tašky velikostí 
262 x 444 mm s možností posuvu  
v hlavové drážce až o 50 mm je ideální 
pro rekonstrukce i novostavby

Optimální rozměr střešní tašky se 
spotřebou od 11,9 ks/m² vytváří ideální 
krytinu pro různé tvary a typy střech 

Pokročilá konstrukce drážek umožňuje 
efektivní odvádění vody ze střešní 
plochy se sklonem již od 10°  
s předepsanou doplňkovou 
hydroizolační vrstvou
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Rozměry: cca. 265 x 446 mm

Krycí šířka:

min.cca. 221 mm

stř. cca. 223 mm

max.cca. 225 mm

Krycí délka:

min.cca. 357 mm

stř. cca. 368 mm 

max.cca. 380 mm

Spotřeba:

min.cca. 11,7 ks/m2

stř. cca. 12,2 ks/m2

max.cca. 12,7 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 288 ks

TECHNICKÁ DATA

DRÁŽKOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

RATIO

BARVA

přírodní 
červená

1

NUANCE
vínově červená engoba

4

FINESSE
červená glazura

7

NUANCE
červená engoba

2

NUANCE
starošedá engoba

5

FINESSE
kaštanová glazura

8

NUANCE
měděně červená engoba

3

NUANCE
antracitová engoba

6

FINESSE
vínově červená glazura

9

FINESSE
černá glazura

10 NOBLESSE
antik žíhaná glazura

11

VÝHODY

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

cca. 11,7  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

24 MM
Historická forma drážkové střešní 
tašky v ekonomickém formátu  
265 x 446 mm s spotřebou od 11,7 ks/m²

Klasický model navazující  
na legendární tašku Z1 z roku 1879

Možnost posunu v hlavové drážceaž 
o 24 mm zaručuje rychlou a flexibilní 
práci včetně bočního posuvu až o 5 mm

Velký výběr povrchových úprav 
engoby NUANCE a glazur FINESSE 
a NOBLESSE přináší bohatý výběr 
barevných odstínů

Nízká plošná hmotnost od 38,6 kg/m² 
je ideální pro rekonstrukce

Rozměry: cca. 262 x 444 mm

Krycí šířka:

min.cca. 221 mm

stř. cca. 222 mm

max.cca. 223 mm

Krycí délka:

min.cca. 330/350 mm

stř. cca. 355 mm 

max.cca. 380 mm

Spotřeba:

min.cca. 11,9 ks/m2

stř. cca. 12,8 ks/m2

max.cca. 13,7 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 288 ks

TECHNICKÁ DATA

17



DRÁŽKOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

RAPIDO
VÝHODY

Rozměry: cca. 325 x 502 mm

Krycí šířka:

min.cca. 277 mm

stř. cca. 278 mm

max.cca. 280 mm

Krycí délka:

min.cca. 410 mm

stř. cca. 425 mm 

max.cca. 440 mm

Spotřeba:

min.cca. 8,1 ks/m2

stř. cca. 8,4 ks/m2

max.cca. 8,8 ks/m2

Váha: cca.  5,2 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

1 2 3 4

5 6 7 8

NUANCE
měděně červená engoba

3

NUANCE
břidlicová engoba

6

přírodní 
červená

1

NUANCE
vínově červená engoba

4

NUANCE
černá matná engoba

7

NUANCE
červená engoba

2

NUANCE
tmavě hnědá engoba

5

FINESSE
černá glazura

8

cca. 8,1  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

44 MM Velký formát 325 x 502 mm a spotřeba 
od 8,1 ks/m2 zajišťuje ekonomické řešení 
a umožňuje rychlou montáž na střeše

Možnost posunu 44 mm v hlavových 
drážkách zajišťuje pohodlnou a těsnou 
pokládku

5 speciálních bočních drážek 
labyrintové konstrukce zabraňuje 
vniknutí srážkové vody pod krytinu 
i za velmi silném větru

Podpůrná zpevňovací žebra 
poskytují střešní  tašce větší 
pevnost a odvádí případně vyniklou 
kondenzaci ze spodní strany tašky

18
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DRÁŽKOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

RAPIDO

Rozměry: cca. 325 x 502 mm

Krycí šířka:

min.cca. 277 mm

stř. cca. 278 mm

max.cca. 280 mm

Krycí délka:

min.cca. 410 mm

stř. cca. 425 mm 

max.cca. 440 mm

Spotřeba:

min.cca. 8,1 ks/m2

stř. cca. 8,4 ks/m2

max.cca. 8,8 ks/m2

Váha: cca.  5,2 kg

Minibalík: 4 ks Paleta: 168 ks

TECHNICKÁ DATA BARVA

STŘEŠNÍ TAŠKA ESOVKA

SINFONIE
VÝHODY

Rozměry: cca. 300 x 482 mm

Krycí šířka:

min.cca. 228 mm

stř. cca. 230 mm

max.cca. 232 mm

Krycí délka:

min.cca. 361 mm

stř. cca. 375 mm 

max.cca. 389 mm

Spotřeba:

min.cca. 10,9 ks/m2

stř. cca. 11,5 ks/m2

max.cca. 12,2 ks/m2

Váha: cca.  4,6 kg

Minibalík: 5 ks Paleta: 200 ks

TECHNICKÁ DATA

přírodní 
červená

1

FINESSE  
vínove cervená glazura

4

NUANCE  
medene cervená engoba

2

FINESSE  
cerná glazura

5

NUANCE 
cerná matná engobaa

3

NOBLESSE  
cerná glazura

6

cca. 10,9  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

29 MM Výjimečná všestrannost a snadná 
montáž díky velkému posunu  
v hlavové drážce, který činí 29 mm

S použitím vhodných bezpečnostních 
opatření je střešní taška vhodná k 
montáži při nízkém  sklonu, až 7°

Zdvojené spodní žebrování zvyšuje 
odolnost tašky a odvádí kondenzovanou 
vodu

Dva záchytné ozuby udržují střešní 
tašku ve stabilní poloze na latích  
a zaručují účinné spodní větrání

Střešní taška je vybavena speciálně 
navrženým systémem účinného  
a efektivního odvádění vody – 
široká a hluboká, dvoustranná boční 
drážka a vhodně tvarovaná hlavová 
drážka se speciálně integrovaným 
předvrtaným otvorem 

1 2 3

4 5 6
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VÝHODY

Rozměry: cca. 255 x 440 mm

Krycí šířka:

min.cca. 208 mm

stř. cca. 209 mm

max.cca. 210 mm

Krycí délka:

min.cca. 314 mm

stř. cca. 330 mm 

max.cca. 347 mm

Spotřeba:

min.caa. 13,7 ks/m2

stř. cca. 14,5 ks/m2

max.cca. 15,3 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATA

STŘEŠNÍ TAŠKA ESOVKA 

MELODIE

3

NUANCE 
antracitová engoba

4 FINESSE 
cerná glazura

5

BARVA

Velikost střešní tašky 255 x 440 mm 
umožňuje její použití na střechách 
různých architektonických tvarů

Široký rozsah možnosti posunu  
v horních drážkách, který je až 35 mm, 
umožňuje těsnou a precizní pokládku

Dokonalá konstrukce bočních drážek 
umožňuje efektivní odvádění vody  
ze střešní plochy se sklonem již od 10°

Speciálně navržené spodní žebrování 
zvyšuje odolnost střešní tašky. 
Pomáhá odvádět kondenzující vodu, 
která se může tvořit ve střešním plášti

1

přírodní 
červená

1

2

NUANCE  
medene cervená engoba

2

3

NUANCE 
bridlicová engoba

3

4 5

cca. 13,7  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

35 MM
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STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA 

KLASSIK
VÝHODY

Rozměry: cca. 180 x 380 x 14 mm

Krycí šířka:

min.cca. 145 mm

stř. cca. 155 mm

max.cca. 165 mm

Krycí délka: stř. cca. 180 mm

Spotřeba:

min.cca. 33,6 ks/m2

stř. cca. 34,8 ks/m2

max.cca. 36 ks/m2

Váha: cca. 1,8 kg

Minibalík: 8 ks Paleta: 480 ks

TECHNICKÁ DATA

přírodní 
červená

1

NUANCE
hnědá engoba

6

NUANCE 
antracitová engoba

11

NUANCE  
přírodní červená  
žíhaná

2

NUANCE
tmavě hnědá engoba

7

FINESSE 
červená glazura

12

NUANCE
červená engoba

3

NUANCE
starošedá engoba 

8

FINESSE 
vínově červená  
glazura

13

NUANCE
měděně červená  
engoba

4

NUANCE
šedá engoba

9

FINESSE 
hnědá glazura

14

NUANCE
vínove červená  
engoba

5

NUANCE 
břidlicová engoba

10

FINESSE 
zelená glazura

15 FINESSE 
černá glazura

16

BARVA

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

cca. 33,6  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

FLEXIBILITA 
POSUVU AŽ

14 MM
Univerzální velikost 180 x 380 mm 
umožňuje použití střešní tašky  
na všech střechách

Při rekonstrukci historické střešní 
střechy věrně podtrhuje památkový 
charakter budovy

Je ideální z hlediska moderní 
architektury,  jako střešní krytina  
pro moderní budovy

Má nejbohatší škálu barev a povrchů  
z nabídky střešních tašek značky 
CREATON

Rozměry: cca. 255 x 440 mm

Krycí šířka:

min.cca. 208 mm

stř. cca. 209 mm

max.cca. 210 mm

Krycí délka:

min.cca. 314 mm

stř. cca. 330 mm 

max.cca. 347 mm

Spotřeba:

min.caa. 13,7 ks/m2

stř. cca. 14,5 ks/m2

max.cca. 15,3 ks/m2

Váha: cca.  3,3 kg

Minibalík: 6 ks Paleta: 240 ks

TECHNICKÁ DATA

STŘEŠNÍ TAŠKA ESOVKA 

MELODIE
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Profilovaný povrch, 
segmentový řez

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

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

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

Věžová bobrovka, segmentový řez - 14/28/1,4

Kostelní bobrovka, kulatý řez - 18/38/1,8

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

Řez lomený  
oblouk

Rovný řez

AMBIENTE
STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA

SAKRAL

 

ANTIK

MANUFAKTUR

přírodní 
červená

1

přírodní 
červená

1

přírodní 
červená

1

přírodní 
červená

1NUANCE
červená engoba

2

přírodní  
červená

3

přírodní
červená

2

NUANCE  
přírodní červená

2

přírodní 
červená

2NUANCE  
klasická červená engoba

4

1

1

1

32

2

2

PROFIL

přírodní 
červená

1 přírodní 
červená

2

NUANCE
měděně červená  
engoba

4

přírodní  
červená

3

NUANCE
černá engoba

5 NUANCE
černá matná engoba

6

1 2

3 54 6

4

1 2
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Exkluzivní kolekce glazur

Leden

Duben

Březen

Prosinec

Únor

Srpen

Listopad

Září

Červenec

Říjen

Květen

Červen

NOBLESSE
STŘEŠNÍ TAŠKA 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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BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
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PROFILOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 
GÖTEBORG
VÝHODY

Rozměry: cca. 334 x 420 mm

Krycí šířka:

min.cca. 300 mm

stř. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Krycí délka:

min.cca. 310 mm

stř. cca. 328 mm 

max.cca. 345 mm

Spotřeba:

min.cca. 9,7 ks/m2

stř. cca. 10,2 ks/m2

max.cca. 10,7 ks/m2

Váha: cca. 4,8 kg

Minibalík: 40 ks Paleta: 1080 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

PLANAR
tmavě hnědá

2

5 6 7

PLANAR
černá

4

DURATOP PRO
mokka

6

PLANAR
klasická červená

1 PLANAR
tmavě šedá

3

DURATOP PRO
klasická červená

5 DURATOP PRO
tmavě šedá

7 DURATOP PRO
černá

8

1 2 3 4

8

cca. 9,7  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

Dvojitá boční drážka chrání před zatečením  
do konstrukce střechy

Systém vodních bariér a drážek spolehlivě 
chrání před průnikem sněhu a vody do střešní 
konstrukce

Hluboko profilované boční drážky a hladké 
okraje chrání střechu před zarůstáním 
mechem a tvorbou usazenin

Robustní spodní žebrování zaručuje 
odolnost vůči zatížení způsobenému 
větrem a sněhem

Moderní povrchová úprava chrání před 
pronikáním vody do struktury střešní  
tašky a zabraňuje usazování nečistot  
na povrchu střechy

Trvanlivé povrchové úpravy – 4 módní 
barvy odolné vůči působení UV záření  
a vlivu povětrnostních podmínek

VLNOVÝ
EFEKT
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PROFILOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

HEIDELBERG

Rozměry: cca. 334 x 420 mm

Krycí šířka:

min.cca. 300 mm

stř. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Krycí délka:

min.cca. 310 mm

stř. cca. 328 mm 

max.cca. 345 mm

Spotřeba:

min.cca. 9,7 ks/m2

stř. cca. 10,2 ks/m2

max.cca. 10,7 ks/m2

Váha: cca.  4,5 kg

Minibalík: 40 ks Paleta: 1080 ks

TECHNICKÁ DATA

PLANAR
klasická červená

1 PLANAR
tmavě hnědá

2 PLANAR
tmavě šedá

3

DURATOP PRO
klasická červená

4 DURATOP PRO
mokka

5 DURATOP PRO
černá

6

BARVA

1 2 3

4 5 6

cca. 9,7  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

VÝHODY
Robustní spodní žebrování zaručuje 
odolnost vůči zatížení způsobenému 
větrem a sněhem

Tradiční, nadčasový tvar pro novostavby 
i rekonstrukce

Systém vodních bariér a drážek 
spolehlivě chrání před průnikem sněhu 
a vody do střešní konstrukce

Nové povrchové úpravy jsou odolné 
vůči působení UV záření a vlivu 
povětrnostních podmínek

Hluboko profilované boční drážky 
a hladké okraje chrání střechu před 
zarůstáním mechem a tvorbou  
usazenin

TRADICE V  
MODERNÍ EDICI 
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PROFILOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 

HEIDELBERG

Rozměry: cca. 334 x 420 mm

Krycí šířka:

min.cca. 300 mm

stř. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Krycí délka:

min.cca. 310 mm

stř. cca. 328 mm 

max.cca. 345 mm

Spotřeba:

min.cca. 9,7 ks/m2

stř. cca. 10,2 ks/m2

max.cca. 10,7 ks/m2

Váha: cca.  4,5 kg

Minibalík: 40 ks Paleta: 1080 ks

TECHNICKÁ DATA

PLOCHÁ STŘEŠNÍ TAŠKA

KAPSTADT

Rozměry: cca. 334 x 420 mm

Krycí šířka:

min.cca. 300 mm

stř. cca. 300 mm

max.cca. 300 mm

Krycí délka:

min.cca. 310 mm

stř. cca. 325 mm 

max.cca. 340 mm

Spotřeba:

min.cca. 9,8 ks/m2

stř. cca. 10,2 ks/m2

max.cca. 10,7 ks/m2

Váha: cca.  4,7 kg

Minibalík: 36 ks Paleta: 1057 ks

TECHNICKÁ DATABARVA

1 2 3 4

5 6

PLANAR
klasická červená

1 PLANAR
tmavě šedá

3

DURATOP PRO  
tmavě šedá

5

PLANAR
světle šedá

2 PLANAR
černá

4

DURATOP PRO 
černá

6

VÝHODY

cca. 9,8  
ks na m2

MINIMÁLNÍ 
SPOTŘEBA

Dvojitá boční drážka chrání před 
zatečením do konstrukce střechy

Systém vodních bariér a drážek 
spolehlivě chrání před průnikem sněhu 
a vody do střešní konstrukce

Hladké okraje (vč.předního), zvyšují 
estetiku střechy a brání usazování 
mechu

Robustní spodní žebrování zaručuje 
odolnost vůči zatížení způsobenému 
větrem a sněhem

Moderní povrchová úprava chrání před 
pronikáním vody do struktury střešní 
tašky a zabraňuje usazování nečistot 
na povrchu střech

Módní barvy a trvanlivé povrchové 
úpravy, odolné vůči působení 
UV záření a vlivu povětrnostních 
podmínek

DOKONALÁ  
PLOCHÁ FORMA 
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©Technické změny vyhrazeny. Společnost není odpovědná za chyby tisku a za odchylky barevných odstínů způsobené použitím specifických tiskových technik.  
Fotografie produktů uvedené v ceníku se mohou lišit od vzhledu produktů v prodeji.

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

OBLASTNÍ MANAŽER PRO ZÁPAD ČR 
tel: +420 773 598 967 
OBLASTNÍ MANAŽER PRO VÝCHOD ČR 
tel: +420 702 081 093 
info@creaton.cz 
www.creaton.cz
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