
Extra Minőség!
A csúcstechnikával felszerelt lenti telephelyről származó prémium minőség kifizetődő.

Európa legmodernebb gyára 
pontosan ott található, ahol a 
legjobb a nyersanyag:
a magyarországi Lentiben!

Magyarországról 
Magyarországnak

CREATON Hungary Kft. 

H-8960 Lenti 
Cserépgyár u. 1. 
Telefon: +36 92 551 567 
Telefon: +36 92 551 568 
Telefax: +36 92 551 569 
info@creaton.hu 
www.creaton.hu 

Csak a legjobbat várja a CREATON-tól!
Bízzon a 120 éves tapasztalatban, mellyel partnereink egész Európában több mint 
elégedettek. Aki a csúcson akar maradni, az lelkesedéssel többet teljesít, mint amit 
elvárnak tőle.
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„Prémium“ minőséget a tetőre
Természetesen a csúcstechnikával felszerelt magyarországi telephelyről.

Egy tető sok pluszponttal: Természetes, 
színtartó és értékálló.
Ha első osztályú minőségről van szó, akkor 
bízzon a világ legrégebbi, legtermésze-
tesebb és ezért legjobb nyersanyagában: 
az agyagban! Ez a 100 %-ban természetes 
és értékes ásványi anyag olyan természeti 
kincs, amelyet évezredek óta alkalmaznak. 
A legkorszerűbb technikával és egyedülálló 
tudásunkkal olyan csúcsminőségű termé-
kekké dolgozzuk fel, melyek első osztályú 
előnyöket nyújtanak Önnek: 

-  A betonnal ellentétben az agyag szabá-
lyozza a nedvességet, és így jól szellőző, 
harmonikus, kellemes közérzetet biztosító 
klímát teremt.

-  Kizárólag Európa legjobb nyersanyagait 
dolgozzuk fel, mint amilyen Lentiben is 
található. 

-  A cserepeket több mint 120 éves know-
how-val, innovatív technológiával és  
kizárólag természetes elemekkel gyártjuk.

-  Nem csak szavunkat adjuk Önnek a tartós 
minőségre és szépségre, hanem 50 éves 
garanciát is.

A CREATON Európa-szerte és Magyarors-
zágon is hangadó – creatív esztétikával és 
gazdaságos termelési folyamatokkal.

Abszolút tökéletes
A gazdaságos tetőminőség lesz a jövőben a mértékadó.

A lenti üzem a legjobb nyersanyag- 
lelőhely kellős közepén áll.

LENTI/Magyarország

Horvátország

Szlovénia

Ausztria

● Bécs

● Zágráb

● Ljubljana

A CREATON minőségi 
ígérete exkluzív  

az eredeti magyar 
termékekre.
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A négy alapanyagból a CREATON 
„tökéleteset teremt a tető számára“. 
Kizárólag ezek az igazi tetőcserepek 
összetevői.

Érintés nélküli égetési eljárás
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sanyag minőséget és tisztaságot garantál 
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Érintésmentes égetési eljárás

A legjobb minőséget a legjobb nyersanyag és a korszerű, 
a normál alapcserép égető tokokban végzett érintésmentes 
égetési eljárás , valamint a termelési folyamat folyamatos 
optimalizálása garantálja. 

Maximális haszon:

Európa legjobb nyersanyaga, a legkorsze-
rűbb csúcsminőségű berendezések, az 
első osztályú kiemelkedő értékű, minőségi 
munkával összefüggésben – amit nyújtunk 
Önnek, azt maximalizáltuk.

Csúcsminőséget nyújtunk első osztályú 
termékekkel.
Nagy előnyünk, hogy a legjobb technikával 
kiváló nyersanyag forrásán ülünk. De ezen 
az előnyön nem pihenünk meg – inkább 
kihasználjuk azt! 14 milliárdos befekteté-
seink eredménye egy rendkívül jó minőség, 
melyet lelkes munkatársaink a legkorszerűbb 
berendezésekkel bocsátanak az Ön rendel-
kezésére. Ez az Ön számára a következőket 
jelenti:

A legjobb minőség: 

A csúcsminőségű hazai nyersanyag fel-
dolgozásának köszönhetően hazájából 
származó, első osztályú agyag tetőcsere-
peket kínálunk Önnek Magyarországon és 
Dél-Kelet-Európában.

Rövid utak:

A minőségi cserepeket közvetlenül a hely-
színen gyártjuk, a szükségtelen szállítási 
idők teljesen kiesnek.

A CREATON-nál sok tényező egyetlen 
nagyon különleges minőséggé kapcsolódik 
össze: az innováció és a tökéletesség nagyon 
fontos, melyekkel Magyarországon is mi 
járunk elöl a creativitásban.



Hódfarkú „KLASSIK“
Klasszikus kerek vágású hódfarkú tetőcserép.

„BALANCE®“
A forma, az arányok és a gazdaságosság kiegyensúlyozottsága.

„HORTOBÁGY“
Hornyolt tetőcserép bordázott felülettel.

„RAPIDO®“
A nagyformátumú rugalmas hornyolt cserép.

A legszélesebb alkalmazási  
lehetőségekkel rendelkező 
cserép, a klasszikus szépségű 
tetőfelületekért. 
A hozzáértők a karcsú, vissza-
fogott, mégis rendkívül elegáns 
formát és a natúr vörös színt, ill. 
a nemes engóbozást dicsérik. 

Optikailag feloldja a fedèst és  
harmonikus egységben jeleníti 
meg az épületet.

Az egyszerű hódfarkú cserép-
fedés továbbfejlesztett válto-
zatának valóban karaktere van: 
egyrészt érdekes és szépen 
bordázott felülete, másrészt a 
műszaki tartalma nyer meg.  
Ez biztonságos, egyszerű fedést 
tesz lehetővé és rendkívül ked-
veltté teszi a cserepet a felújitá-
soktól kezdve egészen a modern 
épitészetig.  
Tehát egy igazi klasszikus, ami 
kötésben rakható.

A „BALANCE“ tetőcseréppel a  
tetőkialakítás gazdaságosságának 
és formatervezésének teljesen új 
dimenziói nyílnak meg.  
Kb. 9 darab/m2 cserépszükséglet-
tel a CREATON olyan tetőcserepet 
kínál, mely nemcsak példaértékű 
minőségeket tanúsít és figyelem-
felkeltően szép, de az ár-érték 
arány szempontjából is új mércét 
állít fel. A kiváló minőség és a
különleges design mellett a 
gazdaságos felrakási mód és a 
tökéletesített hornyolási techni-
kának köszönhető nagymértékű 
biztonságosság gondoskodik a 
tartós értékállóságról.

A „RAPIDO“ tökéletes, dupla 
horonnyal ellátott cserép egyesíti 
magában a hagyományt és a 
technikát, amely felettébb gaz-
daságos, robusztus, természetes 
és kiegyensúlyozottan szép. Az 
eredmény csupán 9 darab/m2 
cserépszükséglettel elbűvölő. 
Kiváló biztonságosság egy olyan 
technikának köszönhetően, 
amely lehetővé teszi a gyors 
felrakást, és egyben csökkenti a 
szükségletet. A jellegzetes hor-
nyolási technika mellett a nagy 
eltolási, állíthatósági tartomány 
minden tetőfedés során nagyfokú 
rugalmasságot biztosít. 



Hódfarkú „KLASSIK“
Klasszikus kerek vágású hódfarkú tetőcserép.

„HORTOBÁGY“
Hornyolt tetőcserép bordázott felülettel.

„BALANCE®“
Igazi nagyság Magyarország és Kelet-Európa számára.

„RAPIDO®“
A markáns, hagyományos cserépmodell megmutatja valódi nagyságát.
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„NUANCE“
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„NUANCE“
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A gazdag színváltozatokat 
természetesen a híresen jó 
CREATON minőségben kínáljuk; 
selyemfényű engóbokkal és a 
durva kerámiák között bizo-
nyára egyedien sima, rendkívül 
karcolás- és ütésálló felülettel.

Nyugodt és nemesen visszafogott kisugárzásukkal a CREATON hódfarkú cserepek  
minden tetőt a ház harmonikus koronájává varázsolnak. A kis cserepek teljesen szabad 
kezet adnak a tervezőnek bármilyen fajtájú és architektúrájú tetőfelület tetszetős és  
tökéletes befedéséhez.

NEMESSÉG ÉS HARMÓNIA

A CREATON hódfarkú cserepek tisztán kerámiából álló tetőt tesznek lehetővé. Így  
előnyösen alkalmazhatók a natúr építőanyag robusztus tulajdonságai. A sokoldalúság 
segíti és szabad teret enged a creativításnak. Erre példaként szolgálnak az olyan  
gyakori kívánságok, mint hajlatok, „Napóleonablakok”, vagy a kúp ill. íves fedések.

OPTIMÁLIS KIALAKÍTÁS

A CREATON hódfarkú cserepek homogén cserépszerkezetük következtében példásan  
hozzájárulnak az épületen belüli klíma kialakításához. A tető „3 cm vastag kerámia 
puffereként“ a házat lélegeztető „erőteljes“ és egészséges tüdőt képeznek és klimapuffert 
hoznak létre annak érdekében, hogy szép és egészséges lakteret alakítsanak ki a lakók 
számára.

A TETŐ LÉLEGZIK

A korlátlan lehetőségek programja. A CREATON-nál sokféle vágási formát alkalmazunk. 
Minden feladathoz rendelkezésre áll a megfelelő hódfarkú cserép. A kialakítási lehető-
ségeket a különleges termékekkel és nemes kerámiatartozékokkal kombinált különböző 
formák, felületek és színek bővítik. Így lehetségessé válik a részletmegoldások,  
pl. hajlatok, tetőablakok, kúpok harmonikus kivitelezése.

TELJES KÖRŮ TARTOZÉKPROGRAM

A nagyfokú méretpontosság a CREATON hódfarkú cserép egy további jellemzője,  
amely jelentősen leegyszerűsíti a tetőfedési munkát. A nagyon jó ár- értékarány elismert 
és neves márkává és a hódfarkú cserép terén Európa piacvezetőjévé teszi a CREATON-t.

GAZDASÁGOS TETŐFEDÉS
Esőállóan előkészített furat a normál alapcserépen az egyszerű  
és gyors csavarozáshoz.

CSAVAROZÁS

Használja ki a Lentiben gyártott eredeti, minőségi termékek adta előnyöket:

Ez a legkorszerűbb csúcstech-
nikájú eljárással a magyarors-
zági, lenti üzemben előállított 
tetőcserép tökéletes minőséget 
és nagy értékállóságot garantál. 
Egy természetes agyag termék, 
mely évtizedeken keresztül örö-
met okoz az építtetőknek – tö-
kéletesen színtartó, és megal-
kuvás nélkül ellenáll a fagynak, 
napsütésnek vagy hőségnek.

Három stabil felfüggesztő horog gondoskodik a biztos támasz-
ról. A szabványelőírásoknak messzemenően megfelelő három-
szoros biztonság mellett a vágott tetőcserepek alkalmazása 
során is könnyebb a felrakás (pl. a hajlatoknál és a tetőgerincen).

FELFÜGGESZTÉS

A függőleges hornyoláshoz „labirintus-technikát“ fejlesztettünk 
ki, amely 5 speciálisan kialakított és különösen jellegzetes 
oldalhornyokkal megakadályozza a víz betörését nagy  
szélnyomás esetén is.

HORNYOLÁS

A jellegzetes támasztó hornyok biztosítják a jobb statikát és az 
esetlegesen keletkező kondenzvíz elvezetését az alattuk lévő 
cserépre.

TÁMASZTÓHORNYOK

A szinte egyedi fej- és oldalhornyolás a léctáv-beosztásnál az 
optimális illesztéshez kb. 30 mm-es állítási lehetőséget biztosít. 
Ennek különlegessége: Az átfedés húzott állapotban is meg-
bízhatóan megmarad, mivel az alsó horony messze túlnyúlik a 
fedőhornyon, így nagyfokú rugalmasságot nyújt.

IELTOLÁSI TARTOMÁNY

„RAPIDO“ „BALANCE“



Lenti sikertörténete.
A dinamikus sikertörténet kitűnő 
alapjait azon terület megszerzé-
sével raktuk le, melyben Európa 
legjobb nyersanyagai nyugszanak.

2004. június – az I. üzem 
építésének kezdete
Ünnepélyes első kapavágás, 
melyet a CREATON elnöksége 
valamint Magyarország és az 
Európai Parlament politikai 
képviselői végeztek el.

2005. április – az üzem 
megnyitása 2005. május
Az első külföldi hódfarkú 
cserépgyártó üzem hivata-
los üzembe helyezése a lenti 
polgármesterrel és a német 
nagykövet asszonnyal.

2005. május – a termelés 
megkezdése az I. üzemben
A hódfarkú és sajtolt tetőcse-
rép gyártásának megkezdése 
a „KLASSIK“ és „Hortobágy“ 
termékekkel. 

2007. június – a II. üzem 
építésének kezdete 
Ünnepélyes első kapavágás, 
melyet a CREATON elnöksége és 
a legfontosabb üzleti partnerek 
végeztek el.

2008. március – 
Kemenceünnepség a II. 
üzemben 

Az első magyarors zági sajtolt 
cserépgyártó gyár  felavatása. 
Fontos állomás a további  
sikermodellek számára.

2008. április – A „BALANCE“ 
cserép gyártásának  
megkezdése
A első Magyarországról szárma-
zó és Magyarországra gyártott  
nagyméretű ún. megacserép 
megszületésének időpontja.

2008. október – A „RAPIDO“ 
cserép gyártásának meg-
kezdése
A hagyományos, de rendkívül 
rugalmas, dupla horonnyal 
ellátott cserép gyártásának 
beindítása.

Rud min hendigna feugiam conullamet lor alit 
Eugait volobore dolorem ilit el duis nibh euguerci tat niamcon 
sectet, quat nisit augait loreet, summod mod etuer accummy 
non vel er sed te feum velit venissi. Eugait volobore dolorem 
ilit el duis nibh euguerci tat niamcon sectet.

2002. április

A nagy értékű nyersanyag-
bányák lépésről-lépésre tör-
ténő megszerzése és az első 
külföldi üzem tervezésének 
megkezdése.

• Budapest

Lenti

• Győr

• Miskolc

Debrecen •

• Szeged

Pécs •

• Veszprém

Tetődésben minden területet lefedően állunk 
rendelkezésükre! 
Kívánságukra szaktanácsadóink hozzáértésük-
kel és lelkesedésükkel készséggel állnak 
rendelkezésére. Kérjük, megkeresésével 
szíveskedjen közvetlenül az Ön régiójában 
működő, illetékes partnerünkhöz fordulni!  
Ön több mint elégedett lesz, hiszen az első 
osztályú, természetes és felettébb gazdaságos 
agyag tetőcserepeink körüli vevőszolgálat  
számunkra személyes hozzáállás kérdése!

Lenti – itt a történelemnek jövője van!
A csúcstechnikájú telephely úton a világelsőség felé.


