
„BALANCE®“
Kiegyensúlyozott forma, arányok és gazdaságosság.
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A „BALANCE“-szal a tetőkialakítás gazdasá-
gossági és formatervezési szempontból 
teljesen új dimenziói tárulnak fel.

 A legmodernebb hightech-eljárásokkal  
tökéletes minőségben gyártjuk ezt a 
nagyszerű cserepet. Ennek következtében a 
CREATON ismét mértéket szab a tetőcserepek 
fejlesztésében e nagyszerű cserépmodell 
modern gyártósorával.

A CREATON egy olyan, kb. 8,4 db/m2 
anyagigényű cserepet kínál, amely nem 
csak példás minőségű és feltűnően szép, 
hanem az ár-/teljesítményviszony tekin-
tetében is mértékadó: a kiváló minőség és 
a különleges design mellett a gazdaságos 
fektetés és a kiérlelt hornyolástechnikának 
köszönhető maximális biztonság gondosko-
dik a tetőfelület tartós értékállóságáról és a 
„BALANCE“-ot igazi „néptermékké“ teszi.

A nemes színváltozatokat természetesen a 
híresen szigorú CREATON minőségstandard 
szerint kínáljuk; az engóbok nemes se- 
lyemfényével és a durvakerámiánál egyedülál-
lóan sima, maximálisan karcolás- és ütésálló 
felületével.
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„BALANCE®“ – az alacsony hajlásszögű  tetőcserép a legmagasabb igényeknek.

„NUANCE“ fekete engóbozott

téglavörös

„NUANCE“ rézvörös engóbozott

Természetesen minden engób  
a nemes selyem fénnyel és a
kerámiaiparban egyedülálló 
sima felülettel - biztosítva a 
legmagasabb karcés ütésállósá-
got - a legmagasabb minőségi 
elvárásoknak felel meg.

A négy alapanyagból a CREATON 
„tökéletes tetőt“ alkot.  
A nemes agyag tetőcserép  
kizárólag ezekből az  
alkotórészekből áll.

Érintésmentes égetési eljárás
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Èrintésmentes égetési folyamat 

A nyersanyagok és a modern, érintésmentes,  
fekvő égetőkazettás égetési eljárás, valamint a  
gyártási folyamat állandó optimalizálása garantálja  
a legkiválóbb minőséget.

A Lenti gyár a legjobb nyersanyaglelőhely közepén  
fekszik ezáltal a legjobb termelési lehetőségeket  
kínálva a „BALANCE” számára:

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.

Levegő

Víz Agyag

Tűz
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„BALANCE®“ –  egy valódi nagyság Magy arországnak és egész Közép-Európának.

A nagy, 323 x 500 mm-es formátummal meglepően kedvező ár -/teljesítményviszony 
érhető el: a kb. 8,4 db/m2 érték bizonyítja a „BALANCE“ nagy gazdasági előnyét.

„GAzdAsáGossáG“  1. minőségi jellemző 

A szinte egyedülálló fej- és oldalhornyolás 26 mm eltolást tesz lehetővé a léctávolság- 
beosztás optimális illesztése érdekébena. Ennek különlegessége: az átfedés meghúzott 
állapotban is megbízhatóan megmarad, mivel az alsó horonyborda messze a fedőhorony 
fölé van vezetve, így nagy rugalmasságot biztosít.

„ELtoLhAtósáG“  3. minőségi jellemző 

A kiváló nyersanyagok és az új technológiák megteremtik az előfeltételeket a rendkívül 
sima, selymes cserépfelülethez, amelyet az egyedi égetés és a kiváló minőségű, homogén, 
természetes nyersanyag biztosít.

„FELüLEt“   4. minőségi jellemző 

A vertikális hornyoláshoz egy „labirintus-technikát“ fejlesztettünk ki, amely az 5 speciáli-
san kialakított és különösen erőteljes oldalsó bordával nagy szélnyomás esetén is mega-
kadályozza a víz behatolását.

„horNyoLás“   2. minőségi jellemző 

A cserép formatervezezése, valamint a kiegyensúlyozott arányok rendkívül harmonikus 
tetőkialakítást garantálnak. A „BALANCE“ mérete ellenére kisebb tetőkhöz éppoly alkalmas, 
mint nagy tetőkhöz.

„LátVáNy“  6. minőségi jellemző 

A nyersanyagon múlik: a CREATON kizárólag Európa egyik legjobb nyersanyaglelőhelyének 
legnemesebb agyagmasszáját használja. A kiváló homogenitásnak és a magas vasoxid-
hányadnak köszönhetően a „BALANCE“ természetesen ragyogó és intenzív színekben 
pompázik, tanúbizonyságát adva a „creatív” tetőkultúrának.

„szÍN“  9. minőségi jellemző 

A jellegzetes lendületes hullámforma profilírozott vonalvezetésről és pregnáns optikáról 
gondoskodik. A cserép a nagy formátum ellenére arányosan és harmonikusan kiegyensú-
lyozott és kisebb tetőfelületekhez is alkalmas.

„ForMA“ 5. minőségi jellemző 

Az erőteljes támasztóbordák gondoskodnak a jobb statikáról és az esetleg keletkező  
kondenzvíz alul lévő cserépre történő levezetéséről.

„VédőBordázAt“  7. minőségi jellemző 

A biztonságos tartásról három stabil akasztófül gondoskodik. A normál követelményekhez 
képest háromszoros biztonság mellett fektetési előnyök is adódnak a vágott tetőcserepek 
beillesztésénél (pl. a hajlatoknál és gerinceken).

„röGzÍtés“  8. minőségi jellemző 

A CREATON a föld, víz, levegő és tűz alapelemekkel tökéleteset alkot a tetők számára.  
A négy alapelem egyedüli, természetes alkotórésze a nemes agyag tetőcserepeknek. 
Egyúttal pótlólagos kezelés és kémiai anyagok felhasználása nélkül 100%-ban színtartó. 

„tisztAsáG“  10. minőségi jellemző 

26 mm



Nem ábrázolt, de külön kérésre szállítható tartozékok: szellőző fél taréjcserép, kettőshullámú szellőző taréjcserép, félnyeregtető-oromszegély cserép 
balos/jobbos, manzárdcserép, manzárd oromszegély cserép, hajlított cserép, hajlított oromszegély cserép, fényáteresztő cserép, alumínium tetőlétra, 
„FIRSTFIX“, Szolárelem tartó, horganyzott, Kerámia kezdőkúp, kagylóformájú PF, Tetőkilépő ablak. Rendelés előtt ellenőrizze a tartozékválaszték 
szállíthatóságát.

A CREATON eredeti tartozékprogramban mindaz megtalálható, ami valóban biztonságossá 
és széppé teszi a tetőt. Ide tartoznak a hófogó- és lépcsőrendszerek, a tetőkilépő ablakok, 
valamint a teljes kerámia csatornaszellőzők, a szolár- és antennakivezető cserepek. A tető 
bejárásához, pl. kéményseprőmunkákhoz, a CREATON biztonságos szerkezetű, csúszás-
mentes felületű lépcsőrendszereket fejlesztett ki, amelyek optikailag ideálisan illeszkednek a 
tetőhöz. A CREATON tetőkilépő ablakok is minőségi tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek az 
ablakszárny abszolút jól záró gumiprofil tömítéséről és a fémhorganyzásról ismerhetőek fel. 

Alumínium 
alapelem

Alumínium rönkfatartó  
Ø 13 cm

Alumínium hófogó rács 
támaszték 

Hosszú alumínium rács 80/25
Rövid alumínium rács 44,5/25

Egylábas alumínium  
elem

„BALANCE®“ –  az eredeti kerámiatartoz ékokkal lesz a tető igazán szép és egységes.
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Alapcserép Félcserép Szellőzőcserép (szellőző 
keresztmetszet 37,5 cm2/db)

Szellőző taréjcserép Szellőző taréj-oromszegély 
cserép, balos/jobbos

Oromszegély cserép,  
balos/jobbos

Kettőshullámú cserép,  
balos

Félnyeregtető cserép Kerámia csatornaszellőző 
elem, NW 100  
„SIGNUM“ A típus

Kerámia csatornaszellőző 
elem, NW 125 
„SIGNUM“ F típus

Gázkémény átvezető kerámia 
cserép, NW 110/125

Antennakivezető cserép,  
NW 60 gumicsatlakozóval

Szolárcső-átvezető cserép, 
NW 70

Kúpcserépelosztó,  
3-tengelyű

Funkciós kezdő- és záróko-
rong, kerámia

Kúpcserép PF (2,5 db/m) Kerámia kezdőkúp PF Kerámia kúpcserép kezdő-  
és zárókorong PF

Kúpcserép PR (2,5 db/m) Kerámia kezdőkúp PR Kerámia kúpcserép kezdő-  
és zárókorong PR

450 mm410 mm

275 mm

120 mm
63 mm

240 mm

450 mm415 mm

240 mm

275 mm

120 mm

60 mm
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Az ideális tetőlezárót az esztétikum és a hosszú  
élettartam jellemzi.
Az igazi CREATON-tető teljes egészében kerámiából áll. 
A teljesen kerámia gerincszellőző rendszer a funkcionális 
tartósság mellett páratlanul esztétikus tetőt is garantál.  
A CREATON szellőző taréjcserepek kerámia lezárójukkal  
egy párhuzamosan futó vonalat alkotnak a kúpcserép 
és a cserépfelület között. A megjelenés és a tartós 
értékmegőrzés kombinációja jelentős előnyt jelent más  
megoldásokhoz képest. A kúpcserepet már nem kell 
műanyag elemekkel összeragasztani vagy habarccsal  
kiönteni. Így nincs szükség nem kerámiából készült 
kiegészítő anyagokra sem.

Biztonság és rendszer összekapcsolódása,  
gerincléc nélkül.
A gerinc kiváló szellőzése mellett, ami a száraz  
aljzatszerkezet előfeltétele, a szellőző taréjcserép a vihar 
támadási felületét is csökkenti. Ez egy folytonos kerámia 
lezáróval érhető el, az alapcserép-kúpcserép átmenetnél. 
A „FIRSTFIX“ kúprögzítő rendszerben a szokásos rögzítés 
mellett egy korrózióálló nemesacél huzal is biztosítja  
mindegyik kúpcserepet. A gerincléccel és alumínium  
kúpcserép kapoccsal történő hagyományos rögzítés éppúgy 
lehetséges, mint a gyors és gazdaságos szerelés a „FIRSTFIX“ 
segítségével. A CREATON a „FIRSTFIX“ kúprögzítő rendszerrel 
egy olyan szerelési megoldást kínál, amely további  
gerincszerkezet (gerincléctartó, gerincléc) nélkül telepíthető.
 
Kúpcserép-rögzítés gerincléccel:
A legfelső léc, ill. gerincléc mindenkori helyes távolsága  
a következő táblázatból állapítható meg. Az LAF-/FLA- 
méretet mindig az ellenlécezésen kell mérni. A táblázat  
értékei szellőző taréjcserép, ellenlécezés és 30/50-es  
tartólécezés esetén érvényesek. Más léckeresztmetszetek 
esetén az értékeket egyedileg kell meghatározni, vagy a 
CREATON AG-tól szerezhetők be.

Tetőkeresztmetszet:
Szellőzés a szellőző taréjcserépen keresztül.
Kúpcserép habarccsal rögzítve.
Szellőző keresztmetszet 37,5 cm2/ szellőzőcserép.

A szellőző taréjcserép a  
„FIRSTFIX“-szel együtt az első  
osztályú tetőgerinc innovatív  
párosát képezi.

Tetőkeresztmetszet:
Szellőzés szellőző taréjcserépen keresztül.
Kúpcserép szárazon fektetve.
Szellőző keresztmetszet 230 cm2/ fm gerinc.
A DIN 4108 szerint 23 m szarufahosszig.

A tetőgerinc lezárásának mindig ilyennek kell lennie: biztonságosnak,
esztétikusnak és gazdaság osnak.

LAF =  léctávolság a gerinc  
metszéspontjától (mm)

FLA = gerincléc-távolság (mm)

Kúpcserép PF (2,5 db/m)

30
30

LAF

FLA

Nagy biztonság gerincléc nélkül.
Gyors és egyszerű gerincszerelés.

=

„FIRSTFIX®“

+

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

LAF 95 90 90 80 80 80 75 75 75 75 75

FLA 95 95 90 80 70 60 50 45 30 25 20

Változó ereszléc-távolság Ellenlécezés

Szellőzőcserép

"PR" kúpcserép

"BALANCE" 
laposcserép

LAF 

Ereszcsatorna

Ereszlemez

Csepegtetőlemez

Változó ereszléc-távolság Ellenlécezés

"PF" kúpcserép

"BALANCE" 
laposcserép

LAF 

Ereszcsatorna

Ereszlemez

Csepegtetőlemez

Szellőző  
taréjcserép



Műszaki adatok:

Méret: kb. 323 x 500 mm
Fedési szélesség: min. kb. 272 mm

átl. kb. 273 mm 
max. kb. 275 mm

Fedési hossz: min. kb. 406 mm
átl. kb. 419 mm 
max. kb. 431 mm

Cserépigény: min. kb. 8,4 db/m2

átl. kb. 8,7 db/m2

max. kb. 9,0 db/m2

Darabsúly: kb. 4,4 kg
Minicsomag: 4 db Raklap: 192 db

A minimális tetőhajlásszög 16°-ig,  
vízzáró alátéthéjazat esetén 12°-ig csökkenthető.

Méret alapján végzett tetőkészítés technikája.
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A részletes áramlástechnikai vizsgálatok a „BALANCE“ átlagon 
felüli beázási biztonságát igazolták. A műszakilag kiérlelt 
hornyolások következtében feszített tetőfóliás alátéthéjazat 
esetén (CREATON „UNO“) már 16°-nál, hegesztett vagy  
ragasztott fektetett tetőfólia (CREATON „DUO“) esetén 14°-nál,  
vízzáró alátéttető (CREATON „TRIO“) esetén 12°-nál 
elérhető a szükséges beázási biztonság garanciális feltételeink 
keretében. Az alátéttető kivitelezésével kapcsolatos kérdések 
esetén készséggel állunk rendelkezésére. A minimális/maxi-
mális határtartományba eső léctávolság-értékek esetén  
kérjük, hogy a rendelésnél feltétlenül adja meg a léctávolságot! 
A nyers agyag természet adta eltérései következtében csekély 
mértékű szín- és méreteltérések lehetségesek.

Oromszegély kialakítás jobbos oromszegély  
cseréppel és oromszegély-deszkával

Oromszegély kialakítás balos oromszegély  
cseréppel és oromszegély-deszkával

Hajlított cserép Manzárdcserép

Falcsatlakozás (felül)  
szellőző taréjcseréppel

Félnyeregtető

Jobbos oromszegély kialakítás  
oromszegély-lemezzel és alapcseréppel

Balos oromszegély kialakítás  
oromszegély-lemezzel és kettőshullámú cseréppel

"BALANCE"  
laposcserép

"BALANCE"  
laposcserépFélcserép

Félcserép

Belső horony borda

"BALANCE"  
laposcserép

"BALANCE"  
laposcserép



A világ legnagyobb hódfarkú cserép választéka „NOBLESSE“ és „NUANCE“ kollekció „MANUFAKTUR“

CrEAtoN – cserépügyben kompetens. 

Ragadtassa el magát a CREATON egyedülálló forma- és színkínálatával és szerezzen még több ötletet - a teljes termékkínálatot  

a www.creaton.hu weboldalon megtalálja.
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Préselt tetőcserép választék Teraszelem „ESZTRICH JÁRÓLAP“

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 


