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Szanowni Państwo,

W najnowszej edycji cennika produktów marki CREATON 2019 w sekcji produktów ceramicznych wprowadziliśmy nowość – 
w tabelach z cenami pojawiły się dodatkowe informacje, które usprawnią proces zamawiania i identyfikacji poszczególnych produktów.

ŁATWE I BEZPIECZNE ZAMAWIANIE:
W zamówieniu składanym do firmy CREATON sp. z o.o. można oprócz opisu artykułu, wprowadzić 10-cyfrowy kod identyfikujący. 
Tworzy się go poprzez połącznie kodu modelu, koloru oraz funkcji.

KOD MODELU (3 znaki):
Pierwsze trzy znaki określają odpowiedni model dachówki (np. 611 dla TITANII), zakład produkcyjny (np. AUT dla Autenried) 
lub typ artykułu (np. UNI dla akcesoriów uniwersalnych).

KOD KOLORU (3 znaki):
Kolejne trzy cyfry oznaczają pożądany kolor. Dotyczy to zarówno dachówki podstawowej, jak i akcesoriów, przez co podczas 
składania zamówienia można się upewnić, że wybrany artykuł jest w odpowiednim kolorze.

KOD FUNKCJI (4 znaki):
Czterocyfrowy numer, który umieszczamy na końcu kody identyfikacyjnego, określa funkcję zamawianego modelu dachówki. 
Każda funkcja (dachówka podstawowa i akcesoria) ma swój własny numer, który w kombinacji z wcześniej podanymi kodami 
jednoznacznie określa pożądany artykuł.
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BALANCE® Min. zużycie ok. 8,4 szt./m2

czerwień  
naturalna

czerwona  
angobowana

miedziana 
angobowana

czerwień winna  
angobowana

ciemnobrązowa  
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

czarna  
angobowana

czarna matowa 
angobowana

NUANCE

HARMONICA®  Min. zużycie ok. 11,9 szt./m2

miedziana 
angobowana

miedziana 
płomieniowana

czerwień winna 
angobowana

brązowa 
glazurowana

czarna 
glazurowana

brązowa 
glazurowana

NUANCE FINESSE NOBLESSE

HARMONIE® Min. zużycie ok. 14,2 szt./m2

czerwień 
naturalna

toskana 
angobowana

czerwona
angobowana

miedziana 
angobowana

czerwień winna 
angobowana

ciemnobrązowa 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

antracytowa
angobowana

czarna
glazurowana

NUANCE FINESSE

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo. Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo. 

TITANIA® Min. zużycie ok. 9,0 szt./m2

miedziana 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

w kol. łupka 
glazurowana

czarna 
glazurowana

kasztanowa
glazurowana

brązowa 
glazurowana

NUANCE FINESSE NOBLESSE

PREMION®  Min. zużycie ok. 11,6 szt./m2

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

brązowa 
angobowana

mangan  
matowa

w kol. łupka 
angobowana

czarna matowa
angobowana

NUANCE 

kasztanowa 
glazurowana

czerwień winna
glazurowana

brązowa 
glazurowana

czarna 
glazurowana

w kol. łupka 
kryształowa 
glazurowana

czarna 
kryształowa 
glazurowana

FINESSE NOBLESSE

czerwień  
naturalna

miedziana 
angobowana

staroszara /  
ciemnobrązowa 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

czerwień/winna  
glazurowana

czarna  
glazurowana

NUANCE FINESSE

VIVA Min. zużycie ok. 12,7 szt./m2

czerwień  
naturalna

miedziana 
angobowana

ciemnobrązowa 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

czarna  
glazurowana

NUANCE FINESSE

FUTURA® Min. zużycie ok. 10,8 szt./m2

czerwień  
naturalna

miedziana 
angobowana

czerwień  
winna 
angobowana

ciemnobrązowa 
angobowana

szara  
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

NUANCE

czerwona 
glazurowana

czerwień 
winna 
glazurowana

w kol. łupka 
glazurowana

czarna  
glazurowana

antik
płomieniowana  
glazurowana

ciemnoniebieska 
glazurowana

ciemnozielona 
glazurowana

brązowa 
glazurowana

FINESSE NOBLESSE

MAGNUM® Min. zużycie ok. 8,2 szt./m2

czerwień
naturalna

miedziana 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

czarna 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

NUANCE

Dachówki holenderki płaskie Dachówki holenderki płaskie

4 | 5DACHÓWKA CERAMICZNA

C
R

EA
T
O

N
 C

en
n
ik

 2
01

9
 

P
R

Z
E
G

L
Ą

D
 P

R
O

D
U

K
T

Ó
W

MZ3  Min. zużycie ok. 12,6 szt./m2

NOWOŚĆ



Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo. Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo. 

DOMINO® Min. zużycie ok. 12,4 szt./m2

czerwień
naturalna

miedziana 
angobowana

czerwień winna
angobowana

szara 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

w kol. łupka 
glazurowana

czarna 
glazurowana

NUANCE FINESSE

Dachówki płaskie Dachówki marsylki

RATIO® Min. zużycie ok. 11,7 szt./m2

czerwień 
naturalna

czerwona 
angobowana

miedziana 
angobowana

czerwień winna 
angobowana

staroszara /
ciemnobrązowa
angobowana

antracytowa 
angobowana

czerwona 
glazurowana

kasztanowa
glazurowana

czerwień winna 
glazurowana

czarna
glazurowana

antik
płomieniowana  
glazurowana

NUANCE FINESSE NOBLESSE

OPTIMA® Min. zużycie ok. 11,9 szt./m2

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

czerwień winna 
angobowana

brązowa 
angobowana

ciemnobrązowa 
angobowana

szara 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

antracytowa 
angobowana

czerwień winna 
glazurowana

czarna 
glazurowana

NUANCE FINESSE

RAPIDO® Min. zużycie ok. 8,1 szt./m2

czerwień  
naturalna

czerwona  
angobowana

miedziana 
angobowana

czerwień winna 
angobowana

ciemnobrązowa 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

czarna  
angobowana

czarna matowa 
angobowana

NUANCE

SINFONIE® Min. zużycie ok. 10,9 szt./m2 

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

czerwień winna 
glazurowana

czarna 
glazurowana

czarna 
glazurowana

NUANCE FINESSE NOBLESSE

MELODIE® Min. zużycie ok. 13,7 szt./m2

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

antracytowa 
angobowana

czarna 
glazurowana

NUANCE FINESSE

Dachówki esówki

MAXIMA Min. zużycie ok. 9,5 szt./m2

czerwień  
naturalna

miedziana 
angobowana

ciemnobrązowa 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

antracytowa 
angobowana

czarna  
glazurowana

NUANCE FINESSE

Dachówki suwakowe

HERZZIEGEL Min. zużycie ok. 13,7 szt./m2

czerwień 
naturalna

Pozostałe dachówki
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CANTUS® Min. zużycie ok. 11,8 szt./m2

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

w kol. łupka 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

czerwień winna 
glazurowana

czarna 
glazurowana

w kol. łupka 
kryształowa 
glazurowana

czarna 
kryształowa 
glazurowana

NUANCE FINESSE NOBLESSE

 Min. zużycie ok. 11,8 szt./m2

w kol. łupka 
angobowana

czarna matowa 
angobowana

czarna 
glazurowana

w kol. łupka 
kryształowa 
glazurowana

NUANCE FINESSE NOBLESSE

VISIO® 

SIMPLA® Min. zużycie ok. 10,4 szt./m2

czarna matowa 
angobowana

czarna 
glazurowana

w kolorze łupka 
glazurowana

NUANCE FINESSE

NOWOŚĆ



Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo. Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo. 

PROFIL – powierzchnia profilowana

Powierzchnia 
pofalowana, 

krój 
segmentowy

Sachsischer Biber z 3 prążkami krój segmentowy 
15,5/38/1,2

Sachsischer 
Biber 

z 3 prążkami
18/38/1,4

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna

miedziana
angobowana

antracytowa
angobowana

czarna
angobowana

czerwień
naturalna

NUANCE

ANTIK
Karpiówka na obiekty 

zabytkowe, powierzchnia 
wypukła szczotkowana

18/38/1,8 

Krój łukowy Krój prosty

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna

AMBIENTE – kroje specjalne

Krój segmentowy
18/38/1,4

Krój prosty
18/38/1,4

czerwień 
naturalna

miedziana
angobowana

antracytowa
angobowana

staroszara /  
ciemnobrązowa 
angobowana

czerwień 
naturalna

czerwona
angobowana

NUANCE NUANCE

KLASSIK – krój zaokrąglony

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna 
płomieniowana

czerwona  
angobowana

miedziana 
angobowana

czerwień winna
angobowana

brązowa 
angobowana

ciemnobrązowa 
angobowana

staroszara /
ciemnobrązowa
angobowana

szara
angobowana

w kol. łupka 
ciemna 
angobowana

antracytowa
angobowana

NUANCE

czerwona 
glazurowana

czerwień winna 
glazurowana

brązowa 
glazurowana

zielona 
glazurowana

czarna 
glazurowana

FINESSE

SAKRAL

Karpiówka na dachy kościelne, 
krój zaokrąglony 

18/38/1,8

czerwień 
naturalna

czerwień
naturalna
chropowana

MANUFAKTUR

Karpiówka wieżowa,
krój segmentowy 

14/28/1,4

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

NUANCE

NOBLESSE® – Ekskluzywna kolekcja glazur

Styczeń

1 2 3 4 5

701 702 703 704 705

Maj

1 2 3 4 5

721 722 723 724 725

Lipiec

1 2 3 4 5

731 732 733 734 735

Wrzesień

1 2 3 4 5

741 742 743 744 745

Luty

1 2 3 4 5

706 707 708 709 710

Kwiecień

1 2 3 4 5

716 717 718 719 720

Czerwiec

1 2 3 4 5

726 727 728 729 730

Sierpień

1 2 3 4 5

736 737 738 739 740

Październik

1 2 3 4 5

746 747 748 749 750

Grudzień

1 2 3 4 5

756 757 758 759 760

Listopad

1 2 3 4 5

751 752 753 754 755

Marzec

1 2 3 4 5

711 712 713 714 715

Dachówki karpiówki Dachówki karpiówki
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Dachówki profilowane

Dachówki płaskie

HEIDELBERG  Min. zużycie ok. 9,7 szt./m2

czerwona brązowa grafitowa

PLANAR 

GÖTEBORG  Min. zużycie ok. 9,7 szt./m2

czerwona brązowa grafitowa czarna czerwona mokka grafitowa czarna

PLANAR DURATOP PRO

KAPSTADT  Min. zużycie ok. 9,8 szt./m2

czerwona szara grafitowa czarna

PLANAR 

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo. 

DACHÓWKA CEMENTOWA

                                                 

czerwona czarna

PLANAR 

VERONA Min. zużycie ok. 9,7 szt./m2                                                

DACHÓWKA CERAMICZNA












































































































