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A CREATON tető természetes, tartós és értékálló 
Kerámia tetőcserép száz színben a CREATON-tól                      

Természetes  
nedvességszabályozás

Vizet át nem eresztő  
és fagyálló felület
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Egy több mint 6 000 éves 
anyag, 130 éves tapasztalat 
a gyártás területén, a 
legmodernebb 
gyártóberendezések, a 
kiváló magyar alapanyag, 
valamint kollégáink 
szakértelme – ezek sikereink 
alapjai.

A nemes kerámia 
tetőcserepet a négy őselem 
alkotja, amely 
környezetkímélő 
gyártástechnológiával 
és a legkedvezőbb 
ökomérleggel járul hozzá 
a jövő biztonságához.

Az égetés során a kerámia 
tetőcserepek felületének 
részévé váló engób a 
tetőcserép felületébe égve 
teszi azt tartóssá és széppé, 
egyben védelmet nyújt a 
környezeti hatások ellen. 

A tető agresszív időjárási 
hatások elleni védelme ipari 
formatervezés eredménye. 
A cserepek tökéletes 
egymáshoz illeszkedése és a 
számtalan kiegészítő elem 
teszi a tető minden részletét 
ellenállóvá.

Több mint 1 200 féle 
szín és forma – szinte nincs 
két egyforma tető.

Környezetkímélő gyártástechnológia
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Exkluzív engób kollekció

Garancialevél - 50 év garanciával
A CREATON kerámia tetőcserepeire Garancialevél formájában, tehát 
írásban, 50 év garanciát vállal.
A cég Lentiben található modern gyáraiban,  Magyarország legkiválóbb 
agyag alapanyagának felhasználásával, magyar alkalmazottak 
gondos munkájával készülnek a magas minőségű kerámia 
tetőcserepek. Nem csoda tehát az írásban vállalt hosszú garanciaidő, 
amit egy bizonytalan eredetű és minőségű termék esetén sem kérni, 
sem a későbbiekben számon kérni nem egyszerű.
Az 50 év garancia a CREATON kerámia tetőcserepek esetén nem 
csak szlogen és a 100 % színtartósság sem akció kérdése.
A CREATON kerámia cseréppel épült tetők 50 év múlva is eredeti 
szépségűek és változatlan minőségűek, de hasznos élettartamuk 
évszázadnyi.

Kerámia tetőcserép - a legkedvezőbb ökomérleggel
Kutatási adatok bizonyítják, hogy a kerámia tetőcserép a gyártási technoló giának, 
a felhasznált alapanyagoknak és élettartamának köszönhetően, teljes életciklusát 
vizsgálva, a tetőfedő anyagok között a legkisebb mértékben terheli a környezetét, 
a legkedvezőbb az ún. ökológiai mérlege.
A kerámia tetőcserép csak természetes anyagok felhasználásával készül: 
alkotóelemei a föld és a víz, amely tűz segítségével válik környezetbarát és 
tartós építőanyaggá. A kerámia tetőcserepek élettartama több emberöltőnyi, 
akár 100 év is lehet.

Technológia – egyensúlyban a természettel
A ma használt gyártási technológia a környezetterheléshez igen kis mértékben 
járul hozzá. Az ezt célzó beruházásokra a CREATON jelentős összeget fordít 
minden országban. A gyártáshoz szükséges agyag bányászata a legnagyobb 
körültekintéssel zajlik. A már nem használt területeket pedig szintén a legnagyobb 
körültekintéssel, rekultiválva adja vissza az ipar a környezetnek.

Kiváló magyar agyag
Magyarország egyik legjobb minőségű agyaga Lentiben található, amely teljesen 
mentes a mésztartalomtól, így a mészzárványok kialakulása teljesen kizárt. 
Miért ellensége a mész a kerámia tetőcserépnek?
Tévedés azt hinni, hogy a kiváló minőségű, tartós felületű kerámia tetőcserepet 
a jégverés károsíthatja. Ha a ház tulajdonosa a sérült felületű tető az 
ereszcsatornán keresztül a földre kerülő leváló darabkáival a csatorna előtt 
találkozik, biztos lehet abban, hogy sérült a tetőcserép felülete. Ennek 
leggyakoribb oka a mészzárványok kialakulása. Az egyes agyag alapanyagokban 
megtalálható mész könnyebb szerkezetű, mint az agyag. 
A kerámia fagyás hatására a meszet kis fehér darabkák formájában kilöki 
magából és a helyén apró kráterek keletkeznek. Ennek következtében a kerámia 
tetőcserép kevéssé ellenállóvá válik az időjárás viszontagságaival szemben. A 
sérült felületű tetőcserepet az eső, a hó, a jég és a fagy tovább károsítja. A 
CREATON tetőcserepei esetén ez kizárt. 

Tökéletes anyagok Beégetett tartósság  
és védelem Viharálló biztonság Sokszínűség, kreativitásTermészetes és 

környezetkímélő



Tartósan élénk színek  
                        a CREATON tetőkön
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Tetőfedő anyag választásakor fontos tényező, persze sok más 
mellett, hogy az időjárásnak kitett tetőcserepek mennyire tartják 
színüket, szépségüket, általában mennyire ellenállóak az egyre 
agresszívabb környezeti hatásokkal szemben. 
Sokak számára a tető tartóssága egyet jelent a tető színének, 
felületének tartósságával. 
Ebben sok igazság van. A tető műszaki minősége sok tekintetben 
összefügg annak szín- és felületi tartósságával.
Ugyanakkor ne felejtsük el: tetőfedőanyag és tetőfedőanyag, 
kerámia tetőcserép és kerámia tetőcserép között is jelentős 
minőségbeli különbség lehet.

Nézzük tehát mit jelent a tető szín- és felületi tartóssága a 
CREATON kerámia tetőcserepek esetén!

A tartósság titka a kerámia tetőcserepek anyagában és gyártási 
eljárásában keresendő: jelentős különbség ugyanis, hogy 
valamilyen utólagos felületkezelés védi az anyagot, illetve a felületre 
kerülő festék adja annak színét, vagy maga az anyag az ellenálló, 
mint a CREATON kerámia tetőcserepek esetén.
Ha a CREATON cserepei között válogatunk különböző felületű – 
natúr, engóbozott és üvegmázas – és különböző felületi struktúrájú 
(sima, kefézett, bordázott vagy kézi bordázott) cserepek közül, és 
akár száz színből választhatunk.

Mitől a legtartósabb a kerámia cserepek színe?
A kerámia tetőcserepek, így a Lentiben gyártott CREATON húzott 
és sajtolt, hagyományos méretű és formavilágú, illetve a modern, 
mega méretű cserepek színvilága sem valamiféle, a felületükre 
kerülő festéknek köszönhető. A kerámia tetőcserepek tartós színe 
alapanyaga, az agyag minőségétől, színétől, és az alapanyaghoz 

Önnek milyen elvárásai vannak háza tetőjével 
szemben? 

Elgondolkodott-e már azon, hogy mennyi ideig 
nem szeretne a tetővel kapcsolatosan újabb 
kiadásokat?

Önnek mit jelent a tető tartóssága? 

kevert természetes anyagokkal az égetés során kialakított kémiai 
kötéseitől, valamint a felületbe égő, annak részévé váló engób, 
azaz földfesték anyagától és színétől függ. Az üvegmázas cserepek 
színéről és tartósságáról egy a gyártási eljárás során képződő, 
porcelánhoz hasonlatos felület gondoskodik.

Mi a különbség a természetes felület 
és felületkezelés között?
Az utólagos felületkezeléssel, festéssel 
ellátott anyagok - legyen az tetőfedő 
anyag, vagy más anyag – nincsenek 
hosszútávon védve a környezet károsító 
hatásaitól, tekintettel a műanyag ill. 

műgyanta festékek szén alapú kémiai kötésére, amelyek kevésbé 
ellenállóak a környezeti hatásokkal szemben. 
A CREATON termékeinek felületébe égő engób nem utólagos 
felületkezelés eredménye, a cserép részévé válva védi azt, 
teszi tartóssá, ellenállóvá és marandóan széppé. Ennek kémiai 
magyarázata, hogy az engób és az agyag alapanyaga a hematit, 
amelynek előnye, hogy normál környezeti hatásokkal szemben 
ellenálló, s az égetési folyamat következményeként védőpajzsként 
óvja a felületet.
Nem véletlen tehát, hogy a CREATON írásban, garancialevél 
formájában 50 év garanciát vállal tetőcserepeire, hiszen 
tartósságuk, mohásodással és a fakulással szembeni ellenálló 
képességük bizonyított, élettartamuk pedig akár 100 év is lehet.

Bizonyíték? A több tíz éves tetők és az autófényezés tesztje
Mi lenne jobb bizonyíték a szín- és felületi tartósságra, mint azok a 
CREATON kerámia tetőcseréppel fedett tetők, amelyek az elmúlt 
évtizedekben kiállták a szélsőséges időjárási körülmények próbáját 
úgy, hogy felületük tökéletes, színük mit sem változott.
Sőt a CREATON kerámia tetőcserepek felületének ellenálló 
képessége az autófényezéssel is felveszi a versenyt.

A CREATON engóbozott kerámia tetőcserepek kiállták ugyanis 
egy nagy nemzetközi autóipari konszernnél alkalmazott, az autók 
fényezésének tartósságát vizsgáló tesztet.
Talán mondanunk sem kell: a tetőcserepek felületén egyetlen 
karcolás, hajszálrepedés vagy más sérülés, színbeli eltérés nem 
mutatkozott annak az eljárásnak a végére, amelyen az autók 
állandó fejlesztés alatt álló fényezésének helyt kell állnia.

A tartós felületű kerámia tetőcserép 3 fontos jellemzője - a 
teljesség igénye nélkül: 

• az extrém hatásoknak is ellenáll, ezt bizonyították a kerámia- 
és az autóiparban használatos tesztek,

• színeiről döntően a kerámia alapanyag színe és összetétele 
gondoskodik, ezek adják a kerámia tetőcserép természetes 
és verhetetlenül sokszínű árnyalatát,

• a felület tartósságát az engób fokozza, amely a kerámia 
tetőcserepek esetén azok részévé válik, vagy a porcelánszerű 
üvegmáz gondoskodik szemet gyönyörködtető és látványos 
színekről. 

Az autóipari teszt, amelyen a CREATON cserepek kiválóan szerepeltek
A vizsgálatokat a németországi (Forschungs- und Entwicklunsgesellschaft für Lacken und Farben mbH) bevonatokat és színeket 
vizsgáló és fejlesztő intézet végezte 2014-ben. Ennek során első körben a kéndioxiddal szembeni ellenálló képességet vizsgálták,  
majd ezt követően  tették ki 1000 órán keresztül párás körülménynek, majd zárásként 1500 órán át mesterséges UV sugárzásnak. 
Az eredményeket egy nagy, prémium minőséget gyártó nemzetközi autóipari konszern az autók felületének tartósságára vonatkozó, 
szigorú belső szabványában meghatározott rendszere alapján értékelték.  A kutatási jelentés szerint nem volt tapasztalható semmiféle 
elváltozás a cserép felületén, emellett színét és csillogását egyaránt megtartotta.



Natúrvörös: egy igazi tetőcserép szín
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Natúrvörös: egy igazi tetőcserép szín
Ha a hosszú távú tartósság a cél, jó helyen járunk: a kerámia tetőcserép szépségét és tartósságát évszázadok igazolták. Térjünk 
tehát vissza a gyökerekhez a natúrvörös kerámia tetõcseréppel, amely az égetett agyag természetes színével és természetes 
struktúrájú felületével klasszikus és időtálló szépséget kölcsönöz a tetőnek.
Klasszikus vagy modern? Az építészetben a természetesség soha nem megy ki a divatból. 
Ma is előszeretettel választják építészek és építtetők a natúr kerámia tetőcserepeket azért, mert az idő múlásával, évtizedek alatt 
sem veszítenek szépségükből, hanem éretten, patinásan válnak az épület tartós ékévé, vagy természetes részévé. A kerámia 
építőanyagok az elmúlt évezredekben méltán váltak az állandóság és időtállóság jelképeivé.

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek natúrvörös színben:

“AMBIENTE”
egyenevágás

“MAGNUM”

“MANUFARTUR”

“MAXIMA” “MZ3”

“PREMION” “RATIO” “RAPIDO” “ROMANO”

“RÓNA”
egyenesvágás

“RUSTICO” “VIVA” “OPTIMA”

“AMBIENTE”
szegmensvágás

“ANTICO”

“ANTIK” “BÉCSI 
TÁSKA”

“BERLINI
KUTÚRA”

“ELEGANZ”

“FUTURA” “HARMONIE” “CANTUS” “HERZZIEGEL”

“SARKAL”

“MELODIE”

“SZÁSZ 
HÓDFARKÚ”

“RÓNA”
szegmensvágás

“KLASSIK”

“BALANCE” “DOMINO”

“HORTOBÁGY” “HARGITA”

“BALANCE” natúrvörös kerámia tetőcserép “HORTOBÁGY” natúrvörös kerámia tetőcserép

“KLASSIK” natúrvörös kerámia tetőcserép “RÓNA” szegmensvágású natúrvörös  
kerámia tetőcserép

“RAPIDO” natúrvörös kerámia tetőcserép“DOMINO” natúrvörös kerámia tetőcserép

“MIKADO”



Engób: több ezer éve  
                    a tartós kerámia felület titka

Az engóbozott tetőcserepek elmúlt évekbeli gyors térhódítását a számtalan szín és forma és a 
tartósságon alapuló gazdasági előnyök ötvözete alapozta meg.

Mi is az engób?
Az engób nem festék, hanem természetes anyag, finom ún. agyagiszap, amellyel a fazekasok már 
több ezer éve a durvább agyagból készített agyagárukat még nyers állapotukban leöntötték, hogy a 
tárgy szebb színű és finomabb felületű legyen. Akkor még nem tudták, illetve nem volt tudományosan 
bizonyított, hogy ennek köszönhetően az edények nem csupán szebbek lesznek, de tartósabbak is. 
A muzeális kerámiák között számos engóbozott kerámia edény található, így joggal remélhetjük, 
hogy az engóbozott cserepek hasonlóan tartósak, mint a több 10 vagy 100 évvel ezelőtt készült 
kerámiák.

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek
 “NUANCE” vörös engóbozott színben:

“VIVA” “MAXIMA” “HARMONIE”“RAPIDO”“BALANCE”“KLASSIK”

„NUANCE“ vörös engóbozott/téglavörös kerámia tetőcserép

„NUANCE“ toskana engóbozott kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek
rendelhetőek “NUANCE” toskana engóbozott színben:

“RUSTICO” “RHARMONIE” “ROMANO”
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„NUANCE“

“BALANCE” NUANCE vörös 
engóbozott kerámia tetőcserép

“RAPIDO” NUANCE vörös  
engóbozott kerámia tetőcserép

“ROMANO” NUANCE toskana engóbozott kerámia tetőcserép



„NUANCE“ natúrvörös tarkára égetett engóbozott kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia 
tetőcserepek rendelhetőek “NUANCE” natúrvörös 
tarkára égetett engóbozott színben:

“ROMANO”“MAGNUM”“HARMONIE” “KLASSIK”
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„NUANCE“ kékesen égetett engóbozott kerámia tetőcserép

„NUANCE“ vöröses égetett engóbozott kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserép
rendelhető “NUANCE” vöröses égetett engóbozott 
színben:

“SZÁSZ”
hódfarkú

“SZÁSZ”
hódfarkú

„NUANCE“

“KLASSIK” NUANCE natúrvörös tarkára  
égetett engóbozott kerámia tetőcserép

“HARMONIE” NUANCE natúrvörös tarkára 
égetett engóbozott kerámia tetőcserép

“MAGNUM” NUANCE natúrvörös tarkára 
égetett engóbozott kerámia tetőcserép

“SZÁSZ” hódfarkú NUANCE kékesen égetett 
engóbozott kerámia tetőcserép

“SZÁSZ” hódfarkú NUANCE vöröses égetett  
engóbozott kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia 
tetőcserép rendelhető „NUANCE” 
kékesen égetett engóbozott színben: 

Engób: több ezer éve  
                    a tartós kerámia felület titka
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A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“NUANCE” rézvörös engóbozott színben:

“VIVA”“MANUFAKTUR”

“MAXIMA”“MZ3”“HARMONIE”“CANTUS” “OPTIMA” “HORTOBÁGY”“PREMION”

“DOMINO”“RÓNA”
szegmensvágás

“AMBIENTE”
egyenesvágás

“RÓNA”
egyenesvágás

“AMBIENTE”
szegmensvágás

“RUSTICO”“FUTURA” “MELODIE”

“RAPIDO”

“MAGNUM”

“BALANCE” “RATIO”

“ELEGANZ”

“SZÁSZ” 
hódfarkú

“KLASSIK”

„NUANCE“ rézvörös engóbozott kerámia tetőcserép

“DOMINO” NUANCE rézvörös 
engóbozott kerámia tetőcserép

„NUANCE“

“TITANIA”

“KLASSIK” NUANCE rézvörös 
engóbozott kerámia tetőcserép

“HORTOBÁGY” NUANCE rézvörös 
engóbozott kerámia tetőcserép

“RAPIDO” NUANCE rézvörös 
engóbozott kerámia tetőcserép

“HARMONIE” NUANCE rézvörös engóbozott kerámia tetőcserép

Engób: több ezer éve  
                    a tartós kerámia felület titka



„NUANCE“ borvörös engóbozott kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek 
rendelhetőek “NUANCE” szürke engóbozott színben:

“MZ3”“OPTIMA”“FUTURA” “HARMONIE”“DOMINO”
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„NUANCE“

„NUANCE“ szürke engóbozott kerámia tetőcserép

“FUTURA” NUANCE szürke 
engóbozott kerámia tetőcserép

“DOMINO” NUANCE szürke engóbozott kerámia tetőcserép“FUTURA” NUANCE borvörös engóbozott kerámia tetőcserép

“OPTIMA” “RAPIDO” “RATIO” “BALANCE”“KLASSIK”“FUTURA” “HARMONIE”“DOMINO”

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“NUANCE” borvörös engóbozott színben:

Engób: több ezer éve  
                    a tartós kerámia felület titka



„NUANCE“ barna engóbozott kerámia tetőcserép

„NUANCE“ sötétbarna engóbozott kerámia tetőcserép

“PREMION”

A következő típusú CREATON kerámia 
tetőcserepek rendelhetőek “NUANCE”  
mangán engóbozott színben:

„NUANCE“ mangán engóbozott kerámia tetőcserép
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„NUANCE“

“AMBIENTE”“AMBIENTE”“AMBIENTE” “ELEGANZ” “FUTURA”“KLASSIK” “RUSTICO” “HARMONIE” “MAXIMA”“OPTIMA” “VIVA”

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek
rendelhetőek “NUANCE” sötétbarna engóbozott színben:

“BALANCE” “RAPIDO”

“AMBIENTE” NUANCE szegmensvágású 
barna engóbozott kerámia tetőcserép

“PREMION” NUANCE barna engóbozott 
kerámia tetőcserép

“KLASSIK” NUANCE sötétbarna engóbozott kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“NUANCE” barna engóbozott színben:

“MANIFAKTUR”“AMBIENTE”“AMBIENTE” “AMBIENTE” “AMBIENTE” “KLASSIK” “MZ3” “OPTIMA” “PREMION”

“PREMION” NUANCE mangán engóbozott 
kerámia tetőcserép

ÚJ! ÚJ!

Engób: több ezer éve  
                    a tartós kerámia felület titka
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A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“NUANCE” palaszürke engóbozott színben:

„NUANCE“ palaszürke engóbozott kerámia tetőcserép

“DOMINO” “MAXIMA”“MAGNUM”“FUTURA” “OPTIMA” “PREMION”“KLASSIK”“BALANCE” “HARMONIE”

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek “NUANCE” fekete engóbozott  színben:

“RAPIDO” “RATIO” “VIVA NEU”“OPTIMA”“MANUFAKTUR”“SZÁSZ” 
hódfarkú

“BALANCE” “HARMONIE” “MZ3”“MAXIMA”“MAGNUM”

„NUANCE“ fekete engóbozott kerámia tetőcserép

„NUANCE“ matt fekete engóbozott kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek
rendelhetőek “NUANCE” matt fekete engóbozott színben:

„NUANCE“

“TITANIA” “VIVA NEU”“RAPIDO”

ÚJ!

“BALANCE” NUANCE palaszürke  
engóbozott kerámia tetőcserép

“OPTIMA” NUANCE palaszürke  
engóbozott kerámia tetőcserép

“DOMINO” NUANCE palaszürke  
engóbozott kerámia tetőcserép

“PREMION” NUANCE palaszürke  
engóbozott kerámia tetőcserép

“MAGNUM” NUANCE fekete  
engóbozott kerámia tetőcserép

“OPTIMA” NUANCE fekete 
engóbozott kerámia tetőcserép

“HORTOBÁGY” NUANCE matt fekete  
engóbozott kerámia tetőcserép

“MIKADO”

“BALANCE” “BÉCSI  
TÁSKA”

“DOMINO” “FUTURA” “HORTOBÁGY” “MELODIE” “CANTUS”

“KLASSIK”“PREMION” “RAPIDO” “RÓNA”
egyenesvágás

“RÓNA”
egyenesvágás

“TITANIA” “MIKADO”

Engób: több ezer éve  
                    a tartós kerámia felület titka
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Üvegmáz: a kerámia cserepek királynője
Az engóbozott cserepek színválasztékát csak az üvegmázas cserepek színskálája múlja felül.
Amíg nem láttunk üvegmázas cseréppel fedett tetőt, talán úgy gondolhatjuk, hogy ez valami olyan csillogás, 
amit a tetőn nehezen tudunk elképzelni. De tévedünk, semmiképpen nem több ez a természetes csillogásnál. 
És a tartósságról itt sem kell lemondanunk, erről ezúttal az üvegmáz gondoskodik.
Az üvegmáz összezúzott és megolvasztott érc alapanyagú védőpáncélt képez a kerámia tetőcserép felületén, 
egy porcelánhoz hasonlatos felületet, így tovább növeli a cserép ellenálló-képességét.
Az egyszeres (Finesse) vagy kétszeres (Noblesse) üvegmáznak köszönhetően a cserepek felülete tükörsima, 
a szennyeződés-részecskék nem tudnak tartósan azon megtapadni, illetve a cserép könnyen tisztítható, 
vízlepergető hatású, nem mohásodik, savnak, lúgnak és az UV sugárzásnak is tartósan ellenáll.

„FINESSE“ vörös üvegmázas  kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“FINESSE” vörös üvegmázas színben:

“RATIO”“MANIFAKTUR”“KLASSIK”“FUTURA”

A következő típusú CREATON kerámia  
tetőcserepek rendelhetőek “FINESSE”
antik üvegmázas színben: 

“RATIO”“FUTURA”

„FINESSE“ antik üvegmázas  kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“FINESSE” borvörös színben:

“VIVA”“MZ3”“MANIFAKTUR” “MAXIMA”“FUTURA” “KLASSIK” “PREMION”“OPTIMA”

„FINESSE“ borvörös üvegmázas  kerámia tetőcserép

„FINESSE“

“CANTUS”

“KLASSIK” FINESSE vörös üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“FUTURA” FINESSE vörös üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“RATIO” FINESSE antik üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“VIVA” FINESSE borvörös 
üvegmázas kerámia tetőcserép

“FUTURA” FINESSE borvörös üvegmázas
kerámia tetőcserép



A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“FINESSE” fekete üvegmázas színben:

“OPTIMA” “MELODIE” “VIVA”“MANIFAKTUR”“HARMONIE” “KLASSIK”“DOMINO” “FUTURA” “MZ3” “RATIO”“MAXIMA” “PREMION”
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A következő típusú CREATON kerámia tetőcserepek rendelhetőek “FINESSE” barna üvegmázas színben:

“DOMINO” “FUTURA” “OPTIMA”

“KLASSIK”“FUTURA” “HARMONIE” “MANIFAKTUR” “PREMION” “VIVA”“MAXIMA”

„FINESSE“ barna üvegmázas kerámia tetőcserép

„FINESSE“ palaszürke üvegmázas kerámia tetőcserép

„FINESSE“ fekete üvegmázas kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON kerámia 
tetőcserepek rendelhetőek “FINESSE” 
palaszürke üvegmázas színben:

„FINESSE“

“RATIO”
“TITANIA” “CANTUS”

“KLASSIK” FINESSE barna üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“FUTURA” FINESSE barna üvegmázas 
kerámia tetőcserép 

“DOMINO” FINESSE palaszürke 
üvegmázas kerámia tetőcserép

“DOMINO” FINESSE fekete üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“RATIO HÖNGEDA” FINESSE fekete 
üvegmázas kerámia tetőcserép

“KLASSIK” FINESSE fekete üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“VIVA” FINESSE fekete üvegmázas 
kerámia tetőcserép

Üvegmáz: a kerámia cserepek királynője
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„NOBLESSE“ sötétkék üvegmázas kerámia tetőcserép

„NOBLESSE“ sötétzöld üvegmázas kerámia tetőcserép

„NOBLESSE“ barna üvegmázas kerámia tetőcserép

„NOBLESSE“

“FUTURA” NOBLESSE sötétkék üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“FUTURA” NOBLESSE sötétkék üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“FUTURA” NOBLESSE sötétzöld üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“FUTURA” NOBLESSE sötétzöld üvegmázas 
kerámia tetőcserép

“FUTURA” NOBLESSE barna üvegmázas kerámia tetőcserép

Üvegmáz: a kerámia cserepek királynője
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„NOBLESSE“ kristály palaszürke üvegmázas kerámia tetőcserép „NOBLESSE“ kristály fekete üvegmázas kerámia tetőcserép

A következő típusú CREATON 
kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“NOBLESSE” kristály palaszürke 
üvegmázas színben:

„NOBLESSE“

“VIVA”“MAXIMA” “PREMION” “CANTUS” “CANTUS”“PREMION”

A következő típusú CREATON 
kerámia tetőcserepek rendelhetőek  
“NOBLESSE” kristály fekete  
üvegmázas színben:

“PREMION” NOBLESSE kristály palaszürke üvegmázas kerámia tetőcserép “PREMION” NOBLESSE kristály fekete üvegmázas kerámia tetőcserép

Üvegmáz: a kerámia cserepek királynője
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„NOBLESSE“ exkluzív színes üvegmáz kollekció „NOBLESSE“ exkluzív színes üvegmáz kollekció

Május

1 2 3 4 5

Március

1 2 3 4 5

Április

1 2 3 4 5

Január

1 2 3 4 5

Február

1 2 3 4 5

December

1 2 3 4 5

„NOBLESSE“

Hódfarkú NOBLESSE TÉL kollekció

Hódfarkú NOBLESSE TÉL kollekció Hódfarkú NOBLESSE TÉL kollekció

Hódfarkú NOBLESSE TAVASZ kollekció Hódfarkú NOBLESSE TAVASZ kollekció

Hódfarkú NOBLESSE TAVASZ kollekció

Üvegmáz: a kerámia cserepek királynője



Szeptember

1 2 3 4 5

Október

1 2 3 4 5

November

1 2 3 4 5

Június

1 2 3 4 5

Július

1 2 3 4 5

Augusztus

1 2 3 4 5

„NOBLESSE“ exkluzív színes üvegmáz kollekció„NOBLESSE“ exkluzív színes üvegmáz kollekció
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„NOBLESSE“

Hódfarkú NOBLESSE NYÁR kollekció

Hódfarkú NOBLESSE NYÁR kollekció Hódfarkú NOBLESSE NYÁR kollekció

Hódfarkú NOBLESSE ŐSZ kollekció Hódfarkú NOBLESSE ŐSZ kollekció

Hódfarkú NOBLESSE ŐSZ kollekció

Üvegmáz: a kerámia cserepek királynője



CREATON South-East Europe Kft.
H-8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Telefax: +36 92 551 559
E-mail: info@creaton.hu
www.creaton.hu

 
Az Ön márkakereskedője:

A 
ny

om
ta

tá
sb

ól
 e

re
dő

 s
zí

nb
el

i e
lté

ré
se

k 
és

 m
űs

za
ki

 v
ál

to
zt

at
ás

ok
 jo

gá
t f

en
nt

ar
tju

k.
 

20
16

. I
. k

ia
dá

s.
 T

ar
ta

lm
ila

g 
le

zá
rv

a:
 2

01
6.

 á
pr

ili
s


