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Cechy szczególne: prosta forma, ideal-
nie p aski kszta t, doskona e propor-
cje, modne kolory oraz perfekcyjne 

wykonanie – tak prezentuje si  dachów-
ka ceramiczna SIMPLA®, najnowszy pro-
dukt marki CREATON. Produkowana ze 
starannie wyselekcjonowanych z ó  gli-
ny, w Widziszewie – najnowocze niejszej 
w Europie fabryce dachówek ceramicznych 
CREATON Polska, w oparciu o innowacyj-
n  technologi  ma parametry techniczno-
-u ytkowe i w a ciwo ci odpowiadaj ce
najwy szej klasie dla ceramicznych pokry
dachowych.

NAJLEPSZY SUROWIEC, 
INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA
Co sprawia, e SIMPLA® zas uguje na tak 
zaszczytne miejsce w ród wielu bardzo do-
brych pokry  dachowych? Przede wszyst-
kim surowiec i technologia, a tak e ponad 
130-letnie do wiadczenie producenta w kre-
owaniu dachów spe niaj cych najwy sze 
standardy. Warto podkre li , i  jej produk-
cja odbywa si  z poszanowaniem zasobów 
naturalnych, przy mo liwie najmniejszym 
negatywnym oddzia ywaniu na rodowi-
sko. Dachówka wraz z oryginalnymi akce-
soriami produkowana jest z najczystszej gli-
ny, na bazie zaawansowanej technologii 
bezdotykowego wypa u w poziomych ka-
setach, dzi ki czemu ka dy egzemplarz za-
chowuje nienagannie prosty kszta t i g adk
powierzchni .

DESIGN
SIMPLA® o prostej geometrycznej formie, 
idealnych proporcjach (30 × 50 cm) oraz 
wyj tkowo g adkiej i p askiej powierzchni 
wietnie nadaje si  na dachy wspó czesnej 

architektury nawi zuj cej do neomoder-
nizmu i minimalizmu, na dachy lekkich, 
kubicznych bry  z przewag  betonu i sta-
li. B dzie tak e interesuj co wygl da  na 
obiektach odnosz cych si  do najlepszych 
wzorów europejskiego budownictwa wy-
konanych z tradycyjnych materia ów. Jej 
atutem jest równie  kolorystyka korespon-
duj ca z najnowszymi trendami we wzor-

nictwie. Dachówki w kolorach: „FINESSE” 
czarnym glazurowanym, „NUANCE” 
czarnym matowym angobowanym lub 
„NUANCE” w kolorze upka, angobowana 
s  ciekaw  alternatyw  dla intensywnych 
czerwieni oraz br zów i sprawiaj , e bry a
budynku, niezale nie od stopnia skompli-
kowania projektu, rodzaju dachu czy spo-
sobu krycia, nabiera niepowtarzalnego cha-
rakteru.

50 LAT GWARANCJI
SIMPLA® jest odporna na dzia anie szkodli-
wych substancji i negatywne wp ywy ro-
dowiska, w tym ekstremalne wahania tem-
peratury, gradobicie, ulewne deszcze, silne 
wichury. Zawdzi cza to swojej budowie 
– wzmacniaj ce o ebrowanie na spodniej 
stronie dachówki zwi ksza jej wytrzyma-
o  mechaniczn , odprowadza skropliny 

i zapewnia dobr  wentylacj . Posiada uni-
katowe zamki: podwójny boczny, który po-
zwala na optymalny przep yw powietrza 
pod przykryciem, bezpieczne odprowadza-
nie wody w dwóch korytach i wyj tkow
szczelno  oraz górne, z du  tolerancj  po-
nad 3 cm przesuwu umo liwiaj c  u o enie 
jej na ka dym rodzaju dachu. Dodatkowo 
dwa spodnie zaczepy maj  wp yw na jej sta-
bilno , a system mocowa  u atwia szybki 
i prawid owy monta . Doskona e parametry 
u ytkowe dachówki SIMPLA® potwierdza 
a  50-letni okres gwarancji.

KOMPLEKSOWY SYSTEM 
DACHOWY
SIMPLA jest dost pna w wersji podstawo-
wej wraz z szerok  gam  akcesoriów, do 
których nale  dachówki funkcyjne, g -
siory ceramiczne z systemem mocowania 
FIRSTFIX®, elementy z metalu i aluminium 
w kolorze dachówki podstawowej, klamry 
burzowe i folie dachowe. W ten sposób pro-
ducent oferuje kompleksowy system dacho-
wy, który jest nie tylko du ym u atwieniem 
dla specjalistów – dekarzy, odpowiedzial-
nych za wzorcowe u o enie dachu, ale 
przede wszystkim gwarancj  najwy szej ja-
ko ci dla u ytkownika.  
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