
Dachówki karpiówki CREATON
Zachwycająca jakość i piękno



Karpiówki CREATON – różnorodność  barw i form
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CREATON – marka najpiękniejszych  
dachów świata

CREATON oferuje najszerszy na świecie 
asortyment dachówek karpiówek, będący 
w stanie zaspokoić wszelkie indywidualne 
gusta i wymagania, dający możliwość 
tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań. 

Karpiówki CREATON łączą estetykę oraz 
funkcjonalność, tworząc zachwycające 
powierzchnie dachów. Karpiówki to 
doskonały materiał do renowacji starych 
dachów i pokryć historycznych, zabytkowych 
budowli. Również nowoczesna architektura 
„odkryła“ karpiówkę jako tworzywo dające 
nietuzinkowe możliwości.

Od wież kościelnych po dachy budynków  
w stylu awangardowym – kto tylko sięgnie  
do oferty dachówek karpiówek CREATON, 
z pewnością znajdzie właściwe rozwiązanie.



„FINESSE®”

„NOBLESSE®”

Legendarna karpiówka w wersji glazurowanej

„FINESSE“ otworzyła nowy rozdział  
w historii ceramicznych pokryć dachowych. 
To innowacja, która zachwyca i na trwałe 
upiększa krajobraz dachów. Glazura 
działająca jak ochronny pancerz stanowi 
tajemnicę długowieczności oraz odporności 
dachówek serii „FINESSE“ na mchy, porosty 

i działanie ujemnych czynników środowiska. 
Dzięki masowej produkcji udało się uzyskać 
atrakcyjny produkt w niewygórowanej cenie. 
Teraz każdego stać na najszlachetniejsze 
karpiówki lub wielkoformatowe dachówki 
zakładkowe w wersji „FINESSE“.

Najpiękniejsze dachy w stylowych barwach

Wprowadzenie na rynek tej kolekcji dachówek 
stało się niemałą sensacją. Można śmiało 
stwierdzić, że kolekcja „NOBLESSE“ dała 
początek nowej kulturze dachów. Dachów 
barwnych, szlachetnych, ekskluzywnych  

i nietuzinkowych. „NOBLESSE“ to kwintesencja 
kreatywności marki CREATON. To również 
dbałość o środowisko – przy produkcji 
pigmentów nie stosujemy szkodliwych 
związków kadmu czy selenu. 

„FINESSE®” i „NOBLESSE®”
Powierzchnie glazurowane z powłoką ochronną



KLASSIK Krój zaokrąglony (ROG) Min. zużycie ok. 33,6 szt./m2

czerwień 
naturalna 

czerwona 
angobowana

czerwień 
winna 
angobowana

antracytowa
angobowana

staroszara
angobowana

czerwona 
glazurowana

czerwień 
winna 
glazurowana

brązowa 
glazurowana

zielona 
glazurowana

czarna 
glazurowana

„NUANCE“ „FINESSE“

 KLASSIK – krój zaokrąglony

KLASSIK Krój zaokrąglony (AUT) Min. zużycie ok. 33,6 szt./m2 20/40/1,4

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna 
płomieniowana 
angobowana

miedziana 
angobowana

brązowa 
angobowana

ciemno- 
brązowa 
angobowana

w kol. łupka
angobowana

czarna 
angobowana

czerwień 
naturalna

„NUANCE“
 

PROFIL – powierzchnia profilowana
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Karpiówki CREATON – Przegląd produktów

Powierzchnia pofalowana,  
krój segmentowy

Powierzchnia gładka,  
krój segmentowy

Powierzchnia gładka,  
krój prosty

Powierzchnia 
HARGITA,
krój prosty

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana 

czarna 
angobowana

czarna 
matowa
angobowana

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

czarna 
matowa
angobowana

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana 

czarna 
matowa
angobowana

czerwień 
naturalna

„NUANCE“ „NUANCE“ „NUANCE“
 

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

Sachsischer 
Biber 
z 3 prążkami
18/38/1,4

Powierzchnia pofalowana, 
krój sześciokątny

Powierzchnia pofalowana, 
krój zaokrąglony

Berliner
Kulturbiber 
krój segment.
16/38/1,8

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

antracytowa 
angobowana

czarna 
angobowana

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna

jasno- 
brązowa
angobowana

brązowa 
matowa 
angobowana

czerwień 
naturalna

jasno- 
brązowa
angobowana

brązowa 
matowa 
angobowana

czerwień 
naturalna

„NUANCE“ „NUANCE“ „NUANCE“
 



AMBIENTE – kroje specjalne 18/38/1,4

„NOBLESSE“ – kolekcja ekskluzywnych glazur

ANTIK – na obiekty zabytkowe 18/38/1,8  SAKRAL – na dachy kościelne MANUFAKTUR – karpiówka wieżowa

Styczeń

1 2 3 4 5

701 702 703 704 705

Luty

1 2 3 4 5

706 707 708 709 710

Marzec

1 2 3 4 5

711 712 713 714 715

Kwiecień

1 2 3 4 5

716 717 718 719 720

Maj

1 2 3 4 5

721 722 723 724 725

Czerwiec

1 2 3 4 5

726 727 728 729 730

Lipiec

1 2 3 4 5

731 732 733 734 735

Sierpień

1 2 3 4 5

736 737 738 739 740

Wrzesień

1 2 3 4 5

741 742 743 744 745

Październik

1 2 3 4 5

746 747 748 749 750

Listopad

1 2 3 4 5

751 752 753 754 755

Grudzień

1 2 3 4 5

756 757 758 759 760

Karpiówki CREATON – Przegląd produktów

Krój segmentowy Krój prosty

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

antracytowa 
angobowana

staroszara 
angobowana

czerwień 
naturalna

czerwień 
angobowana

miedziana 
angobowana

antracytowa 
angobowana

staroszara 
angobowana

„NUANCE“ „NUANCE“

Krój 
segmentowy

powierzchnia 
wypukła 
szczotkowana 
czerwień 
naturalna

Krój 
prosty

powierzchnia 
wypukła 
szczotkowana 
czerwień 
naturalna

Krój zaokrąglony 18/38/1,8

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna
chropowana

Krój segmentowy 14/28/1,4

czerwień 
naturalna

miedziana 
angobowana

brązowa 
angobowana

ciemno- 
brązowa 
angobowana

czarna 
angobowana

„NUANCE“
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Dowody najwyższej jakości karpiówek CREATON

Dachówki karpiówki CREATON w swej formie, barwie i strukturze powierzchni odpowiadają dokładnie historycznym 
pierwowzorom. Równie dostojnie prezentują się na dachach obiektów historycznych oraz tych o nowoczesnej, czy wręcz 
awangardowej architekturze, łącząc tym samym tradycję z duchem czasu. 

POLACZENIE TRADYCJI I NOWOCZESNOSCI

Karpiówki CREATON umożliwiają tworzenie w pełni ceramicznych rozwiązań. Pozwalają korzystać z wszelkich zalet two-
rzywa, jakim jest ceramika. Dają duże pole do popisu pod względem wszechstronności i kreatywności przy projektowaniu 
rozwiązań architektonicznych. Takie elementy, jak wole oka, wieżyczki czy wykładane karpiówką kosze zachwycają swą 
doskonałą optyką.

OPTYMALNOSC ROZWIAZAN

Dachówki karpiówki wraz z oryginalnymi akcesoriami produkowane są z najczystszej gliny z najlepszych złóż. Ich staranny 
przerób i najwyższej jakości wypał wszystkich dodatków ceramicznych sprawiają, że cały system dachowy posiada jednolitą 
barwę. Najlepsze surowce oraz nowoczesna technologia bezdotykowego w poziomych kasetach gwarantują najwyższą jakość.

DOSKONALY SUROWIEC

Duża dokładność wymiarów to ważna cecha karpiówek CREATON znacząco upraszczająca prace dekarskie. Wysoka jakość 
i precyzja wymiarów produktów to znaczące oszczędności kosztów montażu oraz kosztów utrzymania dachu.

OSZCZEDNOSC

Karpiówki CREATON mogą być układane na wiele sposobów, przy czym najpopularniejsze z nich to krycie „w łuskę“ 
i „w koronkę“. Te sposoby zapewniają nie tylko niezwykłą estetykę połaci, ale również gwarantują trwałość dachu  
na dziesięciolecia.

TRWALOSC NA DZIESIECIOLECIA

Trzycentymetrowej grubości „płaszcz“ z karpiówek pokrywający dach stanowi z jednej strony silną zaporę przed niekorzyst-
nymi czynnikami otaczającego środowiska, z drugiej zaś pełni funkcję silnego zdrowego „płuca“ pozwalającego domowi 
oddychać, utrzymując tym samym zdrowy klimat w jego wnętrzu.

DOSKONALA WENTYLACJA DACHU



Możliwe warianty przy indywidualnych zamówieniach

Model Profilowanie Barwa/powierzchnia

Krój zaokrąglony Sächsischer Biber Wszystkie angoby

Krój segmentowy Berliner Kulturbiber Wszystkie glazury „NOBLESSE“

Krój prosty Rowkowana (Rillenbiber) Naturalna chropowana

Krój sześciokątny Ręcznie formowana Naturalna szczotkowana

Krój w formie szpica Powierzchnia wypukła Plamista angobowana

Krój gotycki Falowana

Krój łukowy

Dzięki bogatej ofercie CREATON moż-
na zaprojektować swój indywidualny 
niepowtarzalny dach poprzez unikalną 
kombinację kroju, formatu, barwy  
i rodzaju powierzchni.
Zapytaj naszych Doradców Handlowo-
-Technicznych o dodatkowe rozwią-
zania. Nasi eksperci odpowiedzą  
na Twoje wszelkie pytania.

Szeroki wybór rodzajów powierzchni 
pozwala na projektowanie indywidu-
alnych rozwiązań. Dzięki strukturze 
powierzchni można nadać dachom 
indywidualny charakter. Na dachów-
kach o powierzchni szczotkowanej 
czy chropowanej mamy możliwość 
uzyskania w stosunkowo krótkim cza-
sie efektu naturalnej pięknej patyny.

Naturalne dachówki karpiówki uszla-
chetniamy pokrywając je wysokoga-
tunkowymi glazurami i angobami. 
Nasze kolekcje kolorystyczne dają 
niemal nieograniczone możliwości 
projektowe. Najlepszej jakości glazury 
pozwalają skutecznie chronić dach 
przed działaniem szkodliwych czyn-
ników otaczającego środowiska oraz 
porastaniem mchami.

Różne powierzchnie

Różnorodność kolorów

Chropowana Gładka Szczotkowana

Oferta nieograniczonych możliwości
Wspólnie tworzymy rozwiązania

Dla każdego rodzaju dachów – czy to obiektów zabytkowych, czy też nowych budowli –  
oferujemy niezwykle bogaty asortyment dachówek karpiówek w różnych kombinacjach krojów, 
barw i rodzajów wykończenia powierzchni, który pomoże zrealizować indywidualne założenia 
projektowe. 



    

KLASSIK – krój zaokrąglony
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Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni 
w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.

KLASSIK – krój zaokrąglony
Karpiówki serii KLASSIK to popular-
ne dachówki znajdujące najszersze 
zastosowanie z całej naszej oferty. 
Poprzez swą prostą, nienarzucającą 
się – i dzięki temu ponadczasową – 
formę tworzą klasyczne powierzchnie 
dachów. Dach pokryty karpiówką 
daje wrażenie perfekcyjnej harmonii. 
Szeroka oferta kolorów i wykończeń 
powierzchni pozwala na tworzenie 
indywidualnych rozwiązań.

  

KLASSIK „Wiener Tasche“ 
krój zaokrąglony 
format austriacki  
20/40/1,4

KLASSIK
krój zaokrąglony

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ₁ karpiówka połówkowa karpiówka ¾

karpiówka 1 ¼ kalenicowa okapowa kalenicowa wentylacyjna 
(ok. 10 cm2)

okapowa wentylacyjna
(ok. 10 cm2)

połaciowa wentylacyjna 
(ok. 10 cm2)

wentylacyjna wypukła 
(ok. 25 cm2)

boczna 1¼ z okapnikiem 
11 cm

boczna ¾ z okapnikiem 
11 cm

pulpitowa długa/krótka wykrojona lewa/prawa do 
dachówki went. wypukłej

koszowa

KLASSIK
krój zaokrąglony (AUT)

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ₁ karpiówka ¾ kalenicowa

okapowa wentylacyjna wypukła 
(ok. 25 cm2)

18

6,5

38

18

6,5

38

KL_Bi_1_1       (+ Schnitte)

18

1,3
1,3

4

38

KL_Bi_1_2

9 9

38

9 9

18

38

18

38

KL_Bi_Flaechenluefter

1,8

1,8



    

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni 
w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.

AMBIENTE – kroje specjalne

AMBIENTE 
krój segmentowy

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka połówkowa 1 ¾ karpiówka 1 ¼ 

kalenicowa okapowa kalenicowa wentylacyjna 
(ok. 10 cm2)

okapowa wentylacyjna
(ok. 10 cm2)

połaciowa wentylacyjna 
(ok. 10 cm2)

wentylacyjna wypukła  
(ok. 25 cm2)

AMBIENTE
krój prosty,
ostre kanty

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka ¾ kalenicowa

okapowa wentylacyjna wypukła 
(ok. 25 cm2)

18

AMBIENTE – krój segmentowy
Dachówki tej serii o kroju segmento-
wym najbardziej dostojnie prezentują 
się na połaciach dachów o dużej 
powierzchni.

AMBIENTE – krój prosty,  
ostre kanty 20/40/1,4
Karpiówki o kroju prostym i ostrych 
rogach to produkt o wielowiekowej 
już tradycji. Ich prostopadłe linie pod-
kreślają strukturę dachu. Dachówki te 
są chętnie stosowane przy budowlach 
o nowoczesnej architekturze, gdzie 
najczęściej układa się je „w koronkę“.
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PROFIL – powierzchnia profilowana

PROFIL Berliner Kulturbiber  
krój segmentowy 16/38/1,8
Dachówki Berliner Kulturbiber ze 
względu na strukturyzowaną po-
wierzchnię oraz zwiększoną grubość 
tworzą bardziej wyraziste powierzch-
nie dachów. Szczególną popularnością 
cieszą się przy renowacji obiektów 
zabytkowych. PROFIL  

Berliner Kulturbiber  
krój segmentowy

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka połówkowa

PROFIL prążkowana  
krój zaokrąglony

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka połówkowa kalenicowa

okapowa wentylacyjna wypukła 
(ok. 25 cm2)

PROFIL prążkowana krój  
zaokrąglony 18/38/1,4
Karpiówki serii PROFIL posiadają 
podłużne prążki, które nawiązują do 
tradycyjnej ręcznej metody wykań-
czania powierzchni (rowkowanie), co 
pozwala nadać budynkom tradycyjny 
charakter. Prążki wywołują ponadto 
ciekawe efekty gry światła i cienia, 
dodając dachom wyjątkowej elegancji. 
Pokryte jedną ze szlachetnych angob 
z naszej ofery wtapiają się idealnie  
i harmonijnie w otaczający krajobraz.

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni 
w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.



  

PROFIL Sächsischer Biber
krój segmentowy 18/38/1,2
Ekonomiczna karpiówka o profilowa-
nej powierzchni. Dachówki posia-
dają trzy charakterystyczne prążki, 
które nadają powierzchni interesującą 
optykę. 

PROFIL
Sächsischer Biber 
krój segmentowy

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka połówkowa wentylacyjna wypukła 
(ok. 25 cm2)

boczna lewa/prawa z 
okapnikiem 6 cm

koszowa lewa/prawa

PROFIL Sächsischer Biber 
krój segmentowy 15,5/38/1,2
Ekonomiczna karpiówka o profilowa-
nej powierzchni. Charakterystyczne 
dla tej dachówki są trzy podłużne 
prążki, które nadają karpiówkom 
interesująca optykę. 

PROFIL
Sächsischer Biber 
krój segmentowy

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka połówkowa połaciowa wentylacyjna 
(ok. 10 cm2)

wentylacyjna wypukła 
(ok. 25 cm2)

boczna lewa/prawa z  
okapnikiem 6 cm

koszowa lewa/prawa klinowa do „wolego oka“

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni 
w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.
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PROFIL powierzchnia HARGITA,
krój prosty

PROFIL
powierzchnia HARGITA,
krój prosty

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka połówkowa 

PROFIL karpiówka zakładkowa  
krój segmentowy
Karpiówka zakładkowa to produkt 
umożliwiający uzyskania szczelnego 
pokrycia karpiówkowego przy kryciu 
pojedynczym. Zastosowanie zamka 
pozwala zastąpić podkład z gontów 
stosowany tradycyjnie w przypad-
ku pojedynczego krycia karpiówką 
tradycyjną. Karpiówka zakładkowa 
znajdowała do tej pory zastosowanie 
najczęściej przy kryciu wiejskich bu-
dynków gospodarskich, przy renowa-
cji oraz przy uzupełnianiu istniejącej 
substancji budowlanej. Ale coraz 
częściej i chętniej stosowana jest na 
budynkach o nowoczesnej architektu-
rze. Krycie można zrealizować
-  zgodnie z regionalnymi  

upodobaniami
-  albo z przesunięciem w sąsiednich 

rzędach, albo bez przesunięcia, tj.  
z fugą pionową.

PROFIL
karpiówka zakładkowa
powierzchnia pofalowana

karpiówka zakładkowa 
połaciowa ¹ ⁄ ¹

karpiówka połówkowa 

40,0

Pro_Bi_strang_1_2

10,25 10,25

40,0

10,25 10,25

20,5

2,1

40,0

20,5

2,1

40,0

Pro_Bi_strang_1_1       (+ Schnitte)

20,5

2,1
2,1

4,0

PROFIL 
karpiówka zakładkowa
powierzchnia gładka

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka połówkowa
 

10,25 10,25

20,5

2,0

40

20,5

2,0
2,0

4,0

PROFIL
Siedlungsfalzziegel

PROFIL 
Siedlungsfalzziegel

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ karpiówka połówkowa 

38

8,5 8,5

17

2,0

38

17

2,0
2,0

4,0

3,0

PROFIL – powierzchnia profilowana

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni 
w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.



            

ANTIK krój prosty
 powierzchnia wypukła 18/38/1,8
Dachówki serii ANTIK o kroju 
prostym i wypukłej powierzchni 
najlepiej sprawdzają się na dachach 
budowli zabytkowych podkreślając 
ich wyjątkową wartość oraz wiek. 
Formą, strukturą i profilem odpo-
wiadają swoim  historycznym ręcznie 
formowanym pierwowzorom. Wypukła 
szczotkowana powierzchnia wywołuje 
niezwykłe efekty gry światła i cienia, 
nadając połaciom nietuzinkową do-
stojną optykę, pozwalając jednocze-
śnie w krótkim czasie uzyskać efekt 
naturalnej patyny.

ANTIK krój łukowy 
powierzchnia wypukła 
18/38/1,8
Historyczne karpiówki o kroju  
łukowym

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie 
dostępności akcesoriów dla konkret-
nego koloru i rodzaju powierzchni 
w aktualnym cenniku.  
Nie wszystkie akcesoria są dostępne 
we wszystkich kolorach.

ANTIK
krój prosty  
powierzchnia wypukła

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ połówkowa kalenicowa

okapowa wentylacyjna wypukła  
(ok. 14 cm2)

ANTIK
krój łukowy 
powierzchnia wypukła 

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ kalenicowa

okapowa wentylacyjna wypukła  
(ok. 14 cm2)

ANTIK – idealna na obiekty zabytkowe
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ANTIK krój prosty, 
ręcznie formowana i rowkowana 
18/38/1,8
Typowa karpiówka na obiekty zabyt-
kowe. Posiada prosty krój, wypukłą 
szczotkowaną powierzchnię, na której 
umieszczono dwa nieregularne ręcznie 
wykonane rowki. Dokładnie tak, jak 
czyniono to przed wiekami przy  
produkcji dachówek formowanych
ręcznie. W przypadku wiekowych  
historycznych budowli karpiówka  
ta jest niezastąpiona.

ANTIK krój prosty  
ręcznie formowana  
ręcznie rowkowana

¹karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ połówkowa kalenicowa

okapowa wentylacyjna wypukła 
(ok. 14 cm2)

ANTIK krój koszowy, 
ręcznie formowana  
i rowkowana

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ połówkowa kalenicowa

okapowa wentylacyjna wypukła 
(ok. 14 cm2)

ANTIK krój koszowy, 
ręcznie formowana i rowkowana 
18/38/1,8
Karpiówka na obiekty zabytkowe  
o kroju koszowym, ręcznie formowa-
na i rowkowana. 

ANTIK – idealna na obiekty zabytkowe

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla 
konkretnego koloru i rodzaju powierzchni w aktualnym cen-
niku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne  
we wszystkich kolorach.



            

SAKRAL / MANUFAKTUR

SAKRAL
krój zaokrąglony

SAKRAL
krój łukowy

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹ połówkowa

krój segmentowy krój prosty z  
zaokrąglonymi rogami

krój łukowy kalenicowa wentylacyjna 
(ok. 10 cm2)

okapowa połaciowa wentylacyjna
(ok. 10 cm2)

okapowa wentylacyjna 
(ok. 10 cm2)

wentylacyjna wypukła* 
(ok. 25 cm2)

MANUFAKTUR  
karpiówka wieżowa

karpiówka połaciowa ¹ ⁄ ¹

Tradycyjne karpiówki kościelne o 
krojach zaokrąglonym, prostym, 
segmentowym i łukowym 18/38/1,8
Karpiówki przeznaczone na dachy 
kościołów tradycyjnie posiada-
ły zwiększoną grubość, co miało 
chronić duże połacie przed niszczącą 
siłą wiatru, ale również by zapew-
nić większą trwałość pokrycia. Dziś 
cenione są przede wszystkim za swoją 
charakterystyczną optykę, będącą 
efektem grubości materiału i struktury 
powierzchni. Jej chropowanie pozwala 
przyspieszyć proces patynowania, co 
jest niezwykle istotne zwłaszcza przy 
renowacjach obiektów wiekowych  
o charakterze sakralnym, ale również 
takich jak zamki czy pałace. Dzięki 
dostępnym różnorodnym krojom 
możliwe jest uzyskiwanie niepowta-
rzalnych, indywidualnych efektów.

Dla wszystkich modeli oferujemy 
kompletny asortyment akcesoriów  
i dodatków karpiówek kościelnych  
o kroju zaokrąglonym.

MANUFAKTUR karpiówka wieżowa 
14/28/1,4
Karpiówka wieżowa na małe po-
wierzchnie dachów, takie jak wieżycz-
ki, zadaszenia wejść, altany itp. 

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju 
powierzchni w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.



  

Dachówka karpiówka 
połaciowa ¹ ⁄ ¹

Dachówka  
połówkowa

Dachówka  
połaciowa ¾

Dachówka  
połaciowa 1 ¼

Dachówka  
kalenicowa

Dachówka  
okapowa

Dachówka boczna  
lewa/prawa ½  
do krycia „w koronkę“

Dachówka boczna  
lewa/prawa ¾

Dachówka boczna 
lewa/prawa 1 ¼

Dachówka boczna 
lewa/prawa suwakowa 
z krótkim okapnikiem

Zaślepka gąsiora  
ceramiczna  
początkowa/końcowa

Dachówka wentylacyjna 
wypukła

Dachówka połaciowa 
wentylacyjna

Dachówka kalenicowa 
wentylacyjna

Dachówka okapowa 
wentylacyjna

Dachówka pulpitowa 
krótka

Dachówka pulpitowa 
długa

Dachówka wypukła

Dachówka wklęsła Gąsior BZ 
(3,0 szt./mb)

Gąsior BM 
(3,0 szt./mb)

Gąsior BG 
(3,0 szt./mb)

Gąsior BMZ
(2,7 szt./mb)

Gąsior początkowy 
ceramiczny BZ

Gąsior początkowy 
ceramiczny BM

Gąsior początkowy 
ceramiczny BG

Trójnik  
(łącznik gąsiorów)

Klamra aluminiowa 
BZ, BM, BG, BMZ

 Taśma wentylacyjno-uszczelniająca 
pod gąsior
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Wszystko, czego potrzebuje dach
Przegląd akcesoriów do dachówek karpiówek



  

Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację 
sanitarną „SIGNUM“ Ø 100 z giętkim przewodem  
przyłączeniowym (z adapterem)

Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację 
sanitarną „SIGNUM“ Ø 125 z giętkim przewodem  
przyłączeniowym (z adapterem)

Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką  
z kołnierzem z EPDM 

Dachówka przelotowa do systemu 
baterii solarnych Ø 70 z kołnierzem 
z EPDM

Dachówka przelotowa ceramiczna  
do kominów gazowych Ø 110/125 
z kołnierzem z EPDM

 Ława ze stopniami
aluminiowa 150 x 25 cm

Wspornik do rur 
śniegowych

Uchwyt do systemu 
baterii solarnych ocynk

Klamry do dachówki karpiówki  Aluminiowa taśma wykończeniowa 
powlekana kominowa/ścienna,  
5m x 280 mm

Wyłaz dachowy  
45 x 55 cm

Termoizolacyjny wyłaz  
dachowy 55 x 78 cm

Aluminiowa dachówka  
podstawowa

Hak aluminiowy  
do bala drewnianego ø 13

Drabinka śniegowa aluminiowa
Uchwyt do drabinki śniegowej

Ława kominiarska długa 80/25
Ława kominiarska krótka 44,5/25

Stopień kominiarski 
aluminiowy

Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu 
każdorazowo przed złożeniem zamówienia.



Wykończenie szczytu
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Szczyt z karpiówkami 1 ¼ i ¾

Szczyt z karpiówkami ¹ ⁄ ¹ i ½ Szczyt z dachówką boczną ½ przesuwną

Szczyt z wiatrownicą, rynienką  
i karpiówkami 1 ¼ i ¾

Szczyt z dachówkami bocznymi
KLASSIK 1 ¼ i ¾, okapnik 11 cm



Propozycje rozwiązań

Krycie „w koronkę“ Krycie karpiówką zakładkową

Krycie „w koronkę“  
z zastosowaniem karpiówek  
KLASSIK ¾ i 1 ¼.  
Maksymalna wartość rozstawu  
łat: 30 cm

Krycie „w koronkę“  
z zastosowaniem dachówki  
bocznej ½ przesuwnej 

Krycie „w koronkę“  
z zastosowaniem karpiówek  
¾ i 1 ¼, okap z karpiówek  
o kroju prostym

Krycie  „w łuskę“
Krycie „w łuskę“ z zastosowaniem  
karpiówek  ¾ i 1 ¼ oraz  
dachówki okapowej

Krycie „w łuskę“ z dachówką  
boczną ½ przesuwną

Krycie „w łuskę“  
z zastosowaniem karpiówek 
„KLASSIK” ¾ i 1 ¼  
oraz dachówki okapowej

Krycie karpiówką zakładkową: 
szczyt z dachówką  
połówkową



Gąsiory
                          

3,0 szt./mb

3,0 szt./mb

3,0 szt./mb

4,3 szt./mb

4,3 szt./mb

3,0 szt./mb

2,7 szt./mb

4,8

16

18,5 

20,5

9

 37
33,3

Gąsior BZ
Nadaje się do układania zarówno „na 
sucho“, jak i na zaprawę. Odpowiednia 
wentylacja dachu musi być zapewniona 
przez zastosowanie dachówek wenty-
lacyjnych.

Gąsior BM
To klasyczny gąsior do dachów krytych 
karpiówką. Swej szczupłej filigranowej 
formie zawdzięcza nienarzucającą się 
optykę. 

Gąsior BG
Gąsior gotycki to również klasyk na 
dachach krytych karpiówką. Doskonale 
nadaje się do renowacji. Pięknie pod-
kreśla linię kalenicy.

Gąsior BK o.K./m.K.
Niewielkie powierzchnie pokrywane 
dachówką wieżową potrzebują również 
odpowiedniego gąsiora w małym  
formacie. Obie formy posiadają  
identyczne wymiary i mogą być  
stosowane razem.

5,6

16

19 

22,5

10

 38,5
33,3

4,5

12

15,5 

20

8

 37
33,3

2,5

7,5

12 

15

6,5
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 30
23 

14
16,5

7 9,5

15,5
21

8  11

33 38,5

34 43

Gąsior BMK 
To gąsior, który poprzez swą szczupłą 
sylwetkę pozwala uzyskać niezwykle 
estetyczną optykę. Nadaje się szcze-
gólnie do zastosowania na dachach 
obiektów zabytkowych, jak również 
w przypadku połaci o niewielkiej 
powierzchni.

Gąsior BMZ 
Doskonale nadaje się zarówno do 
układania „na sucho“, jak i na zaprawę. 
Odpowiednia wentylacja połaci musi 
być zapewniona poprzez zastosowanie 
dachówek wentylacyjnych.



                          

Wykończenie kalenicy

Poniższa tabela podaje prawidłowe odległości 
górnej łaty oraz łaty kalenicowej od linii szczytu 
kalenicy w zależności od kąta nachylenia połaci. 
Wartości LAF/FLA powinny być zawsze mierzone 
na kontrłatach. Zakłada się stosowanie dachó-
wek kalenicowych wentylacyjnych oraz użycie 
łat/kontrłat o przekroju 30/50 mm. W przypad-
ku stosowania łat o innych wymiarach prosimy  
o wyznaczenie odpowiednich wartości indywidu-
alnie lub o kontakt z doradcą CREATON.

Przykład:
Łata kalenicowa na wspornikach.
LAF = odległość pierwszej górnej łaty od linii 
szczytu kalenicy
FLA = odległość łaty kalenicowej od linii  
szczytu kalenicy
W przypadku mocowania gąsiorów na zaprawę 
można zrezygnować ze stosowania łaty  
kalenicowej. W takim przypadku dla górnej łaty 
obowiązują takie same odległości LAF.

Przykład konstrukcji

30
30

LAF

➝

➝

➝➝FLA

Wartości LAF/FLA w mm łat o wymiarach 30/50 mm

Gąsior Szt./mb
Pow. wietrz. LQ
przy zast. dach.
kal. went. DN 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

BZ 3 po  ok. 110 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 75

BM 3 po  ok. 110 cm2 LAF 75 70 65 65 60 60 55

BG 3 po  ok. 110 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 70

BMK 3 po  ok. 110 cm2 LAF 60 60 55 55 50 50 45

BMZ 2,7 po  ok. 230 cm2 LAF 75 75 75 75 75 75 70

LAF = odległość górnej łaty od linii szczytu kalenicy, FLA = odległość łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy

Wartości LAF/FLA w mm łat o wymiarach 40/60 mm

Gąsior Szt./mb
Pow. wietrz. LQ
przy zast. dach.
kal. went. DN 30o 35o 40o 45o 50o 55o 60o

BZ 3 po  ok. 110 cm2 LAF 70 70 70 65 60 60 60

BM 3 po  ok. 110 cm2 LAF 70 65 60 55 45 45 40

BG 3 po  ok. 110 cm2 LAF 70 70 70 65 60 60 55

BMK 3 po  ok. 110 cm2 LAF 55 55 50 45 35 – –

BMZ 2,7 po  ok. 230 cm2 LAF 70 70 70 65 60 60 55

LAF = odległość górnej łaty od linii szczytu kalenicy, FLA = odległość łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy
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Rozstaw lat
Zużycie na 1 m2, przekrój dachu, wentylacja

Krycie „w łuskę“ Kąt nachylenia połaci Rozstaw łat X Zużycie

Karpiówka 
18 x 38 cm 

> 30o <_ 35o 14,5 cm 38,3 szt./m2

> 35o <_ 40o 15,0 cm 37,0 szt./m2

> 40o <_ 45o 15,5 cm 35,8 szt./m2

> 45o <_ 60o 16,0 cm 34,7 szt./m2

> 60o 16,5 cm 33,6 szt./m2

Przekrój dachu, krycie „w łuskę“:*
Wentylacja z zast. dach. kal. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie z 
normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. warto-
ści dla pow. przekroju wlotu/wylotu powietrza:
wlot powietrza 2‰ wentylowanej powierzchni, 
min. 200 cm²/mb okapu
wylot powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.

blacha 
okapowa

       kapinos

 
Karpiówka w formacie  
austriackim „Wiener Tasche“  
20 x 40 cm

> 30o <_ 35o 14,5 cm 32,3 szt./m2

> 35o <_ 40o 15,0 cm 31,3 szt./m2

> 40o <_ 45o 15,5 cm 30,3 szt./m2

> 45o <_ 60o 16,0 cm 29,4 szt./m2

> 60o 16,5 cm 28,6 szt./m2

 
Karpiówka 
„Sächsischer Biber“ 
15,5 x 38 cm

> 30o <_ 35o 14,5 cm 44,5 szt./m2

> 35o <_ 40o 15,0 cm 43,0 szt./m2

> 40o <_ 45o 15,5 cm 41,6 szt./m2

> 45o <_ 60o 16,0 cm 40,3 szt./m2

> 60o 16,5 cm 39,1 szt./m2

Przekrój dachu, krycie  
„w łuskę“, wentylacja  
z zastosowaniem dachówki 
kalenicowej wentylacyjnej

* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.



                          

Przekrój dachu, krycie 
„w koronkę“ z zastosowaniem 
dachówki wentylacyjnej

Krycie „w koronkę“ Kąt nachylenia połaci Rozstaw łat Y Zużycie

Karpiówka 
18 x 38 cm 

> 30o <_ 35o 29,0 cm 38,3 szt./m2

> 35o <_ 40o 30,0 cm 37,0 szt./m2

> 40o <_ 45o 31,0 cm 35,8 szt./m2

> 45o <_ 60o 32,0 cm 34,7 szt./m2

> 60o 33,0 cm 33,6 szt./m2

Przekrój dachu, krycie „w koronkę“:*
Wentylacja z zast. dach. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie z 
normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. warto-
ści dla pow. przekroju wlotu/wylotu powietrza:
wlot powietrza 2‰ wentylowanej powierzchni, 
min. 200 cm²/mb okapu
wylot powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.

* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.

blacha 
okapowa

       kapinos

 
Karpiówka w formacie 
austriackim 
„Wiener Tasche“
20 x 40 cm

> 30o <_ 35o 31,0 cm 32,3 szt./m2

> 35o <_ 40o 32,0 cm 31,3 szt./m2

> 40o <_ 45o 33,0 cm 30,3 szt./m2

> 45o <_ 60o 34,0 cm 29,4 szt./m2

> 60o 35,0 cm 28,6 szt./m2

 
Karpiówka 
„Sächsischer Biber“ 
15,5 x 38 cm

> 30o <_ 35o 29,0 cm 44,5 szt./m2

> 35o <_ 40o 30,0 cm 43,0 szt./m2

> 40o <_ 45o 31,0 cm 41,6 szt./m2

> 45o <_ 60o 32,0 cm 40,3 szt./m2

> 60o 33,0 cm 39,1 szt./m2
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* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.

Krycie „w łuskę“ Kąt nachylenia połaci Rozstaw łat Z Zużycie

MANUFAKTUR
karpiówka wieżowa 
14 x 28 cm

> 30o <_ 35o 9,5 cm 75,2 szt./m2

> 35o <_ 40o 10,0 cm 71,4 szt./m2

> 40o <_ 45o 10,5 cm 68,0 szt./m2

> 45o <_ 60o 11,0 cm 65,0 szt./m2

> 60o 11,5 cm 62,1 szt./m2

Przekrój dachu, krycie „w łuskę“:*
Wentylacja z zast. dach. kal. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie  
z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. 
wartości dla pow. przekroju wlotu/wylotu 
powietrza: wlot powietrza 2‰ wentylowanej 
powierzchni, min. 200 cm²/mb okapu wylot 
powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.

Przekrój dachu, krycie „w łuskę“,  
wykończenie okapu i kalenicy koronkowe  
(podwójny rząd), gąsior BZ

blacha 
okapowa

       kapinos

Rozstaw lat
Zużycie na 1 m2, przekrój dachu, wentylacja



                          

* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.

Przekrój dachu,  
karpiówka zakładkowa

Przekrój dachu, karpiówka zakładkowa:*
Wentylacja z zast. dach. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie  
z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. 
wartości dla pow. przekroju wlotu/wylotu 
powietrza: wlot powietrza 2‰ wentylowanej 
powierzchni, min. 200 cm²/mb okapu wylot 
powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.

Zużycie ok. 21 szt./m2

kapinos

rynna

kontrłata

karpiówka 
went. wypukła 
zakładkowa

gąsior „BZ“

blacha okapowa
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Takie powinno być  wykończenie każdej kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie

Trwałość i estetyka to najważniejsze cechy 
idealnego pokrycia dachowego
Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni 
ceramiczny, który jest gwarancją nie tylko 
trwałości, ale również ponadprzeciętnej 
estetyki. Stosowanie wyłącznie ceramicznych 
elementów poprawia znacząco optykę 
kalenicy podnosząc wartość estetyczną 
i materialną dachu. Stosowanie 
alternatywnych rozwiązań nie gwarantuje 
trwałości i powoduje konieczność 
ponoszenia niemałych kosztów napraw 
i remontów w przyszłości. 

Pewne, bezpieczne i ekonomiczne 
rozwiązanie mocowania gąsiorów
Użycie dachówek kalenicowych zapewnia 
optymalną wentylację połaci i dzięki 
konstrukcji spoilera znacząco redukuje siłę 
wiatru w obrębie kalenicy podczas wichury.  
Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów 
na łacie kalenicowej możliwy jest tańszy 
i szybszy sposób mocowania gąsiorów 
przy użyciu specjalnych klamer ze stali 
szlachetnej w systemie „FIRSTFIX®” – 
bez łaty kalenicowej i niezbędnych w tym 
przypadku wsporników.

Przekrój dachu, krycie 
„w łuskę“, wykończenie okapu 
i kalenicy koronkowe  
(podwójny rząd), gąsior BZ

Przekrój dachu, krycie „w łuskę“:*
Wentylacja z zast. dach. kal. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie 
z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast.  
wartości dla pow. przekroju wlotu/wylotu powietrza:
wlot powietrza 2‰ wentylowanej powierzchni,  
min. 200 cm²/mb okapu wylot powietrza 0,5‰  
wentylowanej powierzchni.

* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.

blacha 
okapowa

       kapinos



                        

Takie powinno być  wykończenie każdej kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie

Trwałość i optymalność rozwiązań

Min. wentylacja 110 cm²/m

Spójność kolorystyczna

Gwarancja systemowa CREATON

Przekroje wentylacyjne z przy zastsowaniu dachówki kalenicowej wentylacyjnej

Rodzaj gąsiora Zużycie (szt./mb) Powierzchnia wietrzenia LQ przy zast. dach. kalenicowej wentyl.

BZ 3 po ok. 110 cm2

BM 3 po ok. 110 cm2

BG 3 po ok. 110 cm2

BMK 3 po ok. 110 cm2

BMZ 2,7 po ok. 110 cm2



Dachówki karpiówki Kolekcja „NOBLESSE“

Dachówki tłoczone

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
PL 32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 42 – 48
Fax: +48 32 624 95 40
dachy@creaton.pl
www.creaton.pl
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CREATON – ekspert w dziedzinie 
ceramicznych pokryć dachowych

Poznaj zachwycającą ofertę produktów CREATON z niespotykanym bogactwem form i barw, które fascynują i inspirują.
Więcej informacji na www.creaton.pl


