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CREATON słynie z wysokich wymagań jakościowych. 

Wymagania te, stosowane każdego dnia pozwoliły ulepszyć 

i wzmocnić naszą ofertę. Efektem są płyty ceramiczne, 

które nieustannie doskonalimy zgodnie ze wzrostem 

naszej wiedzy. Począwszy od dachu, przez elewacje, aż do 

podłóg. Każdy nowy produkt CREATON jest efektem ponad 

 100-letniego doświadczenia i oddania w dziedzinie ceramiki. 

Dzięki temu tak często proponujemy twórcze połączenia 

indywidualnej kolorystyki z najlepszą jakością.

W swoim dążeniu do jakości CREATON osiągnął wysoki 

poziom doskonałości. W przypadku „TONALITY” roz-

winęliśmy zakres produktów okładzinowych w wyjąt-

kowej i jak dotąd niespotykanej gamie kolorystycznej. 

„ TONALITY”-„CLASSIC” wyznacza nowe szlaki nieskończoną 

liczbą możliwych wzorów. Barwione płyty ceramiczne 

o najpiękniejszych odcieniach są inspiracją dla całego 

dobrze obmyślanego systemu. Łatwy montaż, różnorodność 

połączeń, dobrane ostrożnie i ze smakiem powierzchnie 

łączy system okładzin ceramicznych stosowany w nowym 

budownictwie i podczas renowacji, tworząc wyjątkowe 

możliwości projektowe w całej Europie.

Teraz, mając „TONALITY”-„CLASSIC” oraz „TONALITY”-

„COLOR” proponujemy dwa systemy okładzin fasadowych. 

Stosowane razem otwierają nowe możliwości wyboru: dobór 

kolorów i otoczenia, różnorodność montażu i zastosowań, 

jakość i dostępność cenowa.

nowa,wyjątkowa
jakość „tonality®”
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„tonality®” – 
Zalety kreatywności 
 i technologii

„tonality®”:
zalety kreatywności:

Zalety kolorystyki:

l ok. 50 odcieni w dwóch kolekcjach

l tysiące możliwych kombinacji indywidualnych

l optymalny kolor nawet w najdrobniejszych 

szczegółach, dzięki zastosowaniu systemu połączeń 

pokrytych kolorem

l płyta zachowuje nowy wygląd nawet po wielu latach, 

dzięki całkowitej penetracji barwnika 

l kreatywna pomoc w planowaniu dzięki CREATON 

Color Studio

Zalety powierzchni:

l możliwość wyboru spośród wielu powierzchni 

(naturalna, powierzchnia wysokiej jakości, 

żłobkowana, pilaster płaski)

l idealna ochrona przed graffiti

Zalety montażu:

l indywidualne metody konstrukcyjne dzięki 

zastosowaniu trzech różnych systemów 

l różne formaty siatki podziału umożliwiające 

kreatywne rozwiązania 

l łatwy montaż płyt

l w pełni ukryte zamocowanie

l opcjonalnie możliwe zabezpieczenie 

przed demontażem

Zalety dla naszych partnerów.

Kreowane przez nas okładziny zapewniają naszym 

partnerom zdecydowane korzyści. Decyduje 

o tym kombinacja możliwości kolorystycznych, 

powierzchni i podkonstrukcji.
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Zalety całego systemu:

l nie wymaga zabiegów konserwacyjnych

l odporny na większość stałych, szkodliwych czynników 

atmosferycznych

l łatwy w obsłudze montaż, szczególnie w przypadku 

renowacji

l bezproblemowy montaż zewnętrznej izolacji  

termicznej

Zalety architektoniczne:

l dobry wybór dla wykonawców i deweloperów ze względu 

na atrakcyjne rozwiązania architektoniczne

l łatwa naprawa w przypadku przejawów wandalizmu

l wybór kolorów i formatów umożliwia różnorodną 

strukturę powierzchni

l otwarte i zamknięte połączenia

Zalety zastosowania:

l wytrzymałe połączenia, dzięki zastosowaniu nie sta-

rzejących się materiałów budowlanych

l nieograniczona wentylacja dzięki pionowemu ułożeniu 

szyn wspierających

l idealnie dopasowane płyty i podkonstrukcji dzięki profilom 

łączącym odpornym na działanie promieni UV

l łatwy montaż i formowanie końcowe

l montaż  do ścian w odległości min. 30mm

Zalety ekonomiczne:

l minimalna waga systemu poniżej 35 kg/m2

l minimalny czas montażu podkonstrukcji systemu 

i płyt

Zalety technologiczne 
„tonality®”:

Zalety konstrukcji:

l trzy różne systemy podkonstrukcji do montażu na 

zewnętrznych ścianach nośnych

l 3 cm przerwa wentylacyjna o zintegrowanej pionowej 

wentylacji systemu

l okładzina z wysokiej jakości ceramiki

Zalety funkcjonalności:

l optymalna izolacja cieplna oraz dyfuzja pary wodnej

l minimalna wilgotność ścian nowych i po renowacji

l brak możliwości powstawania mostków cieplnych

l dogodny klimat wewnątrz ze względu na brak wymiany 

temperatur z zewnątrz

l redukuje zużycie energii, dobra izolacja dźwiękowa 

przy zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz

Elewacja z wewnętrzną 
izolacją cieplną

Elewacja z zewnętrzną 
izolacją cieplną

Ciśnienie saturacyjne Wentylacja

Ciśnienie rzeczywiste
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„tonality®”–„ClassiC” –
Wzmocniona jakość

„ClassiC” –
wzornictwo kolorów 
trwałość na lata

Naturalnie piękna różnorodność

Niniejszy program proponuje wiele możliwych kombinacji 

dostępnych odcieni i powierzchni. Naturalne barwy har-

monizują z wysokiej klasy powierzchnią, nadając każdej 

elewacji elegancki i piękny wygląd.
Żłobkowane

Pilaster 
płaski

brick red (powierzchnia 
wykończona)

dark-red copper-red bright-red salmon-red

bright-grey middle-grey dark-grey anthracitelight-grey

cream sand eggshell white matt blue matt

Powierzchnie chronione przed graffiti

Powierzchnie naturalne:
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beige toscana brick red (natural) pearl-grey flint-grey
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Wymiary modułu Waga Tolerancja Wymiary modułu Waga Tolerancja
(mm) (kg) (kg) (mm) (kg) (kg)
150 × 1 200 5,5 +0,2/-0,5 225 × 1 200 8,3 +0,2/-0,5
175 × 1 200 6,4 +0,2/-0,5 250 × 1 200 9,2 +0,2/-0,5
200 × 1 200 7,4 +0,2/-0,5 300 × 1 200 11,0 +0,2/-0,5
Wodochłonność < 6 % wagi

1 200 mm

300 mm

400 mm

150 mm

„tonality®” –
tworzy format

„tonality®”–
nowy wymiar 
formatów i barw

● — Standardowo

○ — Na życzenie

Rozmiary i powierzchnie

Rozmiar w mm powierzchnia

wys. długość gładka żłobiona pilaster płaski

150 400 –    800 ● ● ○
175 400 –    800 ● ○ ○
200 400 – 1 200 ● ● ○
225 400 – 1 200 ● ○ ○
250 400 – 1 200 ● ● ○
300 400 – 1 200 ● ○ ○

150 × 400 mm do 300 × 1 200 mm
(Nietypowe formaty na życzenie)

Duża różnorodność:
Przy długości do 1 200 mm,

 „tonality®” z powodzeniem 
wyprzedza inne rozwiązania.

Dane techniczne dotyczące „Tonality” – „Classic”

Wymiary modułu Wysokość 
płyty

Tolerancja Szerokość 
płyty

Tolerancja Grubość 
płyty

Tolerancja

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
150 × 800 158 +/- 2,0 1 192 +/- 1,0 22 +/- 1,5
175 × 800 183 +/- 2,0 1 192 +/- 1,0 22 +/- 1,5
200 × 1 200 208 +/- 2,0 1 192 +/- 1,0 22 +/- 1,5
225 × 1 200 233 +/- 2,0 1 192 +/- 1,0 22 +/- 1,5
250 × 1 200 258 +/- 2,0 1 192 +/- 1,0 22 +/- 1,5
300 × 1 200 308 +/- 2,0 1 192 +/- 1,0 22 +/- 1,5

Łuk podłużny +/- 2,0
Łuk poprzeczny +/- 2,0
Łuk obydwu wymiarów +/- 2,0

Łuk górnej krawędzi +/- 0,25%
Łuk dolnej krawędzi +/- 0,25%
Odchylenie od pionu maks. 2mm na 200mm

Odporność na nacisk zgodnie z DIN EN 1304 przy największym minimalnym obciążeniu

Nietypowe wymiary na życzenie – możliwość produkcji wszystkich wymaganych długości.
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trwałe wzornictwo kolorystyczne

CrEaton ochrona przed graffiti – znika 
za jednym przetarciem

Wytrzymałość zyskuje się w trakcie procesu 

wypalania.

Przewaga produktów CREATON produkowanych w sys-

temie „KERALIS” zaczyna się już na etapie przetwarzania 

surowców:

l „HIGH BAKING FACTOR”  to efekt wypiekania w tem-

peraturze ok. 1 200 °C.

l Wykorzystujemy jedynie drobnoziarnisty surowiec 

wysokiej jakości.

l Przy mniejszej wytrzymałości na rozciąganie 

uzyskujemy wyższą wytrzymałość 

materiałów.

l Waga całego systemu nie przekra-

cza 35 kg/m2.

Ze wszechmiar fascynujące:

CREATON – Proces „KERALIS”.

Stosując „Tonality” – „Classic”, CREATON znów dokonał prze-

łomu w podnoszeniu jakości, co mogło być wprowadzone 

w życie przy pomocy nowych, najnowocześniejszych w Euro-

pie linii produkcyjnych. Wyjątkowe przetwarzanie naszych 

wysokiej jakości surowców „KERALIS” oraz „HIGH BAKING 

FACTOR” są gwarantem jakości nowego kalibru. Nasze płyty 

elewacyjne charakteryzuje fascynująca kolorystyka i wygląd. 

Podwójnie suszona glina przetwarzana jest tak, by stworzyć 

najwyższej jakości glinę sproszkowaną, wysuszona 

całkowicie w dokładnie dobranych proporcjach 

mieszanek kolorystycznych, a następnie 

wypalana w temperaturach przekraczających 

1 200 °C. Efektem jest godna zaufania jakość 

CREATON każdej płyty elewacyjnej.

Właściwa ochrona przed graffiti: szybka, trwała i skuteczna 

od razu, tak jak to ma miejsce w przypadku procesu wypa-

lania „KERALIS”:

l Proces „KERALIS” umożliwia gładkie wykończenia 

powierzchni.

l „HIGH BAKING FACTOR” jest efektem temperatury 

wypalania ok. 1 200 °C.

l Ochrona przed graffiti działa przez cały okres gwaran-

cyjny.

l Skutek ochronny jest aktywny od pierwszego dnia, 

tj. także w trakcie budowy. Rozjaśnianie lub odnawianie 

warstwy ochronnej nie jest wymagane. 

l System ochrony przed graffiti „TONALITY” jest bardziej 

skuteczny i ekonomiczny.

l Relatywnie niski koszt systemu ochrony przed graffiti 

„TONALITY” .

W przypadku konwencjonalnych systemów, ochrona przed 

graffiti musi być naniesiona później i jej koszt jest zdecydo-

wanie wyższy. Ta ochrona składa się przypominającej wosk 

powłoki, która ma kluczowy wpływ na połysk płyty i często 

prowadzi do pojawienia się plamek. Dodatkowo, taka powłoka 

traci swoje właściwości po upływie ok. 3 lat, w zależności od 

warunków atmosferycznych, na jakie jest narażona, po czym 

musi być naniesiona na nowo. Co więcej, taka powłoka musi 

być także odnawiana po każdorazowym usunięciu graffiti.

Zintegrowana ochrona przed graffiti:  
„Graffiti Protection Factor” jest  

w niewidoczny sposób wypalona w płytce  
i tworzy dodatkową warstwę wykończeniową.
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Wyrazista dzięki
kolorowi, odporna
dzięki
„HiGH BaKinG FaCtor®”

„tonality®” – „ClassiC”–
produkcja specjalna

Specjalna seria z wypaloną trwałością.

Wysoka jakość z Guttau: specjalna seria „TONALITY” – „CLAS-

SIC” w kolorach „jasna czerwień  ze smugami” oraz „jasny 

błękit ze smugami” powstaje w nowych zakładach CREATON 

w Guttau i jest produkowana zgodnie z wypróbowanymi 

i poddanymi testom kryteriami jakościowymi „KERALIS”.

Wymiary modułu „TONALITY” – „CLASSIC”

175 × 400 mm 200 × 400 mm

175 × 450 mm 200 × 450 mm

Wymiary modułu Waga Tolerancja Wymiary modułu Waga Tolerancja
(mm) (kg) (kg) (mm) (kg) (kg)
175 × 400 2,2 +0,2/-0,5 200 × 400 2,5 +0,2/-0,5
175 × 450 2,5 +0,2/-0,5 200 × 450 2,8 +0,2/-0,5
Wodochłonność < 5 % wagi

Dane techniczne dotyczące specjalnej serii „TONALITY” – „CLASSIC”

Wymiary modułu Wysokość 
płyty

Tolerancja Szerokość 
płyty

Tolerancja Grubość 
płyty

Tolerancja

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
150 × 400 183 +/- 2,0 392 +/- 1,0 22 +/- 1,5
200 × 400 208 +/- 2,0 392 +/- 1,0 22 +/- 1,5

Łuk podłużny maks. 2,0 mm
Łuk poprzeczny maks. 2,0 mm
Łuk obydwu wymiarów maks. 2,0 mm

Łuk górnej krawędzi maks. 2,0 mm
Łuk dolnej krawędzi maks. 2,0 mm
Odchylenie od pionu maks. 2 mm na 200 mm

Odporność na nacisk zgodnie z DIN EN 1304 przy największym minimalnym obciążeniu

„tonality” – „ClassiC” jasna czerwień ze smugami „tonality” – „ClassiC” jasny błękit ze smugami

11



FA FC FE FF FH

1

2

3

4

5

Harmonia kolorów 
dzięki 31 starannie 

dobranym odcieniom 
stworzonym przez
znanego w europie

projektanta kolorów,  
Friedricha Ernsta 

von Garnier

Wyspecjalizowane know-how poświęcone 

stopniowaniu kolorów.

Triumf różnorodności nad monotonią: Ponad 30 odcieni 

„TONALITY” – „COLOR” oddają pełną władzę Państwa 

wyobraźni. Odkrywcą tej szerokiej gamy kolorystycznej 

jest Friedrich Ernst von Garnier. Pomysły i doświadczenie 

czołowego projektanta i jego wpływ na projekt kolorów 

naszych okładzin, umożliwiają CREATONOWI stworzenie 

nowatorskiego systemu okładzin, wykonanego z ceramiki 

wysokiej jakości. Mogą Państwo do woli czerpać z możliwości, 

które ten system stwarza. CREATON Colour Studio z radością 

doradzi Państwu w wyborze i przełoży Państwa pomysły na 

język barw. „TONALITY” – „COLOR” to kreatywne rozwiązanie, 

gdy kwestie ekonomiczne wychodzą na pierwszy plan.

Standardowe formaty produkcji kolekcji „TONALITY” – „COLOR” to 175 × 400 oraz 200 × 400

(możliwość zastosowania innych formatów).

„tonality®” – „Color” –
kreacja różnorodnych
kolorów

„Color” – 
nieograniczona
wyobraźnia
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Ukazane tutaj powierzchnie pokryte są szkliwem.

Fr3 natural-red colored
(nie szkliwiony)

Wymiary modułu Waga Tolerancja Wymiary modułu Waga Tolerancja
(mm) (kg/szt.) (kg) (mm) (kg/szt.) (kg)
175 × 400 2,2 +0,2/-0,5 200 × 400 2,5 +0,2/-0,5
Wodochłonność < 5 % wagi

Dane techniczne dotyczące serii „TONALITY” – „COLOR”

Wymiary modułu Wysokość 
płyty

Tolerancja Szerokość 
płyty

Tolerancja Grubość 
płyty

Tolerancja

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
175 × 400 183 +/- 2,0 392 +/- 1,0 22 +/- 1,5
200 × 400 208 +/- 2,0 392 +/- 1,0 22 +/- 1,5

Łuk podłużny maks. 2,0 mm
Łuk poprzeczny maks. 2,0 mm
Łuk obydwu wymiarów maks. 2,0 mm

Łuk górnej krawędzi maks. 2,0 mm
Łuk dolnej krawędzi maks. 2,0 mm
Odchylenie od pionu maks. 2 mm na 200 mm

Odporność na nacisk zgodnie z DIN EN 1304 przy największym minimalnym obciążeniu

Zakład Grossengottern, turyngia obiekt referencyjny w Bad säckingen, niemcy
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Indywidualna podkonstrukcja.

Nasze pragnienia znalezienia idealnych rozwiązań wycho-

dzą poza samą płytę. Nawet w dziedzinie podkonstrukcji, 

„TONALITY” proponuje wiele możliwości. Czy podjęli Państwo 

decyzję co do aluminiowej podkonstrukcji, o otwartych, czy 

zamkniętych łączeniach, naturalnych, czy nawet pokrytych 

kolorem lub anodyzowanych. Elastyczność podkonstrukcji 

pozwala w każdej chwili zastosować projekt łączenia, który 

może być dostosowany do całościowego wyglądu czy nawet 

subtelnych niuansów dostosowanych do Państwa życzeń 

dotyczących formatu i kolorystyki.

„tonality®” – 
kreatywny system 
zamocowań

system aDs/dostosowuje 
się do najbardziej 
różnorodnych 
projektów połączeń

profil złącza zamkniętego 
patrz zgoda nr. dwg 200-06, złącze 9 mm

profil złącza otwartego 
patrz zgoda nr. dwg 200-13, złącze 9 mm

profil końcowy 
patrz zgoda nr. dwg all-01
bez ochrony przed demontażem

Najnowsze technologie produkcyjne umożliwiają: 

Łatwy system.

Profil nośny o zmiennej głębokości umożliwia optymalne 

dostosowanie do wymogów strukturalnych. Nawet płyty 

różnej długości mogą być łączone na jednym profilu nośnym. 

Wykonujemy łączenia szerokości od 2 – 30mm, otwarte lub 

zamknięte, różne systemy wentylacyjne itp.

system adaptacji (aDs)
na pionowej podkonstrukcji
Pierwotna podkonstrukcja wymaga analizy 
strukturalnej właściwego projektu budynku

Główna podkonstrukcja 
pionowa
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Główna podkonstrukcja
pozioma

system adaptacji (ads)  
na poziomej podkonstrukcji
Pierwotna podkonstrukcja wymaga analizy 
strukturalnej właściwego projektu budynku

Gra kolorami.

Szczególnie wart wspomnienia jest projekt kolorystyczny 

złączy tego systemu. Aluminiowe złącza malowane 

proszkowo w kolorach wg RAL mogą być dopasowane do 

kolorów wybranych przez Państwa płyt okładzinowych, lub 

kontrastować z nimi. Otwarte, zamknięte, kolorowane lub 

poddane wstępnej obróbce profile łączeń CREATON zawsze 

stanowią eleganckie i elastyczne rozwiązanie, mogące 

zrealizować Państwa indywidualne projekty budowlane 

lub remontowe.

profil złącza zamkniętego 
patrz zgoda nr. dwg 200-06, złącze 9 mm

profil złącza otwartego
patrz zgoda nr. dwg 200-13, złącze 9 mm

profil końcowy 
patrz zgoda nr. dwg all-01 
bez ochrony przed demontażem

15



„tonality®” –
kreatywny system
zamocowań

system szyn
zaciskowych Bas

Przekonujące argumenty.

Minimalna wysokość konstrukcji może wynosić tylko 26 mm. 

Jest to idealna zaleta przy renowacji elewacji, która pozwoli  

Państwu ograniczyć głębokość i w ten sposób uniknąć 

kosztownych łączeń i ościeży.  Nakład prac montażowych 

na miejscu jest  ograniczony do minimum: profile łączące 

i nośne są ze sobą mocno połączone już przez producenta. 

Gwarantuje to szybszy montaż, a co za tym idzie oszczęd-

ność czasu i wydatków.

Technika łączeń RIVCLINCH wykorzystana w tym kontekście 

od dłuższego już czasu sprawdza się w lotnictwie oraz 

konstrukcjach innych pojazdów jako wysokiej klasy łączenia 

profili nośnych i łączących. Reprezentuje najwyższy poziom 

bezpieczeństwa i trwałości, ma wyraźną przewagę w porów-

naniu z konwencjonalnie stosowanymi łączeniami:

l Wyższa odporność niż w przypadku zastosowania 

konwencjonalnych technik

l Brak potrzeby wcześniejszej obróbki i wykończenia

l Tym samym unika się uszkodzenia powleczonej 

powierzchni.

Główna podkonstrukcja
pionowa

łączenie
mocne połączenie wytłoczonego 
profilu oraz profilu łączącego 
wykonane w fabryce,  
co oszczędza zarówno  
czas i pieniądze.

agrafa
do zawieszania płyt elewacyjnych

część uciskowa
dla lepszego dopasowania

zabezpieczenie
opcjonalnie z zabezpieczeniem 
przed demontażem

szczegół
złącze zamknięte 
9 mm szer.

system szyn zaciskowych (Bas)
pierwotna podkonstrukcja wymaga analizy struk-
turalnej właściwego projektu budynku
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Główna podkonstrukcja
pionowa

Główna podkonstrukcja 
pozioma

Cls – Klasyczny system profili – 
dla klasycznych projektów połączeń

Niezawodność od lat.

Szczególnie w przypadkach gdy czynnik ekonomiczny 

musi być połączony z jakością godną zaufania, projektanci 

elewacji odwołują się do klasycznego profilu mostowego. 

Ten wyciskany profil aluminiowy zapewnia optymalne cechy 

jeśli chodzi o analizę strukturalną na małej głębokości 

montażu. Łatwość formowania poszczególnych końcówek 

dzięki zamontowanym częściom systemu.

system profili klasycznych (Cls)
na głównej podkonstrukcji pionowej

system profili klasyczncyh (Cls)
na głównej podkonstrukcji poziomej

neoprenowy 
profil łączący
cls na głównej 
podkonstrukcji poziomej 
z neoprenowym czarnym 
profilem łączącym

neoprenowy 
profil łączący
Cls na głównej 
podkonstrukcji pionowej 
z neoprenowym czarnym 
profilem łączącym

17



„tonality®” –
kreatywna konstrukcja

najciekawsze 
są szczegóły

sworzeń prowadzący w ramie 
będzie ukryty dzięki prostemu 
wstawieniu płyty ceramicznej 
i może być ponownie użyty 
w razie potrzeby.

Proste nawiercenie otworów zapewnia wiele 
możliwości i szybką instalację

Wszechstronny system.

Przykładamy dużą wagę do tego by montaż i wygląd 

systemu elewacji „TONALITY” współgrały idealnie. Jeśli te 

markowe produkty mają przekształcić tradycję budownictwa 

europejskiego we współczesne rozwiązania, nasi partnerzy 

muszą mieć możliwość decyzji w każdym szczególe. Taki 

jest cel naszego wszechstronnego systemu.

Wymiana w mgnieniu oka.

Każda pojedyncza płyta może być łatwo i szybko wymie-

niona. Umożliwia to prosto zawieszany i odwieszany system. 

To znaczne ułatwienie w porównaniu z klamrowymi syste-

mami zapobiega ciągłemu niszczeniu budynku z powodu 

niszczejących elewacji. „TONALITY” oznacza dalekosiężne 

zachowanie jakości.

System blokowania płyt.

System „TONALITY” oprócz szybkiej wymiany proponuje 

bezpieczne zabezpieczenie przed demontażem. Proste 

zabezpieczenie przed demontażem jest dostępne w każdej 

chwili jako opcja.

Płyta elewacyjna w kształcie wypukłym pozwala na idealne 
rozwiązania projektowe, nawet w stosunku do krzywizn
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Piękno nie musi 
być kosztowne

„tonality®” – 
kreatywna
oszczędność

Cztery kroki do rentowności 
ekonomicznej – aby kreatywny 
projekt budynku zawsze się 
opłacał! 

1. Inwestycja

„TONALITY” proponuje Państwu zalety ceramicznej elewacji 

wysokiej jakości za nieporównanie niską cenę. Produkcja 

seryjna w większości europejskich linii produkcyjnych 

pozwala osiągnąć niespotykaną jakość.

2. Przygotowanie budynku

Najwyższy możliwy poziom prefabrykacji, poza miejscem 

budowy, zapewnia optymalne przygotowanie. Stosując 

system „TONALITY” łatwo dostosować harmonogram 

budowy. Montaż nie jest zależny od warunków atmos-

ferycznych.

3. Montaż

Czas to pieniądz a montaż systemu „TONALITY” jest 

szybki. Dzięki wyrafinowanej konstrukcji, i tylko kilku 

punktach zamocowań, praca związana z umiejscowieniem 

i nawierceniem otworów jest znacznie ograniczona. Same 

płyty umiejscawiane są bez dodatkowych zacisków. Należy 

wstawić płytę i gotowe.

4. Konserwacja

Jeśli wybiorą Państwo system „TONALITY”, wyeliminują 

Państwo niepożądane koszty związane z planowanym 

utrzymaniem. Wysokiej jakości systemy elewacyjne CREATON 

nie wymagają konserwacji i są odporne na brud. Nawet 

naprawy czy całkowite przeprojektowanie nie są trudne. 

Każda płyta elewacyjna może być osobno wymieniona nie 

powodując uszkodzeń.
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42 mm

62 mm

260 mm

22

52 mm

32

27

40 mm

450 mm

450 mm

70 mm

150 mm

„tonality®” –
kreatywna ochrona
przeciwsłoneczna

nowoczesna 
architektura 
z zastosowaniem żaluzji 
baguette i lamella

Większość 
różnorodnych 
materiałów 
budowlanych można 
połączyć z płytą 
lamella.

To trzeba zrobić.

Prawdziwie kreatywny projekt oferuje także możliwość 

włączenia w projekt budynku kwestii ochrony przeciw-

słonecznej już na początku. Płyta „TONALITY” – Baguette 

jest idealnym udoskonaleniem płyty elewacyjnej „CLASSIC”. 

Pasuje do elewacji z wypalonej gliny, dodatkowo tworząc 

atrakcyjną architekturę, harmonijnie łącząc się z ele-

mentami projektu takimi jak metal, ceramika, szkło czy 

elewacje otynkowane.

Wewnątrz i na zewnątrz, poziomo i pionomo.

Elementy prefabrykowane są dostępne w dwóch standar-

dowych rozmiarach i mogą być z łatwością montowane 

w miejscu budowy. Montowane na ścianach zewnętrznych 

budynków w centrum miast, np. w ramach ochrony budynków 

zabytkowych, lub stosowane jako podział wykańczanych 

wnętrz, płyty CREATON Baguette cieszą się popularnością 

ze względu na estetyczny wygląd „TONALITY”. W przypadku 

dużych projektów budowlanych, z radością proponujemy 

Państwu również płyty elewacyjne w nietypowych formatach. 

Wyłącznie od Państwa kreatywności zależy czy ułożycie 

Państwo płyty Baguette pionowo czy poziomo, podłużnie, 

czy poprzecznie. Nawet stalowe czy aluminiowe podkon-

strukcje pozwalają na sporą swobodę w doborze kolorów, 

czy przesłon metalowych lub czarnych. Płyty CREATON 

Lamella i Baguette są także dostępne w długościach do 

1 800 mm w gotowych segmentach.

płyty „tonality” baguette oraz lamella: standardowe 
formaty, dostępne w kolorze brick-red.

Płyty lamella „tonality”:
zamontowane tak, by tworzyć 

pionowo ułożone, sterowane 
silnikiem elementy płytkowe.
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Jakość – gwarantowana
i długotrwała

„tonality®” –
kreuje pewną
jakość

Gwarancja potwierdzona.

l przepisy budowlane dot. systemu elewacji „TONA-

LITY” został zatwierdzony przez Niemiecki Instytut 

Techniki Budowlanej (DIBt) w Berlinie jako zgodny 

z DIN 18516.

l produkcja płyt elewacyjnych zgodnie z Systemem 

Zarządzania Jakością DIN EN ISO 9001 oraz z Systemem 

Ochrony Środowiska DIN EN ISO 14001.

Trwałość kolorów bez dodatkowych zabiegów.

Wysokiej jakości przetwarzanie surowców zabezpiecza 

niezwykle gęstą strukturę całej płyty, co skutkuje wyso-

kim stopniem odporności na wodę. To ogranicza ryzyko 

wystąpienia zabrudzenia elewacji i niweluje konieczność 

dodatkowej ochrony płyt. W związku z tym, silikonowanie 

nie jest konieczne.

Zakład Weroth, nadrenia-Palatynat

Zakład autenried, Bawaria

Zakład Wertingen-roggden, Bawaria

„tonality” produkuje się 
w najnowocześniejszych 
zakładach w europie.

Wszystkie szkliwione 
i angobowane produkty 
są dostępne zgodnie ze 
standardami jakości CrEaton, 
o najwyższej odporności 
na zadrapania i uderzenia.
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Jedno rozwiązanie
dla wszystkich wyzwań:
„tonality®”
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stosując system „tonality®” CrEaton,
decydują się państwo na praktyczne i trwałe 
piękno każdego projektu

EURONIT Sp. z O.O. • ul. Wspólna 6, PL 32-300 Olkusz
tel. +48 32 624 95 00 • www.euronit.pl • biuro@euronit.pl

an  GROUP  company


