HarmONIE

®

Zamana meydan okuyan, dayanıklı ve işlevsel kiremit

Farklı uygulamalara imkan
veren çok yönlü kullanım

Benzersiz yerleşim esnekliği

Görüntü uyumunu bozmadan
maksimum kaydırma toleransı
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HARMONIE

®

25 mm

Kaydırma toleransı

6 mm

CREATON, dört temel element
olan toprak, su, hava ve ateşi
kullanarak çatılar için mükemmel
çözümleri tamamen doğal yoldan
yaratmaktadır. Kiremitlerin
renkleri kimyasal maddeler
kullanılmadan elde edildiğinden
%100 kalıcıdır.
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Küçük formatlı			
en esnek kiremit
HARMONIE kalitemizin en değerli kanıtıdır.
Avrupa’da 50 yılı aşkın bir süredir piyasada olan ve bu
süre içinde 500 milyon adetin üzerinde satılarak yaklaşık
200.000 çatıda kullanılmış olan HARMONIE kiremitleri
CREATON kalitesinin simgesi haline gelmiştir.

HARMONIE, estetik yüzeyi sayesinde onlarca yıldan
bu yana, çatılarda çok özel ve güvenilir bir tasarım
ögesi olarak kabul görmüştür. Kalıcı güzelliği ve
ahenkli formatı sayesinde çekici bir yüzey etkisi
yaratırken, kullanılmaya başlandığı ilk günden
itibaren yüksek işlevselliği ile tasarımcı ve
uygulamacıların gözdesi olmuştur.
Çatı kiremitleri tasarımlarının gelişmesi ile
HARMONIE’nin baş kenetlenme aralığı 14 mm’den
25 mm’ye çıkartılmış ve her bir kiremitin
yerleştirilmesinde daha fazla özgürlük alanı
sunulmuştur. Kir biriktirmeyen yapısı, her türlü
çatıya uygulanabilir ölçüleri ve kaydırma toleransı
sayesinde hayranlık uyandıracak derecede güzel ve
uyumlu bir çatı görüntüsü elde edilebilmektedir.

50 yıllık garanti, donmalara,
ölçü değişimlerine ve su tutma
kapasitelerine yöneliktir.

Dik, eğimli, kavisli, kısa veya uzun,
tüm çatılar için uygun olan HARMONIE,
esnek yapısı ile en doğru ve güvenilir
seçimdir. Düşük birim ağırlığı, kolay
kullanımı ve ideal maliyet / fayda
avantajı diğer öne çıkan özellikleridir.
HARMONIE ile uyum, zarafet ve estetik
çatıda buluşmaktadır.
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HARMONIE

®

HARMONIE tasarımındaki yumuşak
dalgaları sayesinde kapladığı çatılarda
zarif bir ışık-gölge oyunu yaratarak, estetik
bir görünüm oluşturmaktadır. Homojen,
canlı ve güzel renkler ile kusursuz bir
yüzeye sahip olan HARMONIE kiremitleri,
CREATON marka kalitesini yükselten bir
ürün serisi olmuştur.

Natürel kırmızı

NUANCE
Engoblu koleksiyon
Çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklılık
kazandıran yüksek kaliteli engoblama
tekniği ile pişmiş kil yüzey üzerinde ipeksi
bir parlaklık ve pürüzsüz bir dokunuş
sağlanmaktadır.
NUANCE Bakır kırmızı - Engoblu

NUANCE Kırmızı - Engoblu

NUANCE Toskana - Engoblu

NUANCE Vişne - Engoblu

NUANCE Koyu kahverengi - Engoblu

Homojen, canlı ve güzel renkler ile
		 kusursuz bir yüzey

NUANCE Gri - Engoblu

NUANCE Arduvaz - Engoblu

NUANCE Antrasit - Engoblu

FINESSE
Sırlı seri
Sırlı kiremit serisi FINESSE, yüksek çatı
koruma faktörü ile kiremit çeşitleri
içinde özel bir yere sahiptir. Sırlama,
yıpranma ve yosuna karşı ek bir koruma
sağlamaktadır. FINESSE kaplamalı
FINESSE Kahverengi - Sırlı

kiremitler en yüksek standartlarda,
el değmeden, seri üretimle üretildiği için
sınıfının en yüksek fiyat / performans
avantajını sunmaktadır.

FINESSE Siyah - Sırlı
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HARMONIE

®

410 mm

TAM UYUMLULUK
Bölgelerin yapısal ve coğrafi özellikleri ile yapıların tasarımsal farklılıklarına göre çatılar çok
çeşitli eğim ve biçimde olabilmektedir. Esnek yapısı ve özel tasarımı ile HARMONIE, farklı form
ve eğime sahip hemen her çatıya uyum sağlamaktadır.

250 mm

TEMASSIZ PİŞİRME
CREATON’un sahip olduğu özel kasetlerde pişirme tekniği sayesinde HARMONIE kiremitler
hiçbir yere temas etmeden fırınlanabilmektedir. Bu da harika bir görünüm ve hayranlık uyandıran ahenkli bir yüzey elde edilmesini sağlamaktadır.

ÖZEL FORM
HARMONIE, özel formu ve sahip olduğu yumuşak dalgalar ile çatılarda canlı, keyifli, etkileyici bir görünüm yaratmaktadır.

PÜRÜZSÜZ YÜZEY
CREATON mükemmel özelliklere sahip bir ham madde kullanmakta ve üretimi en modern
tekniklerle gerçekleştirmektedir. CREATON kiremitlerinin yüksek kalitesi ve özel tasarım
formları ile uygulamacıların beklentilerine cevap veren, bina sahiplerini etkileyen düz ve
hatasız bir çatı yüzeyi oluşmaktadır. Bununla beraber kiremit altına su sızması ortadan
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lenmekte ve bu sayede çatılar yaşam boyu canlı ve güzel kalabilmektedir.
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kalkmakta, çatılarda yüksek nefes alımı sağlanmakta, yosun oluşumu ile kirlenme engel-

KALICI RENKLER
HARMONIE 11 farklı renk tonunda üretilmektedir. Etkileyici renk paletini zenginleştiren kadifemsi parıltılı sırları ve kaliteli engobları ile hayranlık uyandırmakta, ayrıca bu özellikleri
ile çevresel etkilere karşı yüksek koruma sağlamaktadır.

Kurulumda büyük kolaylık
m
25 m

ÜSTÜN KENETLENME
Özel tasarlanan baş ve yan kenetlenme sistemleri ile sağlanan yüksek esneklik
sayesinde kurulum çatı formuna en uygun şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
kuvvetli rüzgârla yağan yağmurda dahi sızdırmamaktadır.

DENGELİ GÖRÜNÜM
Dengeli şekli ve özel tasarlanan detayları ile HARMONIE, çok yönlü uygulanabilmektedir.
Farklı geometrideki çatı formlarına kusursuz uyum sağlamakta ve kurulumu kolaylıkla gerçekleşebilmektedir.

Maksimum çatı uzunluğu oynama
toleransı

İkili, yüksek duvarlı yan
kenetlenme yivleri

Farklı çıta aralıklarına uyum
sağlayabilecek kadar büyük
baş kenetlenme aralığı

Maksimum sızıntı güvenliği
sağlayan kenetlenme tasarımı

Yan kenetlenme yivlerine
ve kiremit ortasına suyu
yönlendirme sistemi

Maksimum kaplama sağlayan
baş ve yan kenetlenmeleri

Alt kiremitin su tahliye
oluğuna kadar ulaşan, ahenkli
bir görsele sahip kıvrımlar

-352

328

Üstün su yönlendirme formu ve güvenli su gideri sayesinde çatı,

Yağmur girişine karşı dört
katı koruma sağlayan özel
köşe tasarımları

mm
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ORİJİNAL AKSESUARLAR

ESTETİK
GÜVEN
KALİTE

En küçük detayına
kadar düşünüldü.

ESTETİK
GÜVEN
YÜKSEK KALİTE

ESTETİK

GÜVEN

KALİTE

Form ve renk çeşitliliği ile çatı
tasarımında sınırsız olanaklar

Maksimum fonksiyon ve teknik
avantajlar ile tam güvenlik

Ham madde ve üretim kalitesi ile
üstün kiremit

■ Aksesuarlar, renk ve form olarak
çatı kiremiti ile tam bir görsel
uyum içindedir.

■Ü
 rünler en modern üretim
yöntemleri ile en kaliteli şekilde
üretilmektedir.

■ Çatının

nem dengesi doğal
olarak düzenlenmektedir.

■ UV - renk dayanımı kalıcıdır.

■A
 ksesuarlar çatı kiremitleri
ile tam uyumlu olduğu için
montaj hızla ve kolayca
yapılabilmektedir.

■Ç
 atı estetik bir bütünlüğe
sahiptir.
■K
 ırılma ve renklerde solmanın
önlenmesi için daima birinci sınıf
ham madde kullanılmaktadır.

■Ü
 rünler, tüm yasal standartlara
ve teknik şartnamelere
uygundur.

■K
 iremit ve aksesuarların
tamamı kildir.
■ Kar

toplama ve çatı çıkış
sistemlerinin kullanıldığı
kısımlarda güçlendirilmiş
tamamlayıcı malzemeler
kullanılmaktadır.
■Ü
 rünler yüksek dayanıklılığa
sahip olduklarından son derece
uzun ömürlüdür.
■ Binlerce

yıldır çatı kaplama
malzemesi olarak kullanılan kil,
kendini kanıtlamış en doğal
ham maddedir.

®

HARMONIE – Aksesuarlar

HARMONIE kiremit

Yarım kiremit

Havalandırma kiremiti
(LQ havalandırma alanı
yaklaşık 25 cm2/ adet)

Mahya havalandırma
kiremiti

Mahya havalandırma
kenar kiremiti sol/sağ

Kenar kiremit sol/sağ

Çift kavisli kiremit sol

Kil havalandırma borusu
başlığı
NW 100 SIGNUM Typ A

Kil havalandırma borusu
başlığı
NW 125 SIGNUM Typ F

Kil gaz borusu geçidi
NW 110/125

Kil anten çıkış kiremiti
NW 60

Kil solar çıkış kiremiti
NW 70

3 yol mahya

Isı yalıtımlı çatı çıkış
pencereleri 54x85 cm

Çatı çıkış pencereleri
45x55 cm

95
60
170
210

400
400
450
450

235

Midye şekilli son mahya

Son mahya

Yuvarlak son mahya

Modüler kil mahya kapatma
elemanı

Estetik kil mahya kapatma
elemanı

Mahya Kiremiti 3,0 adet/m

Mahya kiremiti 2,5 adet/m

Görselleri sunulmamış ama talep üzerine tedarik edilebilecek aksesuarlar
Mahya bağlantısı - Havalandırma - Çift oluklu kiremit - Şet saçak kiremiti - Şet - Yarım uzantı - Mansard/Kırma çatı kiremiti - Mansard/Kırma çatı - Saçak kiremiti
- Aydınlatma kiremiti (orijinal kristal, cam, akrilik) - 4 yol mahya - Midye şekilli kil son mahya - Midye şekilli kil son mahya PR - FIRSTFIX alüminyum mahya klipsi SIGNUM başlık F tip kil havalandırma borusu çıkış kiremiti - NW 150 - SIGNUM özel form kil havalandırma borusu çıkış kiremiti NW 100 - Güneş paneli destek sistemleri
- Alüminyum temel eleman - Tekli basamak - Kısa basamak - Uzun basamak - Basamak (uçsuz montaj) - Yuvarlak destek kiriş yuvası - Rampa destek kar körüğü - Kar
toplama ızgara desteği - Kar toplama ızgarası - Yuvarlak boru - Çatı merdiven desteği - Çatı merdiveni - Galvanizli güneş paneli desteği - Kar pabucu - Mahya /Rulo EPDM çatı altı manşeti - Paslanmaz çelik çivi - Fırtına klipsi - Duvar/Baca dibi bağlantı bantı - Akrilik boya
Sipariş vermeden önce lütfen aksesuarların stok durumunu sorunuz.
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ORİJİNAL AKSESUARLAR

ESTETİK
GÜVEN
KALİTE

Havalandırma
çıkış kiremiti

CREATON orijinal aksesuarları
ile zamanın ötesinde...
Çatınız HARMONIE ile özel bir
görünüme sahip olurken teknik
açıdan da kusursuz olacaktır.
CREATON çatı aksesuarlarını
kullanmanız durumunda tüm hava
koşullarına karşı güvenliğiniz de
artacaktır.

Çatı güvenliği
sistemle sağlanır.

Duvar / Baca dibi
yalıtım bantı

Çatı süsleri

SIGNUM - Adaptör

Havalandırma
baca çözümleri
Yan saçak kiremiti
Sistem Seti

+

+

Set olarak verdiğiniz siparişleriniz
kolaylıkla ve eksiksiz olarak elinize ulaşır.

Çift kavisli
yan saçak kiremiti

Aydınlatma kiremiti

Anten çıkış
kiremiti

Çatı merdiveni

Çatı çıkış pencereleri

Alüminyum Aksesuarlar: Basamak / Kar Tutma Sistemleri

Çeşitli renkleri mevcuttur.

Bağlantı
kiremiti

Yuvarlak kar
tutucu yuvası

Kar toplama
ızgarası

Uzun basamak

Tekli basamak

Mahya
kiremiti

Mahya
havalandırma
kiremiti

Mahya kapatma
elemanı

Özel örtü
yapıştırıcı
mastik SKL

Çivi
sızdırmazlık
bantı NDS

Çivi
sızdırmazlık
dolgusu NDM

Tavan çivi
sızdırmazlık
bantı NDB

Çatı altı
bağlantı bantı
UAB

Tamamı Kilden Üretilen Mahya Elemanları

3 Yol / 4 Yol mahya

Son mahya

FIRSTFIX®
mahya klipsi

Kiremit Altı Kaplamaları

Havalandırma kiremiti

Kiremit altı su ve
Örtü eklem
nem yalıtım örtüleri bantı NKS
UNO, DUO, TRIO, QUATTRO

Yalıtım Örtüleri Uygulama Aparatları

Son mahya
QUATTRO için
sıcak hava
fönü

Sıvı kaynak
(QSM)

Sıvı kaynak
uygulama
aparatı QSM

İşlevsel Sistem Seti ve EPDM Çatı Altı Manşeti

+
Anten çıkış kiremiti

Nefes alabilen
su ve nem yalıtım örtüleri

+
Güneş paneli çıkış
kiremiti

+
Havalandırma çıkış
kiremiti
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HARMONIE Mahya Sistemleri

Üretiminde sadece doğal kil kullanılan CREATON
ürünleri, tüm teknik özellikleri, estetik görünümleri,
sahip oldukları 50 yıllık garanti ve maliyet avantajları
ile ideal çatılar oluşturulmasını sağlar.
Çatının diğer kısımları gibi tamamı kil olan mahya
havalandırma sistemi, çatıda teknik işlevselliğin yanı sıra
uyumlu estetiği de garantilemektedir. CREATON mahya
havalandırma kiremitleri sahip oldukları, dışarıdan görünmeyen
geçiş ve bağlantı yivleri sayesinde mahya kiremiti ve çatı
kiremiti arasında paralel ilerleyen bir hat oluşturmaktadır.
Bu birleşim çatınıza göz alıcı bir görsellik ve evinize kalıcı bir
değer katarak diğer çözümlerle karşılaştırıldığında belirgin
bir fark ortaya çıkarır. CREATON mahya kiremitleri ve mahya
havalandırma kiremitleri kullanıldığında kuru mahya ve harç
kullanılmasına gerek yoktur.

FIRSTFIX®
Yenilikçi mahya havalandırma
kiremiti ile mahya kiremitinin
mükemmel uyumu.

FIRSTFIX

®

Mahya klipsleri ile hızlı ve güvenli kurulum
Mahya havalandırma kiremiti, alt yapının kuru kalması
için mahyada mükemmel bir havalandırma sağlarken aynı
zamanda sert hava koşullarında aşınma olasılığını da
azaltmaktadır. Bunu, mahya havalandırma kiremitinden
mahya kiremitine geçişi sağlayan özel yivler sağlamaktadır.
Mahya montaj sistemi FIRSTFIX® ile mahya kiremitleri, mevcut
‘Labirent Kenetlenme Teknolojisi’ne ek olarak korozyona
dayanıklı paslanmaz çelik tel ile sağlamlaştırılmaktadır.

=

+

FIRSTFIX®
Mahya çıtası olmadan yüksek güvenilirlik
Hızlı ve kolay mahya montajı

Hızlı ve ekonomik kurulum sağlayan FIRSTFIX® yerine,
mahya kiremitlerini geleneksel yöntem olan mahya çıtası
ve alüminyum mahya klipsleri ile sağlamlaştırmak da
mümkündür. CREATON’un mahya montaj sistemi FIRSTFIX®,
mahyanın geleneksel alt yapısı (mahya çıtası) olmadan da
montaj çözümü sunmaktadır.

F

LA

FLA

Aşağıdaki tablolar sayesinde mahya çıtası ile en üst çıta ve
kiremit altı tahtası ile mahya çıtası tepe noktası arasındaki
mesafeleri ilgili eğimlere göre tespit edebilirsiniz. LAF/FLA
değerleri daima en üst çıtadan ve dikey çıtalardan (veya
kullanılmışsa kiremit altı tahtadan) itibaren ölçülmelidir.
Tablolar mahya havalandırma kiremiti, dikey çıta (veya
kiremit altı tahtası) ve yatay çıta (30x50 mm veya 40x60 mm)
arasındaki değerlerden oluşmaktadır. Farklı ölçülerdeki çıta
ebatlarına göre tabloları yeniden hesaplayabilir veya bize
danışabilirsiniz.

30
30

LAF = Mahya - ilk çıta mesafesi (mm)
FLA = Kiremit altı tahtası kesişme
noktasından mahya 		
yüksekliği (mm)
DN

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

DN

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

LAF

60

60

55

50

45

40

35

30

30

25

25

LAF

60

60

55

45

40

35

30

20

15

10

10

FLA

100

100

95

90

85

80

70

70

60

55

50

FLA

110

110

105

100

95

90

80

80

70

65

60

Yatay çıta 30/50, Mahya kiremiti Typ PF (Gereksinim: 2,5 adet/m2)

Yatay çıta 40/60, Mahya kiremiti Typ PF (Gereksinim: 2,5 adet/m2)

Koruyucu, estetik ve ekonomik

Mahya kiremiti PZ

Çatı kesiti*
Havalandırma kiremitleri ile havalandırma.
Mahya kiremitlerinin sabitlenmesi.

Havalandırma
kiremiti

Havalandırma kesiti 25 cm2/havalandırma kiremiti.

LAF

328-352

328-352

Kiremitin saçaktan
taşma ölçüsüne göre
ilk çıta mesafesi değişebilir.

Çatı kiremiti
HARMONIE

Dikey çıta

328-352

328-352
390

Yağmur
oluğu

Sac saçak
elemanı
Sac damlama
elemanı

Çatı kesiti*

Mahya
havalandırma
kiremiti

Mahya havalandırma kiremiti ile havalandırma.
Kuru mahya kullanımı.
Havalandırma kesiti 230 cm2’ye kadar / m2

Mahya
kiremiti PZ
LAF

330-350

DIN 4108 ölçülerine göre 23 metrelik mertek uzunluğuna kadar uygundur.

1 Mahya kapatma elemanı

328-352

Kiremitin saçaktan
taşma ölçüsüne göre
ilk çıta mesafesi değişebilir.

2 Mahya kiremiti PZ

Çatı kiremiti
HARMONIE

3 Mahya havalandırma

kiremiti
4 Mahya havalandırma -

kenar kiremiti

Dikey çıta

328-352

328-352
Yağmur
oluğu

2

40

350
1

Sac saçak
elemanı
Sac damlama
elemanı
* Sunulan teknik çizimler kurulumlar için örnektir.

4

3
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Çatılarınızdaki özel projeler için
Teknik Bilgiler
Ebat:

Yaklaşık 250 x 410 mm

Kaplama genişliği:

Kaplama uzunluğu:

Kiremit gereksinimi:

min.

195 mm

ort.

197 mm

maks.

200 mm

min.

328 mm

ort.

340 mm

maks.

352 mm

min.

15,6 adet/m2

ort.

14,9 adet/m2

maks.
Adet ağırlığı:
Mini paket: 5 adet

HARMONIE kiremitlerinin ortalamanın üzerinde yağmur
sızdırmazlığı sağladığı ayrıntılı akışkanlık testleri ile
doğrulanmıştır. Eğimin 16º ’den fazla olduğu çatılarda
CREATON UNO; 14º ’den fazla olduğu çatılarda, örtü kenarlarının
yapıştırıcılı olması istendiğinde ve özellikle konutlarda
CREATON DUO; 12º ’den fazla olduğu, yağmur sızdırmazlığı
gerektiren çatılarda CREATON TRIO; 12º-10 º arasında
oldukça az eğime sahip, altta beton çatının olduğu yapılarda
CREATON QUATTRO kullanılmalıdır. Ürünlerin performansının
sağlanabilmesi için belirtilen kullanım talimatlarına uyulmalıdır.**

14,2 adet/m2
3,0 kg

Palet: 280 adet

Çatı eğim açısı 16°’ye kadar, yağmurdan korunmalı çatıda 10°’ye kadar
mümkün olabilmektedir

Duvar bağlantılı mahya
havalandırma kiremiti*

Kiremit altı uygulamalarına ilişkin sorularınızı yanıtlamaktan ve
size önerilerde bulunmaktan memnuniyet duyarız. Çıta aralığının
en düşük ve en yüksek sınırlarının sipariş verilirken belirtilmesi
gerekmektedir.

Şet-Çatı uygulamaları*
60
330-350

Özel sipariş kaplama uzunlukları için lütfen
bize danışınız.

Şet kenardan
ilk yatay çıtaya kadar yaklaşık 255

328-352
328-352
328-352
328-352

Mansard kiremit*

Kırma kiremit*

80

180
80

* Sunulan teknik çizimler örnek kurulumları göstermektedir.

180

<) 90°

140
95

CREATON teknolojisi

Sol saçak kiremiti ve kenar tahtası ile saçak
şekillendirme*

98

Çatı kiremiti
HARMONIE

Çatı kiremiti
HARMONIE

Yarım kiremit
80 114

Sağ saçak kiremiti ve kenar tahtası ile saçak
şekillendirme*

198

198

198

198

198

198

170

80
55

55

Saçak levhası ve çift kavisli kiremit ile sol dere
şekillendirme*/**

Yarım kiremit

Çatı kiremiti
HARMONIE

98

198

56 138

198

* Sunulan teknik çizimler örnek kurulumları göstermektedir.
**ZVDH (Alman Çatı Sektörü Konfederasyonu) kurallarına göre saçak kiremitleri ile
kolonların iç kenarları ve kalkan duvarlarının dış kenarları veya giydirmelerin dış
kenarları aralarındaki mesafenin 1 cm olması gerekmektedir.

Saçak levhası ve çift kavisli kiremit ile sağ dere
şekillendirme*/**

Çatı kiremiti
HARMONIE
198

198

198

198
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CREATON – Kilde yetkinlik

Dünya çapında en büyük Beaver Serisi

NOBLESSE ve NUANCE Koleksiyonu

Çatı Kiremitleri

Zemin Karoları

Çatıda çığır açan form ve renk çeşitliliği ile
çatınızı tasarlarken size büyük ilham
kaynağı olacak CREATON’un geniş ürün
yelpazesini www.creatonkiremit.com
adresinde inceleyebilirsiniz.

Modern Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
CREATON AG Türkiye temsilcisi
Işıklar Mahallesi Işıklar İstanbul Cad. No: 1
34075 Eyüp İSTANBUL | TR
T: +90 (212) 206 53 60 pbx
F: +90 (212) 206 52 11
info@moyap.com | www.moyap.com
MOYAP, Ekmekçioğlu - Kilsan Grup şirketidir.

CREATON BİR

MARKASIDIR.

Baskıdan kaynaklı renk sapmaları olabilmektedir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
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