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Rustik tasarımların kendilerine has cazibeleri vardır. Marsilya 

modeli kiremitler “Z1” model adı ile yüz yılı aşkın bir süredir 

bilinmektedir ve tüm dünyada yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bu kadar popüler olması nedeniyle de bu 

kiremit modeli, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde dönüşüm 

yaşayarak CREATON tarafından sunulmaktadır. RUSTICO 

kiremitlerin ana hatları geleneksel Marsilya tipi kiremitin çift 

oluğu ve zarif kıvrımlarından esinlenmektedir. Bu oluklar 

yağmur suyu tahliyesini kusursuzca yaparken, modelin 

kenetlenme sistemi yenilikçi ve geniş baş açıklığı ile esnek, 

hızlı ve kolay bir kurulum sağlamaktadır. RUSTICO’nun narin 

görüntüsü küçük ölçekli çatılarda da son derece estetik bir 

dizilim sunar.

•  Geleneksel çizgiler

• 21 mm’ye kadar olan esnek kaplama ölçüleri sayesinde  
 onarım işleri için idealdir.

Teknik Bilgiler 

Ebat: Yaklaşık 225 x 400 mm

Kaplama genişliği: min. 197 mm

ort. 199 mm 

maks. 201 mm

Kaplama uzunluğu: min. 328 mm

ort. 338 mm 

maks. 348 mm

Kiremit gereksinimi: min. 14,5 adet/m2

ort. 15,0 adet/m2

maks. 15,5 adet/m2

Adet ağırlığı: 3,0 kg

Mini paket: 7 adet Palet: 280 adet

Standart çatı eğimi 25°. Su yalıtımı uygulanmış çatılarda 14°’ye kadar 
mümkün olabilmektedir.

Çatı kiremiti Yarım kiremit Havalandırma kiremiti 
(havalandırma alanı 
yaklaşık 12 cm2) 

Saçak kiremiti   Kil gaz borusu  
çıkış kiremiti  
NW110 veya NW125

Kil havalandırma 
borusu başlığı 
SIGNUM NW 100 A Tipi

Kil anten çıkış kiremiti 
NW 60

Modüler kil mahya 
kapağı

Estetik kil mahya 
kapağı

Mahya kiremiti (2,5 adet/m) 



Sıradışı engoblama tekniği ile 

oluşan ince ipeksi parlaklık, 

pürüzsüz yüzey, çizilme 

ve darbelere karşı yüksek 

dayanıklılık RUSTICO’nun 

yüksek kalite standartlarını 

yansıtmaktadır. 

Doğal kırmızı

NUANCE Engoblu eskitilmiş griNUANCE Engoblu Toskana

NUANCE Engoblu bakır kırmızı
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Çatı kiremiti Yarım kiremit Havalandırma kiremiti 
(havalandırma alanı 
yaklaşık 12 cm2) 

Saçak kiremiti   Kil gaz borusu  
çıkış kiremiti  
NW110 veya NW125

Kil havalandırma 
borusu başlığı 
SIGNUM NW 100 A Tipi

Kil anten çıkış kiremiti 
NW 60

Modüler kil mahya 
kapağı

Estetik kil mahya 
kapağı

Mahya kiremiti (2,5 adet/m) 

En üst çıta ile
şet kenara kadar yaklaşık 255 mm

328-348

328-348

130
90

Şet – çatı uygulamaları*
Özel çatı uzunluklarına uygun kiremitleri 
CREATON’dan temin edebilirsiniz. 

* Sunulan teknik çizimler kurulumlar için örnektir.

Geleneksel çizgiler ve rustik cazibe

LAF =  Mahya - ilk çıta mesafesi (mm)

FLA = Kiremit altı tahtası kesişme 
 noktasından mahya yüksekliği (mm)

DN 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

LAF 75 70 65 65 60 60 55

FLA 75 70 65 55 50 45 40

DN 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

LAF 75 65 60 60 55 50 40

FLA 85 80 75 65 60 55 50

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

Yatay çıta 30/50, Mahya kiremiti Typ PF 
(Gereksinim: 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.



Kiremitin saçaktan
taşma ölçüsüne göre
ilk çıta mesafesi değişebilir. 

Yağmur
oluğu 

Sac saçak
elemanı

Sac damlama
elemanı

RUSTICO

Dikey çıta

Havalandırma
kiremiti 

Mahya kiremitiMertek uzunluğu ve çıta aralığı

Çatı kesiti*
Havalandırma kiremitleri ile havalandırma. 
Havalandırma alanı yaklaşık 12 cm2/adet.

RUSTICO
kiremit

Sağ saçak
kiremiti 

Sağ saçak kiremiti ve kenar tahtası ile saçak 
şekillendirme*/**

Sol saçak kiremiti
Yarım kiremit

Sol saçak kiremiti ve kenar tahtası ile saçak 
şekillendirme*/**

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.
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* 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. 


