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SVÁJCIFEDÉS TETŐRE ÉS HOMLOKZATRA
5. Környezettudatosság CREATON síkpalával
A környezettudatosság az építés és az építészet területén is
egyre fontosabb.
A CREATON Activa síkpalája az első szálcement síkpala,
amely különleges anyagának köszönhetően aktívan hozzájárul
az őt körülvevő környezet légszennyezettségi terhelésének
csökkentéséhez, mégpedig a szmogképződés csökkentésével. A CREATON palák gyártása során az alapanyaghoz
titán-dioxidot adagolnak, amely katalizátorként működik a
légszennyező anyagok lebontásakor. A nappali fény hatására
a pala felületén photovoltaikus reakció indul be, amely
az egészségkárosító nitrogén-oxidot ártalmatlan nitráttá
változtatja, amelyet az eső egyszerűen lemos a tetőről. Mindez
végtelen alkalommal ismétlődik.
Az Activa pala átlagos élettartama alatt több káros anyagot
ártalmatlanít, mint amennyit egy áltagos autó kb. 160 000
megtett km alatt kibocsát.

A CREATON SÍKPALA ESETÉN A TARTÓSSÁG
NEM CSUPÁN ÍGÉRET
30+10 év garancia
A garancia nem más, mint a minőség iránti elkötelezettség kifejeződése.
A CREATON a jelenleg érvényes nemzetközi és hazai szabványoknál és előírásoknál
szigorúbb feltételrendszert állított fel a termékekkel szemben, amit írásban is garantál.
Mindezt a vevők érdekében.

30 év minőségi garancia
A CREATON márka a síkpala piacon nemzetközi szinten elismert minőség, amelyet a cég
Magyarországon is írásban adott 30 év garanciával támaszt alá.

10 év felületi garancia
A CREATON síkpala és kiselemes homlokzatburkolatok felületének rendellenes
színelváltozásaira és a bevonat leválására a cég a piacon egyedülálló módon,
írásban 10 év garanciát vállal.
De a garancia mellett azt ígérjük, hogy épületünk változatlan szépségű burkolataiban
több mint 10 évig gyönyörködhet!

A CREATON South-East Europe Kft. a kerámia tetőcserepek hazai gyártójaként vált ismertté.
A cég, mint a belga Etex csoport tagja, a csoporthoz tartozó márkák termékeinek forgalmazását is
ellátja Magyarországon.
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