
Firemná prezentácia

RUKU NA SRDCE, AKO ČASTO SI ČLOVEK VYBERÁ STREŠNÚ KRYTINU? DÔLEŽITÚ 
ROLU PRI VÝBERE STRECHY ZOHRÁVA TVAR A FAREBNOSŤ AKO AJ ŠTRUKTÚRA 
PLOCHY STRECHY. NIE KAŽDÁ STREŠNÁ KRYTINA JE VHODNÁ NA STRECHY S MALÝM 
SKLONOM A NIE KAŽDÝ KROV JE SCHOPNÝ UNIESŤ VÁHU STREŠNEJ KRYTINY. 
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Strecha je dennodenne vystavená účinkom poveternostných 
podmienok preto pri jej výbere venujeme dostatočnú pozornosť 
a určite sa je potrebné poradiť aj s profesionálmi. Firma VillaTesta 
a jej odborný tím Vám s ochotou poradí pri výbere tej najvhod-
nejšej strešnej krytiny pre Vašu strechu. Pálená krytina na rozdiel 
od ostatných krytín má vysoký tepelný odpor, dobré akumulačné 
a zvukovo-izolačné vlastnosti a životnosť až 100 rokov. Rozmani-
tosť tvarou a farieb súčasných strešných krytín je skutočne veľká, 
vybrať si môžete zo 70 typov a 117 farebných odtieňov keramickej 
strešnej krytiny od francúzskej spoločnosti Imerys TC.

Vďaka nízkej vodnej nasiakavosti a vysokej mrazuvzdornosti je 
strešná krytina  vhodná až do nadmorskej výšky 1600 m. Farba 
a tvar strechy sa často výrazne podpíšu pod celkový architekto-
nický dojem. Treba myslieť na to, že dobrá strecha chráni nielen 
pred zimou, ale aj pred horúčavami. Pálená strešná krytina 
sa vyrába z prírodných materiálov a to z hliny a vody, široký 
výber farebných vyhotovení sa dosahuje pomocou prírodných 
látok, povrch a spracovanie zaručujú minimálne usadzovanie 
nečistôt, sadzí, prachu. Jedinečnosťou je že vďaka nízkej vodnej 
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nasiakavosti sa na strešnej krytine od spoločnosti 
Imerys TC nebude tvoriť mach takej miery (skôr 
vôbec sa nevytvorí) ako na bežných keramických 
krytinách a že odoláva aj extrémnym vplyvom 
životného prostredia /vietor,krúpy, búrka.../, UV 
žiareniu a dlhodobo si aj napriek tomu zachováva 
farebnú stálosť. Kvalitné prírodné pigmenty a tra-
dičná technika vypaľovania zabezpečujú vysokú 
pevnosť. Ďalšou výhodou je, že ku každému 
modelu existujú strešné doplnky rovnakej farby, 
ktoré nielen dokonale plnia svoju funkciu ale  
celkovo dotvárajú estetický vzhľad strechy. 

Ste zástancom jednoduchého tvaru s nízkou 
sedlovou strechou a máte radi toskánsky, proven-
sálsky štýl? Tak práve pre Vás je určená strešná 
krytina oblúkového tvaru s veľkou vlnou z rady 
Omega 10 alebo Plein Sud. Na výber sú rôzne 
odtiene od úplne svetlých až po tmavé.

Ak je k Vášmu srdcu bližší moderný štýl, tak potom 
Vás určite očarí rada New Line, ktorá ponúka klasic-
ké veľkoformátové modely moderného dizajnu jed-
noduchých tvarou ako aj unikátny model Diamant, 
ktorý už na prvý pohľad zaujme nejedného z vás.

Nie každý vlastník stavby si môže vybrať akú-
koľvek strešnú krytinu, hlavne ak ide o stavbu 
s umeleckými ambíciami alebo o renováciu 
pamiatkových budov, v tom prípade je rada Rus-
tical ideálnym riešením, preto že navracia nielen 
historický charakter ale aj romantickosť stavieb.
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