
BAZÉN A JEHO OKOLIE SI VYŽADUJE VEĽKÚ DÁVKU VKUSU A CITU PRE DIZAJN 
A AJ REMESELNEJ ZRUČNOSTI, ABY STE MOHLI PRI SVOJOM SÚKROMNOM 
MORI RELAXOVAŤ V PROSTREDÍ, KTORÉ BUDE ŽIARIŤ ZAUJÍMAVOU 
ATMOSFÉROU. MÁME PRE VÁS PONUKU, KTORÁ URČITE ZAUJME.

Téma čísla 

Ponúkame
originálne riešenia

Panaria - Petra Solis - 
Somnium Strutturato 
40x60

Panaria - Petra Solis - Mirum 
20 mm, 60x60
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Spoločnosť Villatesta je známa ako výhradný 
distribútor francúzskej spoločnosti Imerys na 
slovenskom trhu. Ponúka 70 modelov strešných 

škridiel v 117 farebných odtieňoch, ktoré zaujali širokú ve-
rejnosť svojou originalitou a farebnosťou.

Spoločnosť za roky pôsobenia na Slovensku si vytvoria 
okruh spokojných zákazníkov a ponúka im aj nové druhy 
originálneho a jedinečného stavebného sortimentu. V spo-
lupráci s renomovanými výrobcami Talianska a Portugalska 
sme zaistili ponuku bazénových lemov, dlažieb, terás i ďal-
šieho sortimentu na finálnu úpravu okolia bazénu, ktoré 
však nájdu uplatnenie v každej zóne vášho bývania.

Ponúkané dlažby možno použiť v interiéri ako aj v exterié-
roch vašich rodinných domov. Pre dlažby v exteriéroch 
máme v ponuke vysoko kvalitné protišmykové exteriérové 
dlažby rôzneho tvaru a sortimentu,  ktoré svojou pevnosťou 
a odolnosťou patria medzi absolútnu špičku na svetovom 
trhu. Vďaka najnovším inováciám v tomto segmente, prírod-
ným látkam použitým pri ich výrobe, špeciálnej technológii 
pre vodovzdorné povrchy sa nápady svetových dizajnérov 
z Talianska stávajú šperkom vašej záhrady, terás a bazénov.

Ide vždy o prémiové produkty vhodné na použitie v sú-
kromných interiéroch a exteriéroch, kde dlažba musí zniesť 
naozaj veľa. Niekedy je to slnko inokedy dážď, ale aj chlad 
a mráz namáhajú povrch plôch týchto spevnených plôch, 

a preto naše produkty musia odolávať 
tejto „sile“ prírody a poveternostným 
vplyvom dlhodobo. Preto sme stavili 
na najvyššiu kvalitu tak, ako ju naši zá-
kazníci poznajú zo segmentu škridiel. 
Originálnu farebnosť, tvarové riešenia, 
mechanickú odolnosť (1300 kg na dlaž-
bu) alebo antibakteriálny povrch ocení 
každý náš zákazník.

Staviate bazén a hľadáte riešenia jeho 
dizajnu? Originálne tvarové a aj materiá-
lové riešenia okolia bazénu od nás vám 
sprostredkuje autentickú provensálsku 
atmosféru doma. Chcete dlažbu v mo-
dernom dizajne? Chcete tieto výrobky 
nalepiť či položiť na terče alebo len tak 
uložiť do trávy, potrebujete časť dlažby 
zdvihnúť, lebo pod týmto miestom máte 
potrubia? Máme riešenie!
Navštívte nás a môžete mať to isté, čo sa 
používa pri exkluzívnych vilách vo svete. 
Tím našich architektov a inžinierov vám 
pomôže, aby ste mali súdobé riešenia di-
zajnu a najvyššej kvality aj u vás doma.

Ak sa potrebujete inšpirovať, pretože ešte 
ste sa nerozhodli, v akom dizajne a štýle 
bude vaše súkromné more, odporúča-
me vám návštevu našich showroomov 
v Bratislave a v Komárne. Tu získate in-
špiráciu z nášho bohatého sortimentu, 
vyberiete si farebnosť, tvar dlažby, ale aj 
množstvo rád, ako sa má takáto dlažba 
uložiť, aby dlhodobo uspokojovala vaše 
potreby. Katalógy výrobcov si môžete 
stiahnuť aj z našej internetovej stránky 
www.villatesta.sk.
Ďalej nech hovoria a inšpirujú vás snímky 
realizácií u našich spokojných zákazníkov.

Panaria - Discover - Sun 20 mm, 60x60

Panaria - Discover - Sun 20 mm 
bazénový okraj 30x60

Fiordo - Modelpavé - Piné 30x56

Panaria - Cross Wood 
- Dust  20 mm, 30x120

Panaria - Pietre di Fanes 
- Rosso Misto 20x20
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