Firemná prezentácia

V stýle francúzskej riviéri
AKO JEDINÝ DLHOROČNÝ DOMÁCI PARTNER NAJVÝZNAMNEJŠIEHO
FRANCÚZSKEHO KONCERNU IMERYS TC POMÁHA SPOLOČNOSŤ
VILLATESTA S.R.O. SVOJIM KLIENTOM PRINIESŤ DO SVOJICH DOMOVOV
PÔVAB PRÍMORSKEJ ARCHITEKTÚRY A TEPLO JUŽNÉHO FRANCÚZSKA.
V segmente vysokokvalitných keramických strešných krytín je Villatesta s.r.o. už dlhé
roky najvýznamnejším „propagátorom“ prímorskej architektúry a dodávateľom materiálov a výrobkov v tomto duchu. Vo svojej ponuke má dizajn pravých nesfalšovaných
kontúr veľkovlnitých krytín, ktoré sú typické pre francúzsku riviéru.
Strecha je v tomto prípade rozhodujúci architektonický prvok, ktorý v nemalej miere
dotvára a vytvára celkový dizajn, imidž a atmosféru nášho domova. A samozrejme
od „dobrej strechy“ očakávame, aby zodpovedala aj viacerým dôležitým technickým
kritériám. V prvom rade by mala „dobrá strecha“ chrániť dom pred poveternostnými
vplyvmi počasia a to počas čo najdlhšej doby. Práve preto nie je jedno, ktorý materiál
si na svoju strechu zvolíte. V prípade keramickej strešnej krytiny od francúzskej
spoločnosti Imerys TC je to najvyššia možná kvalita, ktorá je garantovaná certifikátmi.
Keďže strecha nie je iba v prvej línii ochrany stavby, ale zároveň je veľmi výrazným
dominantným prvkom pri vytváraní architektonického vzhľadu stavby je veľmi
dôležité, aby nielen technické vlastnosti, ale aj tvar a farba boli na najvyššej úrovni.
V prípade pálených keramických strešných krytín, môžeme s určitosťou vyhlásiť, že
architektonické trendy majú v nemalej miery vplyv na ich tvar.
Najlepším dôkazom toho je aj najbohatší (60 typov a 69 rôznych farebných prevedení) sortiment typov a farieb francúzskych strešných krytín od koncernu Imerys TC.
V priebehu dvoch storočí histórie výroby strešných krytín neostali iba pri pôvodných
základných tvaroch Imbrex-u a Tegul-i (ktorých tvary pricestovali do francúzska ešte
s rímskymi dobyvateľmi), ale rozvíjali svoj sortiment podľa požiadavky miestnych
architektúr.
V tomto roku spoločnosť Villatesta s.r.o. predstavila dva nádherné tvary, z produkcie
francúzskeho koncernu Imerys TC., ktoré dopĺňajú široký sortiment typov a farieb ponuky Samozrejmosťou je aj to, že tieto nové typy sú realizované v bohatej palete farieb.
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Delta 10 - kvalita a dizajn
Delta 10 je veľkoformátová, ľahko profilovaná keramická strešná krytina vyrobená v závode Imerys TC
v Quincieux Ste Foy v regióne Rhodan. Je charakteristická svojimi jemnými vlnami a Delta motívom na
prednej hrane. Jej vysoká vodotesnosť umožňuje, že
môže byť ukladaná aj na nízke sklony striech. Toto
mimoriadne zjednodušuje jej inštaláciu a vytvára dostatočný priestor aj na renovovanie starších striech.
Je tomu tak aj vďaka jej veľkému variabilnému
latovaniu a širokej palete farieb. Samozrejme, Delta
10 je rovnako „doma“ aj pri tvorbe nových striech
(najmä v oblastiach Rhône Alpes a Franche-Comté
pri svahoch Ardèche). Táto keramická škridla, rovna-

ko ako aj všetky ostatné strešné krytiny francúzskej
spoločnosti Imerys TC, nosí punc najvýznamnejšieho
svetového inovátora a svetového lídra v oblasti vývoja
strešných krytín, ktorý je podporovaný najnovšími
a najmodernejšími technickými možnosťami a technologickými postupmi.
Alsace Lisse 16x38 – kvalita a rešpekt
Ďalším typom je keramická škridla Alsace Lisse
16x38, ktorú môžeme charakterizovať jedine nasledovnými slovami: Kvalita a rešpekt pred regionálnou
architektúrou. Alsace Lisse 16x38 je typom
škridle bobrovka, vyrábaná v Commenailles
vo Francúzsku. Vďaka svojej veľkosti je táto strešná
krytina jednou z posledných, ktorá stále ukazuje
pôvodnú charakteristiku typickú pre alsaské škridle.
Jej farby, používané jednotlivo alebo v rôznych kombináciách so širokou škálou príslušenstva

sú ideálnym riešením pre vytvorenie najtradičnejších
striech.
Samozrejme, taký významný svetový inovátor, nezabúda
ani na obnovu svojich najpredávanejších typov škridiel.

K najobľúbenejším južanským krytinám patrí typ Plein
Sud, v prípade ktorého došlo k oživeniu farebnej palety
a tak je možnosť stretnúť sa s dvomi novými farbami
- Rouergue a Emporda. Obe umožnia a uľahčia výber
a rozhodovanie o dominantnej farbe i časti budovy.
Krédom francúzskeho koncernu je: „Inovujeme pre
večnosť našich domovov.“ – čo znamená predĺžiť dobu
funkčnosti svojich výrobkov na neobmedzený čas, aby
ľuďom prinášali najvyššiu možnú kvalitu a trvácnosť.
Spoločnosť Villatesta sro., ktorá je právom hrdá na partnerstvo s takým významným koncernom, má rovnakú
snahu. Priniesť kvalitu aj na náš trh.

www.villatesta.sk

domabyt.sk
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