
Firemná prezentácia

KAŽDÝ Z VÁS UŽ URČITE NAVŠTÍVIL MIESTO, KTORÉ V ŇOM 
ZANECHALO KRÁSNE SPOMIENKY. KTO NIEKEDY ZAVÍTAL 
DO OBLASTI STREDOMORIA, URČITE NIKDY NEZABUDNE 
NA NÁDHERNÚ KRAJINU, KTORÁ V SEBE UKRÝVA 
NEZABUDNUTEĽNÚ ATMOSFÉRU SLNKA, ČAROVNÚ MOC 
MORA A OMAMNÚ ZMES VÔNI ZEME V PODOBE OLÍV, VÍNA, 
SYRA ČI DAROV MORA... 

Geografia a atmosféra Mediteránu spolu s tempe-

ramentom a srdečnosťou ľudí žijúcich v tejto 

oblasti určite ovplyvnili aj stavby, v ktorých žijú už 

celé stáročia. Vytvorili harmóniu nezabudnuteľ-

ných architektonických prvkov, ktorá sa za tisíce 

rokov stala ušľachtilým, jemným a jedinečným 

symbolom tejto oblasti. Jedným z jej typických 

symbolov sú práve strešné krytiny z pálenej 

hliny, ktorých základným znakom je veľký oblúk 

a pestrofarebnosť. 

Najvýznamnejším slovenským dodávateľom,  zás-

tancom a fanúšikom tejto nádhernej „slnečnej“ 

architektúry a dizajnu na Slovensku je spoloč-

nosť Villatesta s.r.o., ktorá sa, aj v tomto roku na 

medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO 

2013, predstavila najnovšími svetovými novinkami 

- vysokokvalitnými keramickými strešnými krytina-

mi - s vysokým dôrazom na dizajn Mediteránu

Najnovší výsledok práce inovátorov, ktorý bol 

prezentovaný po dlhoročných experimentoch, 

je nový typ škridle so skupiny južanských 

krytín - Médiane Plus. Je novým radom 

keramických strešných krytín a vyznačuje sa 

Caro Mediteránu
jednoduchou inštaláciou a estetikou tradičných 

krytín typu Canal.

Samozrejme, inovačné snahy sú smerované aj 

na zdokonalenie farebnosti už existujúcich typov. 

V prípade južanských škridiel pribudli nové fareb-

né riešenia aj v kolekcii najobľúbenejšieho typu 

Plein Sud. Dve nové prekrásne farby Emporda 

a Rouergue ešte viac rozširujú bohatú paletu 

farebnosti tejto kolekcie strešnej krytiny. 

Ako máme možnosť vidieť, neustála inovácia 

keramických strešných krytín so snahou, aby sa 

ich vlastnosti priblížili k maximálnej dokonalosti je 

hlavnou vlastnosťou všetkých výrobkov ponúka-

ných spoločnosťou Villatesta s.r.o. Táto snaha je 

zárukou tej najvyššej reálnej kvality a spoločnosť 

Villatesta s.r.o., je pevne odhodlaná sprístupniť 

a ponúknuť ju aj zákazníkom u nás doma, na 

Slovensku. 

www.villatesta.sk

Plein Sud - Tradition

Omega 10 - Mistral

Plein Sud - Méditerranea

Plein Sud - Littoral Flammé
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