
Firemná prezentácia

Strecha s pôvabom Francúzskej riviéry
SPOLOČNOSŤ VILLATESTA JE UŽ DLHÉ ROKY NAJVÝZNAMNEJŠÍM DODÁVATEĽOM 
KERAMICKÝCH STREŠNÝCH KRYTÍN JUŽANSKÉHO TYPU, KTORÉ V SEBE NESÚ PÔVAB 
A TEPLO FRANCÚZSKEJ RIVIÉRY. CHARAKTERISTICKÝM ZNAKOM TÝCHTO STRIECH SÚ 
PRAVÉ FRANCÚZSKE VEĽKÉ VLNY, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM 200 ROČNÝCH SKÚSENOSTÍ.
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ským certifikátom je až 1600 m nad morom.

Farebnosť jednotlivých produktov je dosiahnutá 

pôsobením minerálov a vďaka tomu sa ich život-

nosť posúva do úplne iných dimenzií. Farebná 

škála je inšpirovaná starými strechami z najrôz-

nejších oblastí Francúzska, preto tieto strešné 

krytiny pôsobia veľmi prirodzeným dojmom. Pri 

výbere si každý príde na svoje, či už hľadá niečo 

svieže svetlé alebo tradičné tehlové alebo až 

pulzujúce tmavé.

Samozrejme, okrem južanských krytín, spoloč-

nosť Villatesta ponúka riešenie aj pre zástancov 

moderných a aj tradičných tvarov keramických 

strešných krytín.

Portfólio 67 rôznych typov v 142 farebných 

vyhotoveniach je najbohatšie nielen z pohľadu 

Slovenska, ale aj v súvislosti so svetovým me-

Tieto dve storočia neustáleho skúmania a bá-

dania spracovania hliny, snahy o dosiahnutie 

najdokonalejšieho tvaru strešnej krytiny ako aj 

jej najdokonalejšieho sfarbenia a zabezpečenie 

stálofarebnosti prostredníctvom najrôznejších 

minerálov sú zárukou najvyššieho možného 

stupňa kvality, ktorý potvrdzuje aj jedinečný 

vysokohorský certifikát.

Je len veľmi málo spoločností a typov strešných 

krytín, ktoré sa týmto certifikátom môžu pochvá-

liť. Keramické strešné krytiny, ktoré disponujú 

týmto unikátnym certifikátom, majú jedinečné 

technické vlastnosti. Tieto vlastnosti umožňujú 

montáž (ukladanie) krytín na strechy objektov, 

ktoré sú situované v nadmorskej výške nad 

hornou hranicou montovateľnosti keramických 

strešných krytín, ktorou je 900 m nadmorskej 

výšky. Horná hranica pre krytiny s vysokohor-

radlom. Môžeme s určitosťou vyhlásiť, že takýto 

široký výber poskytne každému dostatočný 

priestor na výber tej správnej voľby na vyriešenie 

otázky dokonalej strechy.

Najnovšie trendy architektúry a stavebníctva sa 

premietajú aj do tvorby nových typov a tvarov 

keramických strešných krytín a sú tiež inšpiráciou 

pre obnovu už existujúcich typov a farebnej škály.

Tieto svetové novinky už dlhé roky spoločnosť 

Villatesta prezentuje nielen odbornej, ale aj laic-

kej verejnosti na rôznych svetových i domácich 

slovenských veľtrhoch stavebníctva. Spoločnosť 

Villatesta každý rok využíva možnosť predstaviť 

svoju ponuku verejnosti prostredníctvom veľtrhu 

Coneco, aby najnovšie trendy z tohto segmentu 

architektúry a stavebníctva boli známe a dostup-

né aj domácim záujemcom.

Mnohé ocenenia za dizajn alebo inováciu kera-

mických strešných krytín sú priamym dôkazom 

toho, že úprimná snaha priniesť na náš trh pre 

slovenských zákazníkov jedinečnú kvalitu, aby aj 

oni mohli vytvoriť dokonalú architektúru s doko-

nalou strechou, je odmenená. 
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