
Firemná prezentácia

Francúzsko na dosah
ČORAZ ČASTEJŠIE JE AJ NA SLOVENSKU VIDIEŤ DOMY V PRÍMORSKOM 
ŠTÝLE JUŽNÉHO FRANCÚZSKA. CHARAKTERISTICKÉ ČRTY TEJTO 
ARCHITEKTÚRY SÚ VŠAK NATOĽKO SVOJSKÉ, ŽE VYTVORIŤ A ZARIADIŤ 
BÝVANIE ATMOSFÉRE SLNKA, VÍNA, OLÍV, LEVANDULE A SLNEČNÍC 
DÁ NAŠINCOVI PORIADNE ZABRAŤ, POKIAĽ NECHCE SKĹZNUŤ DO 
„LACNÉHO“ NEFUNKČNÉHO NAPODOBOVANIA DEKORÁCII. 
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Villatesta, s.r.o., je spoločnosť, ktorej meno je úzko 
späté práve s architektúrou tohto typu. Na sloven-
ský stavebný trh dodáva najkvalitnejšie strešné 
krytiny, ktoré sú určené práve na domy s pôvabom 
atmosféry Francúzska a mediteránnu. A nielen to! 
Do povedomia širokej odbornej aj laickej verejnosti 
sa chcú dostať so svojím krédom: „Keď kvalitná 
strešná krytina, tak jedine od Villatesta!“.

Už dlhé roky Villatesta patrí medzi významných 
a pravidelných vystavovateľov na veľtrhu staveb-
níctva u nás – Coneco, a preto všetko na tomto 
veľtrhu bolo podriadené tomuto cieľu.

Tak ako každý rok Villatesta ponúkla a prezento-
vala nové typy a nové farebnosti. To je dôkazom 
toho, že najväčší inovátor vo svetovom meradle 
medzi výrobcami keramických strešných krytín 
ostáva verný svojmu menu a stále pracuje na 
zdokonalení svojich už existujúcich produktov 
a neprestáva vo vynaliezaní nových, ešte dokona-
lejších typov a farebností. 

Tí ktorí navštívili výstavný stánok mohli prežiť 
jedinečnú atmosféru harmónie krásy a kvality vo 
všetkých architektonických štýloch, a tak na vlast-
né oči sa presvedčiť, že slová najbohatší a najširší 
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typový a farebný výber (67 typov a 142 farebných 
prevedení) nie sú iba prázdnymi pojmami v prípa-
de tejto spoločnosti.

Prepracovanosť detailov vo vkusnom a kvalitnom 
prevedení bol priamo hmatateľný tak, ako je to 
aj v prípade keramických ozdobných prvkov od 
spoločnosti Villatesta. Tieto sa v týchto ekonomic-
ky ťažko skúšaných časoch sa, žiaľ, dostali úplne 
na perifériu záujmu staviteľov. Pritom keramické 
strešné doplnky sú priamo žiadajúcim prvkom na 
doplnenie a dokončenie krásy strechy a tým aj 
celej stavby s atmosférou juhu.

Okrem najširšej ponuky keramických strešných 
krytín sa ako úplné novinky, v portfóliu spoločnosti 
Villatesta, objavili a boli prezentované špeciálne 
keramické ozdobné strešné dosky rovné a ob-
lúkové, ktoré vedia veľmi vkusne doplniť interiér 
akéhokoľvek domova.

Oblúkové tvary dodávajú jedinečnú atmosféru 
interiéru, ktorá v nás prebúdza pocit ako keby 
sme prechádzali pod klenbami katedrál, resp. 
v kombinácii s južanskými krytinami máme 
pocit ako keby sme krásu jedinečných pravých 
južanských veľkých vĺn premiestnili aj do interiéru 
nášho domova.

V prípade rovných strešných dosiek dokonalé 
tvary, v kombinácii s drevenými alebo keramickými 
trámami, v nás prebúdzajú pocit akoby sme sa 
nachádzali v útrobách starej usadlosti.
V prípade kombinácie keramiky a dreva je možné 
detaily dotiahnuť až k dokonalosti tým, že drevený 
trám farebnosťou priblížime požadovanému 
výslednému efektu interiéru.

Pre nadšencov čistej keramiky je tu prevedenie, 
v ktorom všetky viditeľné časti sú vyhotovené 
z keramickej hmoty, a tak dodajú kompaktnosť, 
harmóniu a celosť kompletnému systému pros-
tredníctvom krásy prírodnej pálenej keramiky.
Samozrejme, myslelo sa aj na exteriér stavby. 
Práve na umocnenie južanského vzhľadu stavby 
sú najideálnejšími prvkami keramické ozdobné 
rímsy, o ktoré bol značný záujem aj zo strany 
návštevníkov stánku spoločnosti Villatesta, pre ich 
nedostupnosť na našom trhu. 

Tieto, u nás veľmi hľadané, ale málo dostupné prv-
ky, dopĺňajú veľmi vkusne a, vďaka premyslenému 
systému, aj šikovne krásu celej stavby.

Snaha prezentovať produkty, hraničiace s do-
konalosťou, najširšej verejnosti sa prejavila vo 
vybudovaní špeciálneho nového bratislavského 
showroom-u spoločnosti Villatesta - v Podunaj-
ských Biskupiciach na Ul. Svornosti 42, s rozlohou 
okolo 3000 m2 - kde v príjemnom prostredí majú 
možnosť všetci záujemcovia vychutnať si čaro 
vysokokvalitných keramických strešných krytín 
s pôvabom Francúzska aj v kombinácii s fasádo-
vými lícovými tehličkami a tehlovými zámkovými 
dlažbami spoločnosti Rustique.

Takýmto spôsobom - na jednom mieste – majú zá-
kazníci možnosť ľahko a pohodlne vyriešiť viaceré 
otázky týkajúce sa svojej stavby.
Odborné poradenstvo, pomoc pri riešení ťažkých 
detailov, spracovanie vizualizácií striech sú 
samozrejmosťou a slúžia na uľahčenie práce pri 
rozhodovaní o finálnom výzore strechy, ktorá bude 
stáť v prvej línii pri ochrane stavby a bude, ako sa 
v odborných kruhoch hovorí, tvoriť z celkového 
vizuálneho objemu stavby viac ako 70 %.

Aj preto je dôležité, aby táto dominanta bola 
z najkvalitnejšieho materiálu pálenej keramiky - 
s najnižšou nasiakavosťou a stálofarebná, sfarbená 
minerálmi, čo ponúka jedine spoločnosť Villatesta.
„Keď kvalitná strecha, tak jedine od Villatesta“ 
- jedine takto môžete mať istotu, že financie, ktoré 
investujete do svojej perfektnej strechy budú 
správnou investíciou. 

www.villatesta.sk

Keramické strešné dosky.
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