Firemná prezentácia

Dominantou je
kvalita

a dizajn

Néoplate - Chevreuse

Najnovším typom zo skupiny južanských krytín je
Médiane Plus, ktorá je novým radom keramických strešných krytín a výsledkom dlhoročných
experimentov. Vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou a estetikou tradičných krytín typu Canal.
Samozrejme, južanské krytiny sú iba časťou zo
širokej ponuky spoločnosti Villatesta s.r.o., kde
je možné nájsť to najlepšie riešenie pre každú, aj
vašu, strechu – modernú ako aj tradičnú, ale aj
pre historické stavby.
V tomto roku skupinu keramických strešných
krytín určených pre modernú architektúru
doplnil typ Auxoise - škridla vyrobená z mimoriadne kvalitnej suroviny, s vysokou precíznosťou
spracovania. Vyznačuje sa vynikajúcou kvalitou
povrchového prevedenia a jej sortiment dopln-

Plein Sud - Emporda

Médiane Plus - Paysage

ROVNAKO AKO V PREDCHÁDZAJÚCOM
OBDOBÍ AJ V TOMTO ROKU SPOLOČNOSŤ
VILLATESTA S.R.O. (MIMOCHODOM, TÁTO SPOLOČNOSŤ
JE NAJVÝZNAMNEJŠÍM ARCHITEKTONICKÝM ZÁSTANCOM
A AJ DODÁVATEĽOM PRÍMORSKEJ ARCHITEKTÚRY
NA SLOVENSKU) PREDSTAVILA NA MEDZINÁRODNOM
VEĽTRHU STAVEBNÍCTVA CONECO 2013 NAJNOVŠIE
SVETOVÉ NOVINKY SPOMEDZI VYSOKOKVALITNÝCH
KERAMICKÝCH STREŠNÝCH KRYTÍN.

22

6_2013

Auxoise - Vielii Masse
Plein Sud - Rouergue
Plate Pressée 17x27 - Millésime

kov je kompatibilný s typom škridle Terroise.
Jej dômyselné vypracovanie a dizajn umožňuje
optické riešenie maloformátovej škridle vo
veľkom formáte. Samozrejme, takéto šikovné
riešenie má veľmi pozitívny vplyv na zníženie
výslednej ceny strechy.
Perličkou medzi tohtoročnými novinkami (so
skupiny tradičných keramických strešných krytín)
je typ Néoplate - najnovší výsledok výskumov,
ktoré boli zamerané na inováciu tradičných typov
bezfalcových bobroviek. Táto keramická škridla je
ocenená cenou za inováciu BATIACTU, pretože
umožňuje až 35%-nú úsporu času pri montáži,
pričom ponúka estetiku malého formátu tradičnej
bezfalcovej bobrovky, technicky a dizajnovo
riešenej vo veľkom formáte.
Samozrejme, nezabúda sa ani na inováciu už
existujúcého širokého portfólia keramických
strešných krytín ponúkaných spoločnosťou
Villatesta s.r.o. Pribudli nové farebné prevede-

nia pre všetky tri hlavé skupiny keramických
strešných krytín.
V prípade južanských škridiel pribudli, napríklad
v najobľúbenejšom type Plein Sud dve nové
prekrásne farby Emporda a Rouergue, ktoré ešte
viac rozširujú už aj tak bohatú paletu farebnosti
tohto typu. Pre fanúšikov skupiny moderných
keramických strešných krytín dávame do
pozornosti rozšírenie farebnosti typu Artoise
o očarujúcu farbu Flammé Rustique s jemným
nádychom histórie.
V prípade tradičných keramických strešných
krytín, môžeme povedať, že došlo k najväčšiemu rozšíreniu farebných typov. V prípade škridle
Monopole No1 pribudli farby Flammé Rustique
a Noir Brillant. Ďalej pribudli novinky v prípade farebnej škály typu Plate Pressée 17x27
- farby Millésime (špeciálna úprava, kde aj dĺžky
jednotlivých základných škridiel sú odlišné, aby
dokonale napodobnili nerovnosti starých ručne

vyhotovených škridiel) a Rouge Etna. V neposlednom rade v type Plate 20x30 pribudla jedna
veľmi krásna farba Gabarre, ktorá vďaka svojmu
jedinečnému nerovnému povrchu dodáva pocit
100 ročnej škridle.
Z tohto „krátkeho“ prehľadu je možné usúdiť
a vidieť, že neustála inovácia keramických
strešných krytín je tendovaná k snahe, aby sa
ich vlastnosti, čo najviac priblížili k maximálnej
dokonalosti – to je hlavná myšlienka výroby
keramických strešných krytín, ktoré spoločnosť
Villatesta s.r.o. ponúka. Táto snaha je zárukou tej
najvyššej možnej kvality, ktorú chceme priniesť aj
na náš trh.
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