
Firemná prezentácia

DREVO JE JEDNOU Z NAJSTARŠÍCH A NAJTRADIČNEJŠÍCH 
SUROVÍN VYUŽÍVANÝCH V STAVEBNÍCTVE.

Omega 10 - Mistral

HP 10 – Ardoisé

Od päty az po strechu

Omega 10 – Terre d´Adhémar

Spracovávanie dreva má viac ako tisícročnú 
tradíciu, ktorá sa zachovala až dodnes. Hlavnou 
výhodou je jeho ľahká dostupnosť a priaznivé 
vlastnosti - jednoduchá spracovateľnosť, dobré 
tepelno-technické vlastnosti, nízka objemová 
hmotnosť, príjemný vzhľad a z ekologického 
hľadiska je to najmä jeho obnoviteľnosť. Ak sa 
rozhliadneme v dynamicky rozvíjajúcom sa 
prostredí, ľahko si všimneme, že podiel 

drevostavieb sa za posledné desaťročie značne 
zvýšil. Neopakovateľná atmosféra, pocit pohody 
v úzkej spojitosti s prírodou, to sú len niektoré 
z dôvodov, prečo si získavajú čoraz viac priaz-
nivcov. Najväčšiu skupinu v tomto prípade tvoria 
ľudia, ktorí si drevostavbu vybrali na základe 
jej ekologickosť. A ak porovnáme murovanú 
stavbu s drevostavbou, tak interiér drevostavby 
maximalizuje využitie priestoru. Ich systém stavby 
fascinuje svojimi výbornými konštrukčnými vlast-
nosťami a bezproblémovou koexistenciou dreva 
s izolačnými materiálmi. A jednou z výhod dre-
vostavieb sú tiež nízke obstarávacie náklady na 
výstavbu. V Európe je čoraz väčší trend realizovať 
tieto stavby, preto sa s nimi stretávame čoraz 
častejšie, a to už nielen pri výstavbe rekreačných 
chatiek, ale aj domov.

Technické inovácie a dizajn dokážu poskytnúť 
čoraz viac  možností, a tak sú schopné uspokojiť 
aj tých najnáročnejších klientov. Vzhľadom na 

potrebu znižovania energie sa postupne dostáva 
do legislatív všetkých vyspelých krajín povinná 
certifikácia budov. Drevené stavby sú v tomto 
smere veľmi vhodné na výstavbu nízkoenergetic-
kých, pasívnych či nulových budov. Ich veľkým 
plusom je, že majitelia a užívatelia platia za 
energiu 10-krát menej. Najvýznamnejšiu úsporu 
prevádzkových nákladov prináša práve stavba 
v energetickej triede A.

Drevo nachádza svoje využitie aj pri stavbe 
drevených krovov striech, pričom najčastejším 
trendom je ich pokrytie pálenou hlinou –črepmi. 
Jednotlivé strechy sa odlišujú dizajnom, tvarom 
i veľkosťou. Z jednotlivých foriem je možné vytvo-
riť rôzne druhy striech čo do funkčnosti i estetiky. 
Špecifickosťou je, že svojou prirodzenosťou 
vytvárajú neobyčajnú atmosféru domova.
Úsporu energie dosiahneme správnym výberom 
vhodných materiálov, kvalitným spracovaním, 
vyhotovením, z čoho v neposlednom rade vyplýva 
aj vhodnosť strešnej krytiny na tepelno-technic-
ké vlastnosti celého domu. A ak vezmem do 
úvahy, že hlina je ďalším prírodným materiálom, 
v spojitosti práve s drevom, ukrýva v sebe nielen 
čarovnú atmosféru voľnej prírody a zdravého bý-

vania, ale aj neobyčajný estetický prvok. Hlina, 
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Beauvoise - Flammé Rustique

Plate 20x30 - Ardoisé

HP 10 – Ardoisé

ktorú stvorila príroda a človek svojím dôvtipom 
pretvoril, je jedinečný stavebný materiál odoláva-
júci všetkým nepriazňam vonkajšieho prostredia. 
To, čo je vypálené sa nemení a zachováva si tvar 
a farebnosť počas celej svojej životnosti. Kera-
mická krytina sa vyrába z hliny pridaním vody, 
vypálením v peci pri vysokej teplote a neobsahuje 
žiadne cudzorodé prísady. Z ekologického hľadis-
ka je plnohodnotne recyklovateľná.

Spoločnosť Imerys TC sa neustále zaoberá 
vývojom, inováciou keramickej strešnej krytiny 
a doplnkov, pričom sa snaží vyhovieť čoraz vyš-
ším nárokom. Výnimočné kvalitatívne vlastnosti 
(extrémna pevnosť, nízka vodná nasiakavosť, 
farebná stálosť a odolnosť voči nepriaznivým 
vplyvom počasia- UV žiarenie, sneh, vietor, dážď 
a žiadna dodatočná údržba počas svojej život-
nosti) ich robia jedinečnými, o čom svedčí viac 
ako 200 ročná história výroby strešných krytín. 
Firma VillaTesta, ako výhradný dovozca strešnej 
krytiny od spoločnosti Imerys TC, ponúka svojim 
zákazníkom rozsiahli výber spomedzi 70 typov 
a 117 farebných odtieňov strešných krytín vhod-

ných na každý typ stavby rozdelených do 
3 základných skupín. 

Každá strecha by mala byť dlhodobou investí-
ciou, a preto je dôležité, aby pri jej realizácii boli 
použité kvalitné materiály a aby bola zhotovená 
kvalitne, lebo iba potom plní všetky svoje funkcie 
- toto sú odporúčania konateľa spoločnosti 
VillaTesta architekta Ing. Attilu Fazekasa a archi-
tekta Ing. Tomáša Gála.

Lacné riešenie na úkor kvality nie je vhodnou 
alternatívou, preto sú vo svete čoraz obľúbenejšie 
keramické strešné krytiny – tradičný materiál 
preverený časom a materiál budúcnosti. Spĺňajú 
najvyššie požiadavky a sú vhodné nielen pre lu-
xusné, dizajnové, historické, ale aj ostatné stavby. 
Dôležitou informáciou je, že výrobca poskytuje na 
svoje výrobky záruku až 30 rokov. Životnosť stre-
chy sa pohybuje na úrovni viac ako 100 rokov.

Spoločnosť sa snaží napredovať v inováciách 
a poskytuje aj strešné krytiny s certifikátom 
NFm rady Omega 10, Alfa 10, Delta 10, Rhôna 
10, HP 10, ktoré sú vhodné až do nadmorskej 
výšky až 1600 m. Ak uvažujete o novej streche 
alebo práve staviate dom, určite viete, že pri 
nákupe stavebného materiálu je dôležité sústrediť 
sa na kvalitu. Strešná krytina od spoločnosti 
VillaTesta je jedinečná a neopakovateľná. Zabez-
pečuje nielen estetickú, ale aj funkčnú stránku 
strechy, výsledkom čoho sa strecha stáva najdo-
minantnejším prvkom celej stavby, a práve preto 
si na jej výzore treba dať skutočne záležať. 

www.villatesta.sk
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