
Ponúka pravé nesfalšované línie veľkovlnitých krytín, ktoré sú 
najtypickejším znakom Francúzskej riviéry. Ako jediný dlhoročný 
slovenský partner francúzskeho koncernu už dlhé roky pomáha 
priniesť do príbytkov svojich klientov pôvab a čaro prímorskej 
architektúry, teplo, pohodu a charizmu južného Francúzska.
Aj v tomto roku spoločnosť Villatesta pripravuje pre slovenský trh 
viaceré novinky od koncernu Imerys TC, ktorý je najvýznamnejším 
inovátorom keramických strešných krytín. Tento krát si na svoje 
prídu nielen fanúšikovia južanskej architektúry a tradičných tvarov, 
ale v centre pozornosti je aj moderná architektúra. Oficiálnym 
miestom pre predstavenie noviniek na našom trhu bude, ako každý 
rok, výstava Coneco.

Novinkou medzi typmi južanskej architektúry bude typ Médiane 
Plus - nový rad strešných krytín, ktorý je výsledkom dlhoročných 
experimentov. Vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou a estetikou 
tradičných krytín typu Canal. V prípade tejto novinky spoločnosti 
Imerys TC je motto: „Ona vie všetko“ - naozaj namieste. Je tomu 
tak aj vďaka jednoduchosti inštalácie a jemnosti estetiky. Je 
ideálnym riešením pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie, ktorým 
dodáva nádych individuality juhu.

Ocenená cenou za inováciu BATIACTU 2011 je Néoplate - najnovší 
výsledok výskumu zameraného na inováciu tradičných typov bez-
falcových bobroviek. Pri pokládke na streche dokáže ušetriť až 
35 % času, pričom ponúka estetiku a šarm malej tradičnej bezfal-
covej bobrovky vo veľkom formáte. Navrhlo a vyvinulo ju výskumné 
oddelenie koncernu. Je to škridla, tzv 3 v 1 - ponúka všetky výhody 
plochej bezfalcovej bobrovky, špeciálne dvojité bočné odvodnenie 
zaisťuje vysokú úroveň tesnenia a odvodnenia a súčasne sa svojou 
flexibilitou dokáže prispôsobiť mnohým strešným konfiguráciám. 
Variabilnosť v tomto prípade zaručuje rovnaké príslušenstvo, ktoré 

Firemná prezentácia

V SEGMENTE VYSOKOKVALITNÝCH KERAMIC-

KÝCH STREŠNÝCH KRYTÍN JE SPOLOČNOSŤ 

VILLATESTA s.r.o., UŽ DLHÉ ROKY NAJVÝZNAM-

NEJŠÍM ZÁSTANCOM, TVORCOM A DODÁVA-

TEĽOM MATERIÁLOV V ŠTÝLE PRÍMORSKEJ 

ARCHITEKTÚRY. 

Dominantou jekvalita a dizajn
Pleinsud – nová farba emporda

Pleinsud – nová farba rouergue

Néoplate NOVINKA

Omega 10 Mistral

Mediane Plus Paysage

Néoplate

3_201330



je vhodné aj pre typ Plate Pressée 17x27. Táto 
novinka, medzi tradičnými tvarmi krytín, odhaľuje 
a vyzdvihuje bohatosť tradícií. 

Pripravovaná novinka Auxoise je naozajstnou 
novinkou medzi krytinami modernej architektú-

dokonalej estetiky a rýchlosťou uloženia na 
strechu.

Samozrejme, spoločnosť Villatesta nezabúda 
ani na obnovu svojich najpredávanejších typov 
škridiel. K najobľúbenejším krytinám južanského 
typu patrí Plein Sud, v prípade ktorého došlo 
k oživeniu farebnej palety, a tak je možnosť výberu 
dvoch nových farebných odtieňov - Rouergue 
a Emporda. V ich podaní strecha určite zostane 
dominantou. 
Krédom francúzskeho koncernu Imerys TC je: 
„Inovujeme pre nekonečnú existenciu našich do-
movov.“ Vyjadruje snahu predĺžiť dobu funkčnosti 
a existencie svojich výrobkov na neobmedzený 
čas, počas ktorého majú svojim majiteľom priná-
šať najvyššiu kvalitu. 
Spoločnosť Villatesta je právom hrdá na 
partnerstvo s takýmto významným koncernom 
a má rovnakú snahu - priniesť kvalitu na náš trh.
Všetky tieto novinky, spolu s obľúbenými tradičný-
mi tvarmi, vytvárajú jedinečnú kolekciu strešných 
krytín v ponuke spoločnosť Villatesta, ktorú každý 
musí vidieť. 

www.villatesta.sk

ry. Škridla je vyrobená z mimoriadne kvalitnej 
suroviny a s vysokou kvalitou spracovania. 
Vyznačuje sa s vynikajúcou kvalitou povrchové-
ho prevedenia a jej sortiment doplnkov 
je kompatibilný s typom škridle Terroise, 
ktorý bol jej základom. Geniálna je symbiózou 
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