Firemná prezentácia

Najpestrejsia paleta

Plein Sud - Emporda

„HORÚCE“ NOVINKY Z KOLEKCIE VYSOKOKVALITNÝCH
KERAMICKÝCH STREŠNÝCH KRYTÍN JUŽANSKÉHO TYPU SÚ UŽ
DOSTUPNÉ AJ NA SLOVENSKU, VĎAKA SPOLOČNOSTI VILLATESTA.

V skupine nových keramických strešných krytín
určených pre modernú architektúru si svoje
miesto našiel aj typový rad Auxoise - škridla vyrobená z mimoriadne kvalitnej suroviny s vysokou
kvalitou spracovania. Vyznačuje sa vynikajúcou
kvalitou povrchu a jej sortiment doplnkov je kompatibilný s typom škridle Terroise. Jej dômyselné
formátové vypracovanie ponúka opticky malý
formát škridle vo veľkom. Samozrejme, takéto
šikovné riešenie v konečnom dôsledku pozitívne
ovplyvňuje finančnú i časovú náročnosť.

Plein Sud - Rouergue

Omega 10

Výsledkom neustáleho dopytu zákazníkov sú
dlho očakávané novinky vo farebnom prevedení Emporda, Rourgue z typového radu Plein
Sud a absolútne unikátna farba Ardoise z typu
Omega. Tieto odtiene ešte viac rozšírili, už aj
tak najbohatšiu, farebnú paletu keramických
strešných krytín od spoločnosti Villatesta.
Emporda patrí ešte do kolekcie svetlejších
farebných prevedení typového radu Plein Sud
a je prechodovou farbou, za ktorou už prichádzajú tmavšie odtiene, medzi ktoré patrí aj farebná
novinka Rourgue. Táto farba skrýva v sebe „oheň
i popol“ (tehlovo červený základ s tónmi temne
sivočiernej burácajúcej sopky). Nepravidelné
rozloženie tejto farebnosti vytvára silné kontrasty
a dynamiku na streche (presne ako vo vnútri
neustále živej sopky).

ktorí sú zástancami pravých veľko-vlnitých južanských krytín a svoju strechu si vedia predstaviť
výhradne iba v tmavších farebných odtieňoch.
Toto bridlicovo čierne prevedenie (z najvyššieho kvalitatívneho radu spomedzi južanských
keramických strešných krytín Omega 10 aj
s vysokohorským certifikátom) otvára úplne nový
priestor pre dotvorenie estetiky a architektúry
stavby k dokonalosti, presne podľa konkretných
predstáv investora i architekta.

Farba Ardoise (bridlicovo čierna), z typového
radu Omega 10, umožňuje vyber aj zákazníkom,

66

9_2013

Samozrejme, okrem nových odtieňov už existujúcich radoch, Villatesta prináša aj úplne nový
typ južanských krytín určených pre modernú
architektúru. Vďaka tomu je na slovenskom
stavebnom trhu keramická krytina typu Médian
Plus, ktorá je výsledkom dlhoročných experimentov. Okrem južanského pôvabu sa vyznačuje aj
jednoduchou inštaláciou a estetikou tradičných
krytín typu Canal.

Skutočnou perličkou medzi tohtoročnými
novinkami zo skupiny tradičných keramických
strešných krytín je typ Néoplate – ocenený cenou
za inováciu BATIACTU, ktorý umožní až 35%-nú
úsporu času pri montáži, pričom ponúka estetiku
malého formátu tradičnej bezfalcovej bobrovky
vo veľkom formáte.
Veríme, že tieto novinky rovnako ako už existujúce bohaté typové a farebné rady – všetky v tej
najvyššej možnej kvalite - umožnia našim zákazníkom vybrať si a rozhodnúť sa pre najdokonalejšiu
„strechu nad hlavou“.
Toto je tá najúprimnejšia snaha, s ktorou prichádzame za našimi zákazníkmi.
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