
Taliansko

Výroba strešných krytín má 
v Taliansku, v domove terakoty
niekoľko tisícročnú tradíciu.
Keramické škridly  
s charakteristickým oblúkom 
a nádhernými farbami majú svoje
zázemie hlavne v stredomorských
krajinách, ale čoraz väčšiu obľubu
si získavajú nielen na Slovensku
ale v celej Európe. Vďaka relatívne
krátkym vzdialenostiam od tovární
talianskych výrobcov, Vám
dokážeme za najvýhodnejšie ceny
ponúknuť tie najkrajšie
mediteránske strechy. Výhodou
pre Vás sú preto ušetrené peniaze
za dopravu, ale aj kratšie dodacie
lehoty. 

V týchto talianskych krytinách 
sa spája tradícia výroby 
s najmodernejšími technológiami
spracovania a pálenia hliny.
Výroba sa postupom času
zdokonalila, aby jeho výsledkom
boli produkty vyhovujúce nielen
mediteránskym, ale aj
premenlivým poveternostným
podmienkam v celej Európe.
Všetky naše výrobky podliehajú
prísnym kontrolám kvality.
Dôkazom sú okrem záruk od
výrobcov, aj certifikáty (nemecké
TÜV) a testy mnohokrát 2- až 
3-násobne prevyšujúce európske
normatívne požiadavky. 
Prírodný produkt so storočnou
životnosťou, vytváraný zo
základných prírodných živlov:
zeme, vody, vzduchu a ohňa…

Okrem predností keramických
strešných krytín, akými sú napr.
trvanlivosť, vodotesnosť, alebo
ekologická nezávadnosť, je
rozhodujúcim faktorom aj farebná
stálosť pálených škridiel, ktorá je
jedinečná. Je dosiahnutá engobou,
ktorá vzniká nanesením
keramickej hmoty na vytvarovanú
a vysušenú škridlu a jej
následným vypálením pri
vysokých teplotách. Podľa druhu
minerálov vo vypaľovanej hmote
nadobúda škridla požadovanú
farebnosť, ktorá je doživotná. 

Talianske strechy

Ponúkame Vám keramické
krytiny od najväčších talianskych
spoločností, u ktorých sa stretli
estetika a kvalita ich produktov,
ako odozva na neustále rastúce
požiadavky trhu. V týchto
originálnych talianskych
produktoch se spája tradícia
výroby stará viac ako 2000 rokov
s najmodernejšími
technológiami spracovania 
a pálenia hliny. Vďaka svojej
kvalite, očarujúcim južanským
odtieňom a priaznivej cene sa
tešia čoraz väčšej aktraktivite aj
v našich končinách, preto sa Vám
snažíme vyhovieť prinášaním
tých najkrajších mediteránskych
strešných krytín…

Nami ponúkané produkty sú 
v súlade s európskymi normami 
a sú určené na použitie 
vo všetkých krajinách EU. Ku
každému typu strešnej krytiny
ponúkame keramické doplnky 
v zodpovedajúcom farebnom
prevedení. 

Kvalita Farby

W W W . T A L I A N S K A S K R I D L A . S K

Talianske strechy
Ul. I. Gyurcsóa 5431/325, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572, e-mail: info@talianskaskridla.sk, www.talianskaskridla.sk
Showroom: 930 25 Vrakúň, Hlavná ul. 207 (pri reštaurácii Florian)

folderFINAL  29.7.2015  12:43  Page 1



Dĺžka                                    49 cm

Šírka                                     28 cm

Hmotnosť                            4,2 kg

Počet kusov na m2            12,5 * ks

Hmotnosť na m2                52,5 kg

Latovanie                            37 – 38  cm

Sklon strechy:                    16,5° až 45° 

Počet ks na palete:           120 ks

* v závislosti od prekrývania

Technické údaje  › Unicoppo

12,5
kusov/m2

Unicoppo Winter
Spojením antickej a modernej formy do jedného celku, v Industrie Cotto Possagno znovuobjavili
tradičné, po tisícročia používané škridly. Unicoppo Winter bolo vytvorené ako alternatíva
tradičných talianskych škridiel Coppo. Skombinovaním vrchnej a spodnej škridly (mních – mníška),
sa dosiahla jednoduchá pokládka, ktorá sa výrazne nelíši od inštalácie škridiel iných výrobcov
známych na Slovensku. Strechou pokrytou škridlami Unicoppo Winter dosiahnete takmer
identický vizuálny efekt ako pri tradičných škridlách Coppo. Takýto tvar škridly je jedinečný aj 
v Taliansku a Francúzsku. Unicoppo Winter je ideálnou voľbou aj v oblastiach s veľkými
teplotnými výkyvmi, čoho dôkazom je získanie nemeckého TÜV certifikátu.

www.talianskaskridla.sk

Tvar vlny a krajiny jemne formovaný 
vetrom a vodou, inšpiroval návrhárov 
Industrie Cotto Possagno 
k vytvoreniu Unicoppo…

I N D U S T R I E  C OT TO  P O SS AG N O



Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*

Predajňa:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 5431/325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Showroom:

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň 
tel.: 0918 779 572

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2www.talianskaskridla.sk

Hlina z Possagno bohatá na silikáty a hliník je jednou z mála talianskych hlín, v ktorej sa spájajú stálosť farby,
trvácnosť a pružnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je terakota z Possagna jednou z najlepších na svete. 
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Dĺžka                                    44,1 cm

Šírka                                     27,5 cm

Hmotnosť                            3,65 kg

Počet kusov na m2            12,2 * ks

Hmotnosť na m2                45 kg

Latovanie                            36,5  cm

Sklon strechy:                    16,5° až 45° 

Počet ks na palete:           168 ks

* v závislosti od prekrývania

Technické údaje  › Coppotech

Coppotech
Úspech strešných krytín Coppotech spočíva v ich kráse, jednoduchosti a kvalite. Boli navrhnuté,
aby v sebe zahŕňali krásu a tradíciu klasických škridiel „Coppo”, jednoduchosť pokládky a vysoké
technologické požiadavky modernej doby. Popritom všetkom sa umocnili aj fyzikálne vlastnosti
každej jednej škridly, akými sú farebná stálosť, alebo mrazuvzdornosť. Vďaka surovinám najvyššej
kvality a neustálej kontrole výrobných cyklov sa dosiahla vynikajúca kvalita škridiel Coppotech.
Počas testovania boli vystavené 300-násobnému zmrazovaciemu a rozmrazovaciemu procesu.
Tento test mrazuvzdornosti na dvojnásobok záťaže oproti požiadavkám Európskej normy 
UNI EN 539-2, bez akejkoľvek známky poškodenia je skutočným dôkazom kvality strešných
krytín Coppotech od IBL Spa. Jemný efekt ručnej výroby na povrchu škridiel pripomína
manufaktúru kvalifikovaného remeselníka.

Vytvorený, aby spojil krásu stredomorských krytín 
a použiteľnosť tradičných škridiel do kvalitného 
produktu. V ôsmich nádherných odtieňoch…

12
kusov/m2

C E P R A N O  C O P E R T U R E  – I B L  S PA .

www.talianskaskridla.sk



Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*

Prírodné suroviny a pokročilé technológie dodávajú každému výrobku vynikajúce mechanické a fyzikálne
vlastnosti, nevyhnutné pre ekologicky udržateľnú architektúru. Všetky výrobné závody IBL Spa majú vysokú
výrobnú kapacitu a zabezpečujú výrobu produktov vysokej kvality, mimoriadne cenených zákazníkmi tak 
v Taliansku, ako aj v celej Európe.
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Vecchia Etruria

Antica Naxos Antica Cassino
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Predajňa:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 5431/325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Showroom:

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň 
tel.: 0918 779 572

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2www.talianskaskridla.sk

farebných odtieňov



Dĺžka                                        49,5 cm

Šírka                                         32 cm

Hmotnosť                                4,9 kg

Počet kusov na m2                10 ks

Hmotnosť na m2                    49 kg

Latovanie                                39 – 40 cm

Sklon strechy:                         16,5° až 45° 

Počet ks na palete:               90 ks

Technické údaje  › Te.Ma.X.

Te.Ma.X.
Každy kus škridly Te.Ma.X. je kontrolovaný ručne aj strojovo, čím je kvalita skutočne zaručená.
Rad Te.Ma.X. je dostupný v klasickej červenej farbe, ale aj v piatich nádherných antických
prevedeniach. Od iných terakotových škridiel sa líši hrúbkou aj rozmerom. Na pokrytie 
strechy touto krytinou je potrebných len 10 škridiel na jeden štvorcový meter, čo znamená
jednoduchšiu pokládku, a tým úsporu času aj financií. Samozrejmosťou je kompletný rad
komponentov ku každému odtieňu, ktoré slúžia na vybudovanie dokonalej južanskej strechy.

Jednoduchá inštalácia,
úspornosť, krása a bezpečnosť.
Te.Ma.X – La Grande Tegola

10
kusov/m2

I N D U S T R I E  C OT TO  P O SS AG N O

www.talianskaskridla.sk



Serenissima

Serenissima

Veneto Antico

Rouge Nuance

Antica Possagno
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Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*
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Predajňa:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 5431/325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Showroom:

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň 
tel.: 0918 779 572

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2www.talianskaskridla.sk

Hlina z Possagno bohatá na silikáty a hliník je jednou z mála talianskych hlín, v ktorej sa spájajú stálosť farby,
trvácnosť a pružnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je terakota z Possagna jednou z najlepších na svete. 

05

farebných odtieňov



Dĺžka                                    44,5 cm

Šírka                                     26,8 cm

Hmotnosť                            3,8 kg

Počet kusov na m2            12 ks

Hmotnosť na m2                45,6 kg

Latovanie                            37 – 38 cm

Sklon strechy:                    16,5° až 45° 

Počet ks na palete:           100 ks

Technické údaje  › Te.Si.

Te.Si. Winter
Strešné krytiny Te.Si. Winter, ako alternatíva portugalských škridiel si atraktivitu získali vďaka svojmu
inovatívnemu dizajnu, ktorý sa prejavuje výrazným oblúkom a tým dodáva každej streche nádych
noblesy. Pokrytie strechy týmito škridlami je veľmi pohodlné – na jeden štvorcový meter je
potrebných len 12 kusov, čo oproti bežnej spotrebe portugalských škridiel predstavuje rýchlejšiu
montáž, teda úsporu času i peňazí. Te.Si. Winter je ideálnou voľbou aj v oblastiach s veľkými
teplotnými výkyvmi, čoho dôkazom je získanie nemeckého TÜV certifikátu.

Dizajnéri v Industrie Cotto Possagno vytvorili
evolúciu portugalskej škridly: inovatívny dizajn
charakterizovaný výrazným oblúkom…

12
kusov/m2

I N D U S T R I E  C OT TO  P O SS AG N O

www.talianskaskridla.sk



Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*
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Francia
najobľúbenejší odtieň od Industrie Cotto Possagno

Vechia Fornace Serenissima

01

04 05 06 07 08

Predajňa:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 5431/325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Showroom:

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň 
tel.: 0918 779 572

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2www.talianskaskridla.sk

Hlina z Possagno bohatá na silikáty a hliník je jednou z mála talianskych hlín, v ktorej sa spájajú stálosť farby,
trvácnosť a pružnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je terakota z Possagna jednou z najlepších na svete. 

farebných odtieňov



Dĺžka                                    41,8 cm

Šírka                                     25,5 cm

Hmotnosť                            3,0 kg

Počet kusov na m2            13,5 ks

Hmotnosť na m2                40,5 kg

Latovanie                            35 cm

Sklon strechy:                    16,5° až 45° 

Počet ks na palete:           174 ks

* v závislosti od prekrývania

Technické údaje  › Portoghese

13,5
kusov/m2

Portoghese
Strešné krytiny typu Portoghese ponukajú celý rad atraktívnych farebných odtieňov, medzi
ktorými nájdete aj škridly s nádherným efektom ručnej výroby. Tieto krytiny, pripomínajúce
klasické strechy z rímskych čias, sú pre svoje praktické vlastnosti jedným z najpoužívanejších
typov v Taliansku. Ľahko sa prispôsobia aj zložitejšiemu architektonickému riešeniu, ale
rovnako vyniknú aj na jednoduchých strechách. Svojím elegantným tvarom a nádhernými
farbami dodaju každej streche prestíž a osobitosť.

Svojím elegantným tvarom a nádhernými 
farbami dodá každej streche 
prestíž a osobitosť…

S E R E N I  C O P E R T U R E  &  I B L  S PA .

www.talianskaskridla.sk



Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*

Sereni Coperture vyrába strešné krytiny od začiatku minulého storočia. Na základe starých remeselných
tradícií používa najnovšie výrobné technológie, pričom zohľadňuje požiadavky modernej doby. Všetky tieto
faktory zaručujú, že keramické krytiny od Sereni Coperture sú vysoko kvalitné a spĺňajú najvyššie
medzinárodné štandardy.
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Il Borgo Nuovo

Portofino
Nádherný stredomorský odtieň

Antica Sorrento

Antica Monferrato
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Predajňa:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 5431/325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Showroom:

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň 
tel.: 0918 779 572

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2www.talianskaskridla.sk

farebných odtieňov



Dĺžka                                    46 cm

Šírka                                     27 cm

Hmotnosť                            3,78 kg

Počet kusov na m2            12 * ks

Hmotnosť na m2                45,36 kg

Latovanie                            37,5  cm

Sklon strechy:                    16,5° až 45° 

Počet ks na palete:           180 ks

* v závislosti od prekrývania

Technické údaje  › Coppo King

12
kusov/m2

Coppo King
Ideálne riešenie pre vytvorenie klasickej mediteránskej strechy s vysokou estetickou
hodnotou, s použitím materiálov spájajúcich tradíciu, rýchlosť montáže a funkčnosť.
Aj škridly Coppo King sú plne mrazuvdorné, preto ich použitie je vhodné aj na miestach 
s väčšími teplotnými výkyvmi. Strešné krytiny od Sereni Coperture sú vystavené testom
mrazuvzdornosti, ktoré skoro 3-násobne prevyšujú európske normatívne požiadavky.
Harmónia, prestíž a osobitosť sú zaslúženou odmenou pre tých, ktorým nie je ľahostajná
krása a dlhovekosť. 

Dokonalé línie a tradičné stredomorské
odtiene v spojení s desaťročiami 
overenou kvalitou…

S E R E N I  C O P E R T U R E  – S . A N S E L M O

www.talianskaskridla.sk



Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*

Sereni Coperture vyrába strešné krytiny od začiatku minulého storočia. Na základe starých remeselných
tradícií používa najnovšie výrobné technológie, pričom zohľadňuje požiadavky modernej doby. Všetky tieto
faktory zaručujú, že keramické krytiny od Sereni Coperture sú vysoko kvalitné a spĺňajú najvyššie
medzinárodné štandardy.
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Corte a Sera
krásne južanské odtiene od Sereni Coperture

Corte a Sera

Corte d’Aragona

Casale Senese

02 03 04 05 06

Predajňa:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 5431/325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Showroom:

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň 
tel.: 0918 779 572

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2www.talianskaskridla.sk

farebných odtieňov



Dĺžka                                    41,7 cm

Šírka                                     24,2 cm

Hmotnosť                            2,8 kg

Počet kusov na m2            14 ks

Hmotnosť na m2                39,2 kg

Latovanie                            35 cm

Sklon strechy:                    16,5° až 45° 

Počet ks na palete:           204 ks

Technické údaje  › Marsigliese

Marsigliese
Nadväzujúc na tradíciu z 19. a zo začiatku 20. storočia sa škridly typu Marsigliese, najmä vďaka
svojej jednoduchosti, stali rýchlo populárnymi aj v našich končinách. Okrem klasických farieb sú
dodávané v ďalších 8 antických odtieňoch, ktoré zaručene dodajú vašej streche jedinečnosť.
Vďaka týmto farbám a klasickému tvaru sa ideálne hodí na rekonštrukciu domov z minulého
storočia – domov po starých rodičoch, historických budov, chát a chalúp... Blokovacie drážky a
prekrývanie spolu so stupňovitou pokládkou zabezpečujú, aby škridly efektívne bránili prenikaniu
vody aj z veľkých strešných plôch.

Jej klasické línie zvýšia atraktivitu
akéhokoľvek architektonického objektu.
Klasické tvary v nádherných odtieňoch…

14
kusov/m2

I B L  S PA .  &  I N D U S T R I E  C OT TO  P O SS AG N O

www.talianskaskridla.sk



Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*
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Serenissima

Rouge Nuance & Francia
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Predajňa:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 5431/325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Showroom:

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň 
tel.: 0918 779 572

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2www.talianskaskridla.sk

Hlina z Possagno bohatá na silikáty a hliník je jednou z mála talianskych hlín, v ktorej sa spájajú stálosť farby,
trvácnosť a pružnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je terakota z Possagna jednou z najlepších na svete. 

farebných odtieňov
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Dĺžka                                      45 cm

Šírka                                       18,5 cm

Hmotnosť                              2,2 kg

Počet kusov na m2              30 * ks

Hmotnosť na m2                  66 kg

Krycia dĺžka                          35,5 cm +/- 10%

Krycia šírka                           20,8 cm +/- 10%

Počet ks na palete:             252 ks

* v závislosti od prekrývania

Technické údaje  › Coppo

30
kusov/m2

Coppo
Medzi terakotovými strešnými krytinami je v mediteránskych oblastiach najrozšírenejšia
klasická tvarovaná škridla v taliančine nazývaná Coppo. Vďaka tvaru jednotlivých škridiel,
ktorý umožňuje prekrývanie, je ideálna aj na pokrývanie komplexných striech. Montážne
postupy umožňujú účinné prúdenie vzduchu v priestore medzi škridlami a strechou.
Industrie Cotto Possagno a S.Anselmo vyrábajú širokú škálu škridiel Coppo, pričom každý rad 
je prispôsobený odlišnému špecifickému použitiu alebo estetickým požiadavkám. Strešné
krytiny Coppo sú dobrou voľbou pre každého, kto preferuje po tisícročia zaužívané, overené
formy, technológie a postupy.

Očarujúce antické odtiene a línie pre milovníkov
tradícií. Tisícročiami overená forma, 
ktorá pretrváva…

I N D U S T R I E  C OT TO  P O SS AG N O  &  S . A N S E L M O

www.talianskaskridla.sk
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Doprava tovaru v rámci Slovenska – zadarmo*

04 05 06 07 08 09

02 03

Coppo „a mano”
novinka od Industrie Cotto Possagno

Francia

Antica Possagno Vecchio Scuro

01

Hlina z Possagno bohatá na silikáty a hliník je jednou z mála talianskych hlín, v ktorej sa spájajú stálosť farby,
trvácnosť a pružnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je terakota z Possagna jednou z najlepších na svete. 

Predajňa:

Talianske strechy
Ulica I. Gyurcsóa 5431/325
929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572
e-mail: info@talianskaskridla.sk

Showroom:

Talianske strechy
Hlavná ul. 207
(pri reštaurácii Florian)
930 25 Vrakúň 
tel.: 0918 779 572

* Pri objednávke strešnej krytiny nad 150 m2www.talianskaskridla.sk

farebných odtieňov



Taliansko

Výroba strešných krytín má 
v Taliansku, v domove terakoty
niekoľko tisícročnú tradíciu.
Keramické škridly  
s charakteristickým oblúkom 
a nádhernými farbami majú svoje
zázemie hlavne v stredomorských
krajinách, ale čoraz väčšiu obľubu
si získavajú nielen na Slovensku
ale v celej Európe. Vďaka relatívne
krátkym vzdialenostiam od tovární
talianskych výrobcov, Vám
dokážeme za najvýhodnejšie ceny
ponúknuť tie najkrajšie
mediteránske strechy. Výhodou
pre Vás sú preto ušetrené peniaze
za dopravu, ale aj kratšie dodacie
lehoty. 

V týchto talianskych krytinách 
sa spája tradícia výroby 
s najmodernejšími technológiami
spracovania a pálenia hliny.
Výroba sa postupom času
zdokonalila, aby jeho výsledkom
boli produkty vyhovujúce nielen
mediteránskym, ale aj
premenlivým poveternostným
podmienkam v celej Európe.
Všetky naše výrobky podliehajú
prísnym kontrolám kvality.
Dôkazom sú okrem záruk od
výrobcov, aj certifikáty (nemecké
TÜV) a testy mnohokrát 2- až 
3-násobne prevyšujúce európske
normatívne požiadavky. 
Prírodný produkt so storočnou
životnosťou, vytváraný zo
základných prírodných živlov:
zeme, vody, vzduchu a ohňa…

Okrem predností keramických
strešných krytín, akými sú napr.
trvanlivosť, vodotesnosť, alebo
ekologická nezávadnosť, je
rozhodujúcim faktorom aj farebná
stálosť pálených škridiel, ktorá je
jedinečná. Je dosiahnutá engobou,
ktorá vzniká nanesením
keramickej hmoty na vytvarovanú
a vysušenú škridlu a jej
následným vypálením pri
vysokých teplotách. Podľa druhu
minerálov vo vypaľovanej hmote
nadobúda škridla požadovanú
farebnosť, ktorá je doživotná. 

Talianske strechy

Ponúkame Vám keramické
krytiny od najväčších talianskych
spoločností, u ktorých sa stretli
estetika a kvalita ich produktov,
ako odozva na neustále rastúce
požiadavky trhu. V týchto
originálnych talianskych
produktoch se spája tradícia
výroby stará viac ako 2000 rokov
s najmodernejšími
technológiami spracovania 
a pálenia hliny. Vďaka svojej
kvalite, očarujúcim južanským
odtieňom a priaznivej cene sa
tešia čoraz väčšej aktraktivite aj
v našich končinách, preto sa Vám
snažíme vyhovieť prinášaním
tých najkrajších mediteránskych
strešných krytín…

Nami ponúkané produkty sú 
v súlade s európskymi normami 
a sú určené na použitie 
vo všetkých krajinách EU. Ku
každému typu strešnej krytiny
ponúkame keramické doplnky 
v zodpovedajúcom farebnom
prevedení. 

Kvalita Farby

W W W . T A L I A N S K A S K R I D L A . S K

Talianske strechy
Ul. I. Gyurcsóa 5431/325, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 0918 779 572, e-mail: info@talianskaskridla.sk, www.talianskaskridla.sk
Showroom: 930 25 Vrakúň, Hlavná ul. 207 (pri reštaurácii Florian)
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