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Platný od: 01. 01. 2010.
V dôsledku tlaèiarenskej techniky  sa  tóny farieb uvedené v publikácii môžu odlišova� od skutoènosti!
Technické údaje uvedené v publikácii majú iba informatívny charakter. Bližšie  realizaèné informácie sa 
nachádzajú v Montážnom návode.



Kálmán Mészáros sa zaèal zaobera� výrobou škridiel na betónovom podklade v 

obci Neded, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky. Ruène vyrábané tzv. 

„Mészárosove škridle“ už takmer 90 rokov zdobia strechy domov okolitých regiónov. V roku 1995 

Vilmos Mészáros pomocou poloautomatickej strojovej linky pokraèoval v duchu rodinnej tra-

dície v meste Bóly, ktoré má dávnu remeselnícku tradíciu a nachádza sa v Maïarsku v župe Juž-

ná Baranya. V súèasnosti sa výrobná technológia vypracovala až k plnoautomatickej výrobe 

škridiel dosahujúcej európsku úroveò.      

    
V roku 2000 založená firma Mediterran Slovakia s.r.o. zaèala poloautomatizovanou 

technológiou vyrába� škridlu pod názvom „Mediterran 15“.

Po dynamickom vývoji výrobnej technológie a vïaka výrazným krokom v procese rozvoja 
výrobku pôvodnú formu škridle Mediterrán 15 vystriedala škridla Mediterran 10, ktorá bola nes-
koršie premenovaná na škridlu DANUBIA. V roku 2004 sme našu ponuku po dôkladnej výskumnej 
práci rozšírili o špeciálnu, viackrát povrchovo upravovanú produktovú líniu COPPO. 

Vlnitá škridla STANDARD sa objavila na slovenskom trhu v roku 2005. Naša 
spoloènos� vstúpila na trh s ïalšou novou produktovou líniou. Drážkovaná škridla RUNDO s 
dvojitým oblúkovitým zárezom vytvára z estetického h¾adiska charakteristický vzh¾ad a je 
vhodná najmä na zastrešovanie umeleckých pamiatok a nových budov tradièného štýlu a je 
taktiež ve¾mi vhodná na renováciu striech. 

Náš najnovší produkt - strešná škridla ZENIT svojou vzrušujúcou karbónovou farbou, jedno-
duchou obdåžnikovou formou a opracovaným homogénnym povrchom predstavuje v porov-
naní s doterajšími tradiènými strešnými škridlami novú líniu. Strešné škridly sú špeciálne povrchovo 
upravované tzv. ColorSystémom. Táto špeciálna ochranná vrstva garantuje vysokú odolnos� 
farby, vïaka ktorej si strechy dlhodobo zachovajú svoju farbu a odtieò.  

      
 

Naša firma je v súèasnosti medzinárodne renomovaným výrobcom betónových škridiel a 
kompletných strešných systémov. Popri vedeckovýskumnej èinnosti je základným krédom spo-
loènosti Mediterran Slovakia s.r.o. dosahovanie najvyššej kvality a dôsledné plnenie dodacích 
podmienok. Iba takýmto spôsobom môžeme dosiahnu� náš prvoradý cie¾ - spokojnos� zákaz-
níkov.   

Okrem zabezpeèova-
nia stálej kvality našich produktov vyplý-
vajúcej z ich fyzikálnych charakteristík je filo-
zofiou našej spoloènosti vytváranie novej 
atmosféry, a to prostredníctvom jedineè-
ných farieb a tvarov odzrkad¾ujúcich rados� 
zo života. Pri vývoji výrobkov budeme robi� 
kroky smerujúce k tomu, aby ste Vy, naši 
zákazníci, mohli popusti� uzdu svojej fantázii a 
da� svojmu domu strechu pod¾a Vašich 
predstáv a štýlu. Veríme, že náš katalóg bude 
pre Vás bohatým a inšpirujúcim zdrojom a 
pomôže Vám vybra� si strechu Vašich snov.   
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Vízia do budúcnosti:



Podrobnejšie informácie o regionálnych obchodných zástupcoch nájdete na poslednej strane tejto 
publikácie alebo zavolajte na našu infolinku (031 77 94 942), resp. navštívte našu webovú stránku 
www.mediterran.sk.

1., Mediterrán Magyarország Kft.

2., Mediterrán Magyarország Kft. Maïarsko - Kunszentmiklós – Výrobný závod

3., Mediterran Slovakia s.r.o. Slovensko - Vlèany – Výrobný závod

4., Mediterran crijep d.o.o. Chorvátsko - Beli Manastir – Odbytové centrum

5., Mediterran Rom SRL. Rumunsko - Cluj – Odbytové centrum

6., MediterranCZ, s.r.o. Èesk? republika - Brno – Odbytové centrum

Maïarsko -  Bóly – Centrálny výrobný závod
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kvalita

Záruka

Kvalitu strešných krytín Vám zabezpeèíme s priebežným 
testovaním surovín, ich pomerom, ktorý je daný techno-
logickým postupom a následným testovaním vlastnosti 
finálneho produktu.
Škridle zodpovedajú požiadavkám noriem STN EN 490. 
Základné suroviny, ich použité množstvá a kvalita sa 
kontrolujú v súlade s predpismi STN EN 491.

Výrobca udáva 30-roènú písomnú záruku na:
- presnos� rozmerov
- vodotesnos�
- mrazuvzdornos�

Kalkulácia spotreby materiálu
Na základe dodaných technických výkresov Vám vypra-
cujeme presnú kalkuláciu spotreby materiálu. Ku kalkulácií sú 
potrebné nasledovné technické výkresy: pôdorys strechy, 
poh¾ady, prieèny rez. Plány a výkresy môžete posiela� na 
nasledujúce adresy:

Poštou: Mediterran Slovakia s.r.o.
Ve¾ká Farma, 925 84 Vlèany

Faxom: 031/77 94 608
E-mailom: mediterranslovakia@mediterran.com

Za škody vyplývajúce z nesprávnej kalkulácie neruèíme.

juhaszm@mediterran.com

Odborné poradenstvo
O odbornom využití Mediterran produktov nájdete podrob-

nejšie informácie v Montážnom návode.
V prípade otázok sú Vám k dispozícií naši regionálny 

zástupcovia, resp. odborní poradcovia  na  telefonickej  

linke è. 031/77 94 797  alebo na e-mail adrese 

juhaszm@mediterran.com.

Farby
V dôsledku tlaèiarenskej techniky sa farby zobrazené v 
katalógu môžu odlišova� od skutoènosti. Vzorky škridiel 
vystavené u našich partnerov  najmä v prípade antických a 
povrchovo upravených farieb  sa môžu líši� od oèakáva-
ného celkového farebného dojmu na streche. 

Protokol o skúške
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Betón je základná surovina, ktorá má viac ako tisíc roènú 
minulos�. Starovekí Gréci okolo roku 2000 pred naším 
letopoètom používali zmes vypáleného vápenca a piesku a 
Rimania primiešali ešte k tej vápencovej malte aj vulkanický 
popol. Pri stavaní rímskeho Pantheonu, ktorý je 2000 rokov 
starý, používali tiež tento typ betónu, vïaka ktorému dodnes 
môžeme obdivova� túto stavbu. Po dlhých rokoch 
zabudnutia sa v XIX. storoèí v Anglicku a neskoršie vo 
Francúzsku objavili pokusy znova vyrába� betón. Pokry� 
strechu so škridlami z betónu bolo v tej dobe novinkou, ale 
vïaka praktickým postupom sa rýchlo roznášala. Neustále 
kvalitatívne úpravy a upresnenia receptúr betónových 
škr idiel  doviedl i  k tomu, že dnes je jednou z 
najpoužívanejších techník pokrytia striech

Prírodné zložky

Vodotesnos�

Farbystálos�

Ochrana proti vplyvu prostredia

Stálos� formy

Nosnos�

Betón sa pripravuje s miešaním z troch prírodných surovín (voda, piesok, kameò). Metódou 
vypa¾ovania z kameòa získame cement èo preberá funkciu spojiva. 

Materiál kvôli kompaktnosti odvedie všetky zrážky a tak sa nemôžu dosta� medzi pôry. 
Výhoda ztoho je dvojitá. Pri cykloch zmrznutí a topení sa zmení objem vody ale to 
neuškodí škridle, nedrobí sa a zvyšuje sa tým odolnos�. Na druhej strane hmotnos� 
strechy nebude kolísa�, èo má na konštrukciu strechy blahoprajný úèinok.    

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovanú farbu zabezpeèia acrylované 
pigmenty a tak farba jednotlivých škridiel bude udáva� homogénny obraz aj na povrchu. 
Ïalšia výhoda tejto metódy je nevnímate¾nos� rovnomerného povrchového opotrebovania.

Na betónový povrch sa dostávajú ešte dve ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou 
základného prvku. Tieto vrstvy zabezpeèia aj ochranu proti machu a zneèistenému vzduchu 
ve¾komiest.

Výrobná metóda garantuje stálu formu, èo zabezpeèí lepšie pripojenie prvkov na streche.

Mechanická za�ažite¾nos� povrchu škridly je ve¾mi vysoká a tak ani väèšie množstvo snehu a 
¾adu ako i pochôdznos� na povrchu nespôsobuje lámanie strechy.

Vlastnosti betónových škridiel

BETÓNOVÁ ŠKRIDLA

kg



COLORSYSTEM

Vïaka novej ochrane farby  bude farba 
strešných škridiel sviežejšia a tónovo hlbšia. Špeciálna 
ochranná vrstva  zabezpeèuje nášmu pro-
duktu esteticky hladký povrch, stálos� a intenzitu farby a 
odolnos� voèi opotrebovaniu.
O systéme našej povrchovej úpravy nájdete  bližšie infor-
mácie na internetovej stránke .

ColorSystem

ColorSystem

www.color-system.info

www.color-system.info





Populárne škridle farby

doporuèujeme na obnovu striech, resp. na 

renováciu  umeleckých  pamiatok . 

 

RUNDO TEHLOVO ÈERVENÁ

RUNDO





Škridle farby

vytvoria charakteristický obraz Vašej budovy, a 

zabezpeèia jej decentný vzh¾ad.

 RUNDO VIŠÒOVO ÈERVENÁ 

RUNDO





Náš produkt s 

jeho individuálnou farbou a formou, dokonale vy-

hovuje požiadavkám modernej doby, kým jeho štýl 

vzbudzuje atmosféru dávnych èias. 

RUNDO ANTICKÁ ÈERVENÁ 

RUNDO





DANUBIA

Naše škridle farby

 dopo-

ruèujeme na klasické riešenia. Ich jednoduché 

stvárnenie je vynikajúce na vytvorenie homogén-

neho povrchu a preto sú ideálne na obnovu streš-

ných systémov. 

 

DANUBIA TEHLOVO ÈERVENÁ





Náš produkt 

je stelesnením sebavedomia a tradície. Jeho 

markantný farebný  dizajn  zabezpeèí  ráznos�  

Vašej  budovy.

DANUBIA VIŠÒOVO ÈERVENÁ 

DANUBIA





Naše škridle farby sú po-

pulárne pri zastrešovaní budov vybudovaných tak 

v tradiènom, ako aj modernom architektonickom 

štýle a taktiež sú ob¾úbeným produktom pri obnove 

strešnej krytiny.

 DANUBIA ANTRACIT 

DANUBIA





Farba je farbou 

vyvolávajúcou vidiecky dojem. Naše škridle vyho-

tovené náhodnou zafarbovacou metódou sú ide-

álne na vytvorenie unikátneho dojmu a vzbudia 

dojem atmosféry slnkom ožiareného južného 

vidieku.

 COPPO ANTICKÁ ÈERVENÁ 

COPPO





Náš produkt budí dojem 

ozajstnej atmosféry mediteránu. Jeho unikátna far-

ba a forma umožòuje nekoneèné možnosti kreati-

vity. 

 COPPO FERRARA 

COPPO





Náš produkt symbolizuje pô-

vodný mediteránny životný štýl. Vïaka jeho špeci-

álnej rozptýlenej povrchovej úprave zabezpeèuje 

exkluzívny vzh¾ad Vašej budovy a vzbudzuje jedi-

neènos� a eleganciu. 

 COPPO VENEZIA 

COPPO





ZENIT CARBON je svojou atraktívnou farbou  

nepravidelným obdåžnikovým tvarom a prepra-

covaným homogénnym povrchom, alternatívou k 

doterajším tradièným a zvyèajne používaným streš-

ným krytinám pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú 

svoju osobnos� prezentova� aj prostredníctvom ori-

ginálneho domu a strechy. 

ZENIT





S produktom sa 

zaèína nová éra zastrešovania. Jeho geometricky 

èistá forma a charakteristická farebná konštrukcia 

je syntézou prirodzenosti a technickej dokonalosti. 

Jeho vyrovnané proporcie zabezpeèia príjemný 

dojem  pre  každú  strechu. 

 ZENIT ANTICKÁ ÈERVENÁ 

ZENIT



NAŠI REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA

V prípade potreby podrobnejších informácií sa obrá�te na nás:
Tel.: 031 77 94 942, E-mail: mediterranslovakia@mediterran.com

I. Bratislavský kraj VI. Banskobystrický kraj
Ing. ¼ubomír Dömény 0903 890 857 Ing. Milan Faksa 0910 985 496
Ing. Miroslav Podivinský 0911 909 908

VII. Prešovský kraj
II. Trnavský kraj Ing. Samuel Tomko 0911 226 281
Ing. ¼ubomír Dömény 0903 890 857
Ing. Milan Faksa 0910 985 496 VIII. Košický kraj

Bc. Miroslav Mikloš 0918 737 199
III. Trenèiansky kraj
Ing. Milan Faksa 0910 985 496
Ondrej Zeman 0911 899 090

IV. Nitriansky kraj
Ing. ¼ubomír Dömény 0903 890 857
Ing. Milan Faksa 0910 985 496

V. Žilinský kraj
Ondrej Zeman 0911 899 090

V prípade akýchko¾vek otázok, potreby odborného poradenstva, kalkulácie spotreby materiálu sa  
obrá�te  s dôverou na našich dole uvedených regionálnych zástupcov:

 

I. II.

III.

IV.

VI.

V. VII.

VIII.





Váš predajca:

Mediterran Slovakia s.r.o.

Ve¾ká Farma, 925 84 Vlèany

Informaèná linka: 031/77 94 942

Fax: 031/77 94 608

Odborné poradenstvo: 031/77 94 797

mediterranslovakia@mediterran.com

www.mediterran.sk

www.color-system.info
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