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V platnosti od 1. apríla 2008
Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien
„Mediterran Coppo“ a „Coppo“ sú registrované obchodné značky!
V dôsledku tlačiarenskej techniky sa farby zobrazené v katalógu môžu o odtieň odlišovať od skutočnosti!

Naša spoločnosť
1920-1995
Kálmán Mészáros sa začal zaoberať výrobou škridiel na betónovom
podklade v obci Neded, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky.
Ručne vyrábané tzv. „Mészárosove škridle“ už takmer 90 rokov zdobia
strechy domov okolitých regiónov. V roku 1995 Vilmos Mészáros pomocou
poloautomatickej strojovej linky pokračoval v duchu rodinnej tradície v
meste Bóly, ktoré má dávnu remeselnícku tradíciu a nachádza sa v Maďarsku
v župe Južná Baranya. V súčasnosti sa výrobná technológia vypracovala až k
plnoautomatickej výrobe škridiel dosahujúcej európsku úroveň.

Stará „mészárosovská
“ škridla z 30-tych rokov

2000
V roku 2000 založená firma Mediterran Slovakia s.r.o. začala
poloautomatizovanou technológiou vyrábať škridlu pod názvom
„Mediterran 15“.

Mediterran-15

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

Danubia

®

2005 - 2006
Vlnitá škridla Standard sa objavila na slovenskom trhu v roku 2005. Naša
spoločnosť vstúpila na trh s ďalšou novou produktovou líniou. Drážkovaná
škridla Rundo s dvojitým oblúkovitým zárezom vytvára z estetického
hľadiska charakteristický vzhľad a je vhodná najmä na zastrešovanie
umeleckých pamiatok a nových budov tradičného štýlu a je taktiež veľmi
vhodná na renováciu striech.

Coppo®

2007
Náš najnovší produkt - strešná škridla Zenit svojou vzrušujúcou karbónovou
farbou, jednoduchou obdĺžnikovou formou a opracovaným homogénnym
povrchom predstavuje v porovnaní s doterajšími tradičnými strešnými
škridlami novú líniu. Strešné škridly sú špeciálne povrchovo upravované tzv.
colorsystémom. Táto špeciálna ochranná vrstva garantuje vysokú odolnosť
farby, vďaka ktorej si strechy dlhodobo zachovajú svoju farbu a odtieň.

Coppo®

2008
Naša firma je v súčasnosti medzinárodne renomovaným výrobcom
betónových škridiel a kompletných strešných systémov. Popri
vedeckovýskumnej činnosti je základným krédom spoločnosti Mediterran
Slovakia s.r.o. dosahovanie najvyššej kvality a dôsledné plnenie dodacích
podmienok. Iba takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť náš prvoradý cieľ spokojnosť zákazníkov.

Vízia do budúcnosti:
Okrem zabezpečovania stálej kvality našich produktov vyplývajúcej z ich
fyzikálnych charakteristík je filozofiou našej spoločnosti vytváranie novej
atmosféry, a to prostredníctvom jedinečných farieb a tvarov odzrkadľujúcich
radosť zo života. Pri vývoji výrobkov budeme robiť kroky smerujúce k tomu,
aby ste Vy, naši zákazníci, mohli popustiť uzdu svojej fantázii a dať svojmu
domu strechu podľa Vašich predstáv a štýlu. Veríme, že náš katalóg bude pre
Vás bohatým a inšpirujúcim zdrojom a pomôže Vám vybrať si strechu Vašich
snov.

Rundo®

Standard ®

Zenit ®

Betónová škridla
Betón je základná surovina, ktorá má viac ako tisíc ročnú minulosť. Starovekí Gréci okolo
roku 2000 pred naším letopočtom 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, vďaka ktorému dodnes môžeme
obdivovať túto stavbu. Po dlhých rokoch zabudnutia sa v XIX. storočí v Anglicku a neskoršie
vo Francúzsku objavili pokusy znova vyrábať betón. Pokryť strechu so škridlami z betónu
bolo v tej dobe novinkou, ale vďaka praktickým postupom sa rýchlo roznášala. Neustále
kvalitatívne úpravy a upresnenia receptúr betónových škridiel doviedli k tomu, že dnes je
jednou z najpoužívanejších techník pokrytia striech.

Vlastnosti betónových škridiel
Prírodné zložky
Betón sa pripravuje s miešaním z troch prírodných surovín (voda, piesok, kameň). Metódou
vypaľovania z kameňa získame cement čo preberá funkciu spojiva.
Vodotesnosť
Materiál kvôli kompaktnosti odvedie všetky zrážky a tak sa nemôžu dostať medzi pôry. Výhoda z
toho je dvojitá. Pri cykloch zmrznutí a topení sa zmení objem vody ale to neuškodí škridle, nedrobí
sa a zvyšuje sa tým odolnosť. Na druhej strane hmotnosť strechy nebude kolísať, čo má na
konštrukciu strechy blahoprajný účinok.
Farbystálosť
Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovanú farbu zabezpečia acrylované pigmenty a
tak farba jednotlivých škridiel bude udávať homogénny obraz aj na povrchu. Ďalšia výhoda tejto
metódy je nevnímateľnosť rovnomerného povrchového opotrebovania.
Ochrana proti vplyvu prostredia
Na betónový povrch sa dostávajú ešte dve ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného
prvku. Tieto vrstvy zabezpečia aj ochranu proti machu a znečistenému vzduchu veľkomiest.
Stálosť formy
Výrobná metóda garantuje stálu formu, čo zabezpečí lepšie pripojenie prvkov na streche.
kg

Nosnosť
Mechanická zaťažiteľnosť povrchu škridly je veľmi vysoká a tak ani väčšie množstvo snehu a ľadu
ako i pochôdznosť na povrchu nespôsobuje lámanie strechy.

Váha
Váha konštrukcie strechy má viacero výhod:
- lepšia tepelná izolácia
- lepšia izolácia zvuku
- odolnosť proti víchrici (na strechu pôsobí priemerne
40-80 kg/m2 sací účinok)
Standard ® - 44-47 kg/m2

Element

Zaťaženie v kg/m2

Danubia® - 44-47 kg/m2

Coppo® - 45-48 kg/m2

Zaťaženie v %-ách

min-max

Vietor
Sneh
Strešný plášť
Konštrukcia strechy
Výstavba strechy

40-80
45-110
30-100
15-30
20-60

10-21 %
10-30 %
15-25 %
5-10 %
5-10 %

Rundo® - 47-52 kg/m2

Zenit ® - 52-57 kg/m2

Z uvedených skutočnosti vyplýva, že 15 až 25% zaťaženie strešnej plášťe betónovou krytinou nie je rozhodujúcou zložkou pri
návrhu konštrukcie strechy.

Strešná krytina - prehľad modelov a paleta farieb

Danubia®

Tehlovo červená

Višňovo červená

Antracit

Rundo®

colorsystem
ochrana farby

Tehlovo červená

Coppo

Višňovo červená

Antická červená

®

Línia s povrchovou úpravou

Terracotta

Línia s viacnásobnou povrchovou úpravou

Antická línia

Antická červená

Ferrara

Venezia

®

Zenit

colorsystem
ochrana farby

Carbon

Antická červená

V dôsledku tlačiarenskej techniky sa farby zobrazené v katalógu môžu o odtieň odlišovať od skutočnosti. Pred objednávkou Vás prosíme, aby ste si pozreli výstavné panely u našich zmluvných partnerov.

Internet
Navštívte internetovú stránku www.mediterran.sk a vytvorte si domov Vašich snov!

Našou tematizovanou internetovou stránkou
sme chceli uspokojiť požiadavky dnešnej doby.
Jednoduchou navigáciou prehliadač rýchlo
nájde hladané informácie.
Odborníci si tu môžu nájsť podrobné informácie
ohľadom konštrukčných uzlov, všeobecné údaje
o výrobkoch, rozpočtové položky atď.
Stránka obsahuje užitočné informácie aj pre
stavebníkov, napríklad farebnú ponuku, ceny
výrobkov, prospekty na stiahnutie, zoznam
partnerov.
Zvlášť prezentujeme štyri línie produktov
zdôraznením rozdielov medzi jednotlivými
výrobkami.

Plánovacie CD
Touto našou elektronickou publikáciou by sme
chceli pomôcť projektantom pri ich práci. Pre
najnovšie verzie projektovacích programov
vytvorený Mediterran CAD uľahčí projekčnú
činnosť, jed-noducho sa dajú vytvoriť
vizualizácie striech pokrytých škridlou
Mediterran. Jedným kliknutím si môžete
vytlačiť kompletný výpis prvkov.
CD obsahuje konštrukčné uzly k líniám
Danubia a Coppo.
Tak ako na CD, tak aj na Internete si
môžete nájsť program Pokrývač. Touto
jednoduchou, interaktívnou aplikáciou si
môžete svoj jestvujúci alebo budúci domov
pokryť výrobkami Mediterran. Vizualizáciu si
môžete pootáčať v 3D priestore, môžete si ju
uložiť, vytlačiť spoločne s prislúchajúcim
kompletným výpisom prvkov.
Je tu možnosť aj na pokrytie už vopred
nakreslených, fotorealistických obrázkov
striech.
CD si môžete objednať prostredníctvom e-mailu
(mediterranslovakia@mediterran.com), alebo
na našej webovej stránke (www.mediterran.sk).

ColorSystem

Čo znamená ColorSystem?
Vďaka novej ochrane farby ColorSystem bude
farba strešných škridiel sviežejšia a tónovo hlbšia.
Špeciálna ochranná vrstva ColorSystem
zabezpečuje nášmu produktu esteticky hladký
povrch, stálosť a intenzitu farby a odolnosť voči
opotrebovaniu.
O systéme našej povrchovej úpravy nájdete bližšie
informácie na internetovej stránke
www.color-system.info.

colorsystem
ochrana farby

Aby strecha aj po rokoch vyzerala ako nová.
Väčšia odolnosť farby
povrchová vrstva je tvrdšia a odolnejšia proti
opotrebovaniu
Dlhšia trvácnosť a stálosť farby
ochranná vrtsva odráža UV lúče, a tak farba škridly
nevybledne
Tesnenie pórov
hladký povrch je odolnejší proti prachu, sadze a
iných nečistôt
Vodu odpudzujúca povrchová úprava
kvapky vody sa zhromaždia ne jednom mieste, a
tým ich odtok je rýchlejší, na streche sa nevytvoria
vodné fľaky, na škridle sa neusadia riasy a machy
www.color-system.info

Samočistiaci účinok
pri kontakte s vodou, škridla odpudzuje
znečistenie.

Všeobecné informácie
Bezplatné služby pre našich zákazníkov:
Kalkulácia spotreby materiálu na základe dodaného projektu pre
stavebné povolenie
- Odborné poradenstvo prostredníctvom našich inžinierov
- Doprava na miesto určenia v rámci štátu
- Jednorazové palety
Kvalita
Kvalita strešnej krytiny spĺňa požiadavky technickej normy STN
490. Suroviny, ich kvantitatívne a kvalitatívne parametre sa
kontrolujú v zmysle požiadaviek normy STN 491.

Záruka
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Výrobca poskytuje 30-ročnú písomnú záruku na:
- presnosť rozmerov,
- vodotesnosť a
- mrazuvzdornosť škridly.

Á ZÁ

Návrh na výstavbu strechy
Škridla Coppo má dve línie produktov, pri používaní ktorých sa
odporúča zohľadniť nasledujúce fakty. K antickej línii patria farby
terracotta a antická červená, kým k línii s povrchovou úpravou patria
farby Venezia a Ferrara.
Keďže základom výrobnej technológie spomenutých produktov je
náhodné vytvorenie farieb, vyhotovenie krytiny je účelnejšie
realizovať rozbalením viacerých paliet.
V prípade použitia systému Coppo treba vziať do úvahy minimálnu
vzdialenosť lát a odlišné rozmery krajných škridiel.
Pri používaní škridiel Rundo a Zenit v záujme vytvorenia presného
krytia je potrebné odstrániť zo zadnej strany škridiel bezpečnostný
silikón.
Balenie
Preprava výrobku sa uskutočňuje na jednorázovej palete potiahnutej
ochranou fóliou s označením typu škridly. Používanie paliet je
bezplatné. Rozbaľovanie výrobku si vyžaduje mimoriadnu
opatrnosť, nakoľko pri prerezaní upevňujúcich pásov sa výrobok
môže zosunúť a poškodiť.

Danubia

Výrobky z línie Danubia vynikajú svojou
jedinečnosťou typickou pre podunajský región,
ktorý je odvekým spoločným symbolom strednej
Európy. Aj pri voľbe názvu produktu Danubia mala
naša produktová filozofia na zreteli túto trvácnosť a
spoľahlivosť. Mäkké vlnité línie nášho klasického
produktu organicky zapadajú do celkovej
atmosféry slovenskej krajiny.

®

Danubia®
Línia škridiel s dvojitou povrchovou úpravou

Tehlovo červená

Základné „škridlové“ farby odporúčame na pokrývanie
tradičných strešných systémov.

Tehlovo červená

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:
Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

farebný betón s vysokou pevnosťou
hladký s dvojitou povrchovou úpravou
330x420 mm
4,5 kg
300 mm
10 ks/m2
min. 8 cm
min. 30/50 mm
max. 34 cm (podľa sklonu strechy)

Danubia®
Línia škridiel s dvojitou povrchovou úpravou

Antracit

Základné „škridlové“ farby odporúčame na pokrývanie
tradičných strešných systémov.

Antracit

Višňovo červená

A hagyomány hangulata

®

Rundo

Produkt Rundo je skutočným architektonickým
skvostom. Našim hlavným cieľom pri navrhovaní
drážkovanej škridle s dvojitým oblúkovitým
zárezom bolo vytvorenie ľahko aplikovateľného,
cenovo dostupného a estetického produktu. Strešná
škridla Rundo vytvára atmosféru harmónie
tradície a modernej doby a spĺňa aj tie
najnáročnejšie požiadavky.

®

Rundo

Tehlovo červená

Tvarom jedinečná línia výrobkov Rundo so svojou
tradicionálnou povahou dáva estetický a jedinečný
vzhľad každého domu. Obľúbené škridle v tehlovo
červenej a višňovo červenej farbe navrhujeme použiť
pri obnove striech a na zastrešenie pamiatkových
budovov.

Tehlovo červená

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:

Višňovo červená

Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

farebný betón s vysokou pevnosťou
(Tehlovo červená, Višňovo červená)
hladký s dvojvrstvovou povrchovou
úpravou
330x420 mm
4,4 kg
300 mm
11-12 ks/m2
min. 11 cm
min. 30/50 mm
max. 31 cm (podľa sklonu strechy)

®

Rundo

Antická červená

Výrobky antická červená majú jedinečnú farbu a tvar,
ktoré dokonale vyhovujú požiadavkám novej doby, kým
svojím tradičným štýlom vyvolajú náladu starých čias.
Svojím osobitným charakterom dávajú markantný výzor
Vášmu domu a vytvárajú súčasne sviežu dynamiku a
modernú eleganciu okoliu Vášho domu.

Antická červená

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:
Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

farebný betón s vysokou pevnosťou
(Antická červená) hladký s dvojnásobnou povrchovou úpravou
330x420 mm
4,4 kg
300 mm
11-12 ks/m2
min. 11 cm
min. 30/50 mm
max. 31 cm (podľa sklonu strechy)

®

Coppo

Produktová línia Coppo svojou farbou a formou
pripomína atmosféru slnečných stredomorských
krajín. Vďaka efektnej a dynamickej línii a
inšpirujúcemu farebnému zloženiu poskytuje
kreatívny vonkajší pohľad na budovu.

Coppo

®

Povrchy Coppo®, rad výrobkov s viacnásobnou povrchovou úpravou

Ferrara

Kreatívny svet farieb škridiel Ferrara zabezpečuje
budove dekoratívny vzhľad, ktorý mení zaužívanú
všednosť a jednotvárnosť.

Ferrara

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:
Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

farebný betón s vysokou pevnosťou
hladký s dvojnásobnou povrchovou
úpravou
330x420 mm
4,6 kg
300 mm
10 ks/m2
min. 8 cm
min. 30/50 mm
min. 32 cm, max. 34 cm (podľa sklonu
strechy)

Coppo

®

Povrchy Coppo®, rad výrobkov s viacnásobnou povrchovou úpravou

Venezia

Výrobok Venezia charakterizuje svojim vzhľadom
stredomorský životný štýl. Vďaka viacvrstvovej
povrchovej úprave s kombináciou rozličných
farebných odtieňov prepožičiava nielen streche, ale
aj celej budove elegantný južanský šmrnc.

Venezia

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:
Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

farebný betón s vysokou pevnosťou
hladký s dvojnásobnou povrchovou
úpravou
330x420 mm
4,6 kg
300 mm
10 ks/m2
min. 8 cm
min. 30/50 mm
min. 32 cm, max. 34 cm (podľa sklonu
strechy)

Coppo

®
®

Povrchy Coppo , rad výrobkov antik

Antická červená

Antická červená je náš farebný odtieň rustikálneho
charakteru navodzujúci nefalšovanú atmosféru
stredozemnej oblasti.

Antická červená

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:
Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

farebný betón s vysokou pevnosťou
hladký s dvojnásobnou povrchovou
úpravou
330x420 mm
4,6 kg
300 mm
10 ks/m2
min. 8 cm
min. 30/50 mm
min. 32 cm, max. 34 cm (podľa sklonu
strechy)

Coppo

®
®

Povrchy Coppo , rad výrobkov antik

Terracotta

Pastelová terracotta a dobovo príznačná starobylá
navodzujú pravú atmosféru juhu.

Terracotta

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:
Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

farebný betón s vysokou pevnosťou
hladký, antikovaný s povrchovou
úpravou
330x420 mm
4,6 kg
300 mm
10 ks/m2
min. 8 cm
min. 30/50 mm
min. 32 cm, max. 34 cm (podľa sklonu
srechy)

®

Zenit

Svojim štýlom pripomína jednoduché formy a línie
Východu, ale celkovo pôsobí dojmom chladnej
elegancie severských krajín. Moderný dizajn
Zenitu je dôstojnou externou paralelou k
zariadeniam a interiérom vysnívaných súčasnými
dizajnérmi, ktorý bude určujúcim prvkom
charakteru vášho domu.

®

Zenit

Antická červená

Zenit je svojou atraktívnou farbou carbon a antická
červená, nepravidelným obdĺžnikovým tvarom a
prepracovaným homogénnym povrchom, alternatívou k
doterajším tradičným a zvyčajne používaným strešným
krytinám pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú svoju
osobnosť prezentovať aj prostredníctvom originálneho
domu a strechy.

Carbon

Technické údaje:
Základná surovina:
Povrch:

Antická červená

Rozmery:
Hmotnosť:
Krycia šírka:
Spotreba:
Prekrytie:
Prierez lát:
Vzdialenosť lát:

farebný betón s vysokou pevnosťou
(Carbon, Antická červená) hladký so
špeciálnou povrchovou úpravou
330 x 420 mm
4,8 kg
300 mm
11-12 ks/m2
min. 11 cm
min. 30/50 mm
max. 31 cm (podľa sklonu strechy)

Vlčany

- výrobný závod

Mediterran Slovakia s.r.o.

Prosíme Vás, v prípade akýchkoľvek pripomienok alebo dotazov v súvislosti s našimi výrobkami,
skontaktujte sa s nami na našej informačnej linke 031/77 94 942 alebo navštívte našu internetovú
stránku www.mediterran.sk

Mediterran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
Informačná linka:
Fax:
Odborné poradenstvo:
E-mail:
Internet:

Váš predajca:

031/77 94 942
031/77 94 608
031/77 94 797
mediterranslovakia@mediterran.com
www.mediterran.sk

