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Firma Trimont vznikla v 01.01.1995. Sídlom firmy bola obec  Matúškovo, ul.Palántášska 381.
D a 02.03.2004 majitelia uzatvorili medzi sebou zmluvu a dohodli sa na obchodnom mene
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o. Naša firma má 33 zamestnancov,korí ro ne pokryjú pibližne
40 000 m2  a z toho 19000 m2 so zateplením vrátane strešných prvkov ako sú atika,odkvapové
žlaby,zvody,komíny,odvetrávacie potrubia a odvetrávacie šachty. Hydroizolácia budov patrí v
praxi medzi najnáro nejšie úlohy stavebnej techniky a po dlhoro nej práci naši pracov íci dokážu
zníži hydroizola né riziká a pokúsia sa najs to najvhodnejsie riešenie pre izolácie stavby.
Pod a najnovšieho trendu sa TRIMONT SLOVAKIA s.r.o orientuje na najpoužívanejšie
technológie a materiály v Európe a to bitumenové a fóliové.
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Skladba 1: Jednopláš ová strecha bez tepelnej izolácieť

1.Hydroizola né vrstvenie (povlaková krytina)
2.Expanzná a dilata ná vrstva PER V13 volne položená
3.Spádová vrstva (betón, hký betón)ošetrená penetra ným náterom
4.Nosná konštrukcia (na pravom obrázku) ošetrená penetra ným náterom
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1.Hydroizola né vrstvenie (povlaková krytina)
2.Tepelná izolácia lepená alebo mechanicky kotvená
3.Spádová vrstva
4.Nosná kon trukcia
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O nás

Strešné Izolácie

Skladba 2: Jednopláš ová strecha s tepelnou izoláciouť



ZÁSADY:

Zloženie hydroizola ného vrstvenia závisí od typu strechy, sklonu strechy, podkladu pod
hydroizoláciu a na požiadavkách užívate ských parametrov (základné alebo zvýšené).
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Základné vlastnosti modifikovaných asfaltových pásov sú:

Do hydroizola ného vrstvenia strešných pláš ov sa zásadne doporu uje navrhova len
asfaltované pásy typu "S" s nenasákavou nosnou vložkou.
V každom hydroizola nom vrstvení sa doporu uje navrhnú aspo jeden pás s nosnou
vložkou s najvyššiou pevnos , teda pás s nosnou vložkou zo sklennou tkaninou.
V hydroizola nom vrstvení sa doporu uje používa bu pásy z asfaltu oxidovaného, alebo z
asfaltu modifikovaného. Pokia je navrhnutá ich kombinácia, je bezpodmiene nutné, aby
vrchnú vrstvu takéhoto hydroizola ného vrstvenia tvoril asfaltovaný pás z asfaltu modifikovaného
(modifikácia elastomery).
Na betonový podklad je bezpodmiene nutné aplikova akéko hydroizola né vrstvenie len
prostredníctvom nasucho položeného asfaltovaného expanzného a dilata ného pásu PER V
13, alebo špeciálnych výrobkov so združenou funkciou radu BITUSAN.
Taktiež na nebetonové podklady (vetšinou rôzne typy tepelných izola ných materiálov) je vhodné
klás hydroizola né vrstvenie, jeho sú je špeciálny pás s dilata nou a expanznou funkciou.
Na drevený podklad je bezpodmiene nutné aplikova akéko hydroizola né vrstvenie len
prostredníctvom nasucho položeného a mechanicky (klince s ve hlavou a závitom) kotveného
s pásov kotví mechanicky.
Vzájomné presahy jednotlivých asfaltovaných pásov sú 100 mm.
Doporu ené po ty pásov v hydroizola ných vrstveniach v závislosti na sklonoch striech:
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DOPORU ENÉ SKLADBY STREŠNÝCH PLÁŠTOV PLOCHÝCH STRIECHČ

-
-
-
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Odolnosť proti ultrafialovému žiareniu
Odolnosť proti kyselinám a organickým soliam
Odolnosť proti nízkym teplotám
Odolnosť proti ozónu 0

-
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Odolnosť proti priemyselným exhalátom
lnosť proti vodivosti tepla

Dobrá hydroizolačnú schopnosť
Dobrá priľnavosť za tepla samých so sebou
a s ostatnými podkladmi

Modifikovan asfaltov pásé é y



U striech, kde je hydroizolácia obtiažne dostupná (obrátené strechy, i strechy provozné)
sa doporu uje po et vrstiev hydroizola ného vrstvenia zvýši o jednu vrstvu.

Izola né materiály ISOVER, NOBASIL a ROCKWOOL majú svoju nezastupi e nú úlohu pri
izoláciiplochých striech. Využívajú sa najmä ich vynikajúce tepelno izola né vlastnoti
na minimalizáciu nežiadajúcich tepelných strát a tým napomahajú vytvoreniu optimálnej tepelnej
pohody vo vnútri budovy. Izola né dosky z minerálnej vlny sú však nemenej dôležité aj pri
zabezpe ení pasívnej požiarnej bezpe nosti objektov. V prípade vzniku požiaru chránia
konštrukciu pred oh om, bránia šíreniu plame a a nezvyšujú požiarne za aženie konštrukcie.
V aka svojim dobrým zvukovopohltivým vlastnostiam prispievajú výrobky z minerálnej vlny aj k
ochrane pred nežiadúcim vonkajším hlukom.
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Termoplastické izola né fólie sa v sú asnosti vyrábajú viacerými overenými technológiami,
medzi ktoré patrí aj valcovanie jednotlivých vrstiev s následnou lamináciou do výslednej hrúbky.
Táto technológia tiež umo uje úpravu fólie na rôzne ú ely. Podobne ako asfaltové pásy i fólie
prešli a stále prechádzajú vývojovým procesom, ktorý ich kvalitu stále zvyšuje. Jednotlivé lamely
môžu obsahova prísady zabezpe ujúce napr. UV stabilitu, odolnos proti pôdnym
mikroorganizmom i ropným produktom, príp. rozdielnu farebnos . Pri valcovaní do výslednej
hrúbky sa môžu zapracova i alšie vrstvy, ktoré zabezpe ujú mechanicko-fyzikálne vlastnosti,
ako je pevnos , rozmerová stálos a prie ažnos . Fóliové materiály sa k podkladu strechy kotvia
bodovo. Základnou charakteristikou fólií je to, že ich možno aktivova teplým vzduchom, pri om
povrch zmäkne. Ak sa k sebe priložia dve fólie s takto tepelne aktívnym povrchom a následne
sa k sebe pritla ia, dôjde k ich dokonalému spojeniu.
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Termoplastické izola né fólieč

Základné vlastnosti vodotesných fólií sú:

-
-

Odolnosť voči zaťaženiu vetrom
Vysoká odolnosť voči atmosferickému tlaku a UV lúčom

Odolnosť voči prerazeniu
Flexibilnosť pri nízkych teplotách

-  Nepodliehajú striedaniu tepla a chladu
-
-



SBD Galanta

BISPRAV Galanta

SBD Sládkovi ovo

b.j. ul.Clementisove Sady  905 Galanta
b.j. ul.Esterházy Galanta
b.j. ul.Hlavná 990/33-37 Galanta
b.j. ul.Krásná 1095/55
b.j. ul.Krásná 1210/195 Galanta
b.j. ul.Mierová 1435/39
b.j. ul.Mierová 1449 Galanta
b.j. ul.Mierová 1477/224,29
b.j. ul.Nová Doba 920/4
b.j. ul.Parková 760/1,2,3,4,5,6
b.j. ul.Poštová 916/11-13 Galanta

b.j. ul.SNP 996/38.39.40
b.j. ul.SNP 997/16,18

b.j. ul.Z.Jas 935/4 Galanta
b.j. ul.Z.Kodálya 793/18-28 Galanta
b.j. ul.Z.Kodálya 795/42 Galanta
Spol. Vlastnikov Hody 1367
Spol. Vlastnikov Horne Saliby 435
Spol. Vlastnikov Javorinka

b.j. ul.Mierová 1734
b.j. ul.SNP 997

b.j. ul.Jána Dalloša 1182
b.j. ul.Jána.Dalloša 1188
b.j. ul.Jána Dalloša 1349 B/33
b.j. ul.Jána Dalloša 1351
b.j. ul.Jána Dalloša 1386
b.j. ul.Sídl.pri Mlyne 1348

b.j. ul.8.mája 906 Šala

b.j.

b.j.
b.j

b.j. ul.Revolučná 971
b.j. ul.Revolučná 973/23,24,25

b.j. ul.Železničiarska 1425/32-36 Galanta

b.j. ul.Janka Kráľa 1244/15,16

b.j. ul.Bottova 1021/6-8 Šaľa
ul.Bottova 1021/10,12 Šaľa

b.j. ul.Bottova 1021/14,16 Šaľa
b.j. ul.Budovateľská 552/15-17 Šaľa

ul.Budovateľská 27-33 Šaľa
. ul.Cintorínska 13,15,17 Šaľa

b.j  ul.Cintorínska 1858/7-11 Šaľa
b.j. ul.Hlavná 12/46-49 Šaľa
b.j. ul.Hlavná 13/51-57 Šaľa
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SBD Šaľa

b.j. ul.Hollého 8 Šaľa
b.j. ul.Hollého 14-18 Šaľa

b.j. ul.Hollého 18

b.j. ul.
b.j. ul.Janka Krála 1320/19

a

b.j. ul.L.Svobodu 1935/9,11,13,15

b.j. ul Narcisová 2,4,6,8
b.j. ul Narcisová 10,12,14,16
b.j.
b.j. ul.Narcis
b.j. ul.Nesporová 10

b.j

b.j. ul.

b.j. ul.

b.j. ul.SNP 956/2,4,
b.j. ul.Vajanského 909
b.j. ul.
b.j. ul.

b.j. ul.8.mája 906 Šala
Spol. ul.
Spol. ul.

Selice - b.j. ul.9.mája 1066
Selice b.j. ul.Mojzesova 1171
Selice - b.j. ul.Mojzesova 1172

b.j. ul.Hollého 1845/20-24 Šaľa
46/26-30 Šaľa

b.j. ul.Hollého 1925/1-7 Šaľa
b.j. ul.Hollého 1925/4,8 Šaľa
b.j. ul.Horná 14/16 Šaľa
b.j. ul.Horná 916/18,20 Šaľa

Horná 926/1 Šaľa

b.j. ul.Jazerná 21 Šaľa
b.j. ul.Kráľovská 829/4 Šaľa
b.j. ul.Letná 8 Šaľa
b.j. ul.Lúčna 1855 Šaľ
b.j. ul.Lúčna 1856/7,9 Šaľa
b.j. ul.L.Svobodu 1935/1-7 Šaľa

b.j. ul.L.Svobodu 1937/8-14 Šaľa

ul.Narcisová 18,20,22,24 Šaľa
ová 1946/1-7 Šaľa

b.j. ul.Nezábudková, 565/2,4,6Šaľa
b.j. ul.Nitrianska 1934/8-14 Šaľa

. ul.Nitrianska 1935/16-22 Šaľa
b.j. ul.Novomeského 6 Šaľa
b.j. ul.Novomeského 9 Šaľa
b.j. ul.Novomeského 20-22 Šaľa
b.j. ul.Novomeského 771/812 Šaľa

Okružná 1024 Šaľa
b.j. ul.Palárika 376/2-6 Šaľa
b.j. ul.Partizánska 1029/10,12 Šaľa

Slnečná 1939 Šaľa
b.j. ul.SNP 956/8-14 Šaľa

6 Šaľa

Vlčanská 2 Šaľa
Vlčanská 6 Šaľa

b.j. ul.Vlčanská 559/17-19 Šaľa
b.j. ul.Vlčanská 563/5-9 Šaľa
b.j. ul.Vlčanská 564/1,3 Šaľa

Slňečná 565/56
Slňečná 1940/10,12,14,16

Spol. ul Fraňa Krála 2
Spol. ul Fraňa Krála 6

Referencie firmy TRIMONT Slovakia s.r.o



Mestský úrad Galanta

Kultúrne Dom Galanta
Galanta

Narodna Dialnicna Spol.
Okresný Súd  Galanta
Patria Dom Dochodcov Galanta
Pedagogicko-psych detí
Sportová Hala Galanta
Slovenská Správa Ciest Galanta
ZŠ SNP Galanta
ZŠ Zoltána Kodálya Galanta
ZŠ Sever Galanta
ZŠ SNP Galanta

Gymnazium Zoltana Kodalya GA
Stredná Združená Škola Galanta

Mestská Lekareň

ol.poradňa Námestie

ZŠ Fučíkova Galanta

ANDRES s.r.o Galanta
AUTOPROFIT Galanta
BETOMI Galanta
BIOLIFE Galanta
BROVEDANI s.r.o Galanta
EUROTRADE Galanta
FAPO Galanta
GALANTATERM Galanta
HOTEL CITY Galanta
JASPLASTIK  SK Galanta
KOLAN Galanta
Polyfunkcna Budova Safarikova ulica
Polyfunkcna Budova Sever (Masiarstvo)
SAMSUNG Galanta
STAVECO Galanta
AGROSTA
AUPARK Bratislava

Obecný Úrad Dolná Streda
Potraviny VAVRA Sered

R Kráľov Brod

Autoopravovňa V.A.S Sered
Hotel GLADIUS Topoľníky

a mnohé ďalšie akcie



Autoprofit Galanta Autoprofit Galanta

Hotel Gladius Topolníky Jasplastik

SVB Šala-Veča SBD Galanta



Systém zateplenia na objektoch SBD Šala


