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Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní. Pro ověření skutečného vzhledu prosím navštivte vzorkovnu.

DŮVĚRA

Několik let poctivé práce a důvěra našich 
zákazníků je pro nás velkou odměnou. Na-
sloucháme Vašim přáním a potřebám, kte-
ré nás motivují k další práci. Značka SANDE 
dokáže uspokojit i tu nejnáročnější klientelu 
z řad developerů a architektů, kteří kladou 
velký důraz na vysokou kvalitu při realiza-
ci nadstandardních zakázek v komerčních 
projektech (hotely, nákupní centra, admi-
nistrativní budovy), bytových domech, ale 
i v rodinných domcích. Reference je to, co 
upevňuje důvěru.

VÝJIMEČNÉ POVRCHY
  Každé dveře SANDE v dýhovaném prove-
dení jsou originálem díky jedinečnosti a 
hravosti přírody. Všechny tyto vlastnosti 
jsme dokázali přenést do umělých materi-
álů (CPL, HPL, folie). Naše nadšení šlo tak 
daleko, až jsme vytvořili 3D strukturova-
né povrchy.

KVALITA A PRECIZNOST

Dveře SANDE se vyrábí s vysokou preciz-
ností. O kvalitu se starají počítačem řízené 
stroje. Teprve řemeslnou prací a odbornou 
instalací dostávají dveře konečnou podo-
bu. Značka SANDE ve své precizní výrobě 
dosahuje přesných rozměrových parame-
trů, kterou oceníte po samotné instalaci 
dveří.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE 

Dveře SANDE,  
model LAGOS, plné M10, plné

Dveře SANDE,  
model LAGOS, plné M40, prosklené

Zárubeň R 65 mm–  
hrany oblé, ostění oblé

Hrana dveří oblá Výplň dveří – dutinková 
dřevostříska
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INTERIÉROVÉ DVEŘE  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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KOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

FAVORIT R KR  
broušená nerez WC rozeta

FAVORIT R KR  
broušená nerez BB

CPL Dynamic 
Dub sukatý

CPL Dynamic 
Dub sukatý 
popraskaný

CPL Dynamic
Borovice fantasy 

šedá

CPL Melamin
Sněhově bílá

RD Malostranská
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V případě klientské změny kontaktujte níže uvedené obchodníky společnosti 
VETOS dveře a zárubně s.r.o., kteří mají tento projekt na starosti. 

Aby se Vám obchodníci mohli maximálně věnovat, nebo byli na dané 
adrese vzorkovny přítomni v čase Vaší návštěvy, je nutné si schůzku 
domluvit předem na níže uvedených kontaktech.

Obchodník:  Martina Švermová 
mobil: 724 603 643 
e-mail: kv@vetos.cz

Pobočka Praha ProBydlení a.s. 
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 13 – Stodůlky
 
Telefon na recepci: 731 266 488 

Otvírací doba:
na základě telefonické dohody.

Centrála Benešov
Pomněnice 25 
256 01 Benešov 
 
Telefon:  317 700 981 
E-mail:   office@vetos.cz 
Web:      www.vetos.cz

Otvírací doba:
Po-Pá  8-12    13-17 hod     So 8-13 hod

Ve vzorkovně v Benešově u Prahy je na ploše 1000 m2 vystaveno 170 dveří  
a zárubní v různých povrchových úpravách a různých výškách, celoskleněné  
dveře, kování, podlahy, schodiště.
V Praze na ploše 100 m2 je vystaveno 30 dveří v zárubni, kování,  posuvné  
systémy.
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Obchodník:  Zuzana Petrášková  
e-mail:  
zuzana.petraskova@probydleni.cz


