MONTÁŽE

Unikátní lak EPC je odolný proti
poškrábání a nevybledne.
Záruka 10 let na
barevnou stálost.

K montážím přistupujeme profesionálně, proto jsou
montážníci školeni na přístup k zákazníkovi se stejným důrazem jako na technickou zdatnost. Můžeme
montovat v chráněných prostorách např. v bankách.
PORADENSTVÍ

Snadno se udržují.

Nebojíme se převzít zodpovědnost na svá bedra.
Naše know-how nám umožňuje přesně určit správný
výrobek do každého prostoru. Pouze tak dokážeme
změnit Vaše sny o bydlení v realitu.
ZAMĚŘENÍ
Přesné zaměření je základem pro dodání správného zboží a následně i čistou a rychlou montáž. Naši
certifikovaní zaměřo ě ví, co je nutné změřit a jaké
úpravy je potřeba před montáží udělat.

Jedinečný design.

Unikátní produkt, odborné znalosti,
velký showroom. To je Vetos.
Naplánujte si k nám návštěvu.

Žijte stylově!

www.vetos.cz/
dextura

3 KOLEKCE DVEŘÍ
188 MODELŮ DVEŘÍ
2 BARVY

VETOS dveře a zárubně s.r.o.
Pomněnice 25
tel. 317 723 558
e-mail: office@vetos.cz
www.vetos.cz/dextura

Černé doplňky jsou dokonalou
kombinací k bílým dveřím
Celkový vzhled dveří je určen i typem doplňků.
Ve společnosti Vetos si můžete vybrat z různých typů a
stylů. Tři moderní dveřní kliky v trendově černé barvě
dokonale kontrastují s bílými dveřmi.

>>Mix & Match

Černý posuvný systém Move
- moderní a praktický
Řešíte úsporu místa ve svém
interiéru?
Přistupujte k němu stylově se
systémy Move.
Pro úsporu místa - decentní
pojezdové vlastnosti a
stylový design z ušlechtilé
oceli s odhaleným kováním.

>>Černý trend
Nové černé posuvné
systémy Move 4 a Move 5
kombinují stylový, funkční a
moderně průmyslový vzhled.

Maya - černá perla

FRAME - dveře, které mají
charakter

Dedos - černá perla

Dveřní kolekce Frame se stále zlepšuje. Byly do ní
přidány nové, překvapivé modely. Nabízí 39 modelů dveří
s frézováním nebo prosklením, zasklívací rámečky v bílé,
černé a repro šedé.

>>Moderní kombinace

volitelné
černé
rámečky

Nela - černá mat

www.vetos.cz/dextura

Posuvné systémy se hodí ke
každé dveřní sérii od Dextüra.
Alternativa ke klasickému
řešení dveří v zárubni.

