


Шановні пані та панове!

ТОВ «Фабрика дверей «VERTO» - один з найбільших виробників міжкімнатних дверей 
на території України. Підприємство з бездоганною репутацією, про що свідчить той 
факт, що за 8 років ми стали одним з провідних виробників дверей з фальцем.

ТМ «VERTO» створює унікальні і надійні двері, що гармонійно вписуються в будь-який 
сучасний інтер'єр. За роки свого існування ми зарекомендували себе як надійний 
партнер по створенню краси, комфорту і затишку в кожному домі, а найширший 
асортимент продукції ,  який  випускається ,  задовольнить смаки навіть 
найвибагливіших покупців.

Двері ТМ «VERTO» - це можливість отримати європейську якість і дизайн за 
доступною ціною. Високий стандарт досягається завдяки високотехнологічному 
обладнанню, багаторівневій системі контролю і особливій увазі фахівців навіть до 
самих дрібних деталей.

Основний принцип нашої діяльності - індивідуальний підхід до кожного клієнта. 
Серйозне ставлення до вирішення будь-яких, навіть на перший погляд простих 
завдань, постійний контроль якості, уважне і дружнє ставлення до клієнтів роблять 
співпрацю з нами приємним і плідним. Ми прагнемо до партнерських відносин, 
співробітництво і зміцнення зв'язків.

Фабрика дверей «VERTO» постійно вдосконалюється, використовуючи передові 
технології та інноваційні розробки. Аналізуючи попит і побажання наших клієнтів, 
постійно модернізуємо свої вироби, розширюючи асортимент матеріалів для їх 
виготовлення. Активно розвивається дилерська мережа, завдяки чому продукція ТМ 
«VERTO» доступна в кожному місті нашої країни, що в свою чергу робить нас ще 
ближче до споживача.

Ми зацікавлені в тому, щоб ТМ «VERTO» і надалі залишалася синонімом високої якості 
дверей і постійно визначала найвищі стандарти в галузі.

Ми орієнтовані на безперервний розвиток нашої компанії.

Ми вміємо робити свою справу, дорожимо своїм ім'ям і гарантуємо високу якість 
нашої продукції.

Генеральний директор
Артем Слюнков

Виробник дверей ТМ «VERTO»
ТОВ Фабрика Дверей «БудМайстер», Україна, 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9
тел.: +38 (0563) 20-93-80, e-mail: info@verto-doors.com, web: www.verto-doors.com 
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Обирайте продукти
із маркуванням
високої
якості

Ідентифікатор виробника
розміщується над замком
дверного полотна
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У зв'язку з високими вимогами девелоперських, будівельних і архітектурних компаній до міжкімнатних 
дверей фабрика пропонує широкий ряд нестандартних рішень для комплектації будівельних об'єктів:

• виготовлення дверних полотен і коробок в нестандартних розмірах,
на вимогу замовника
• комплектація дверних полотен з нестандартним заповненням (ДСП, пінопласт і т.д.)
• комплектація дверних блоків нестандартними аксесуарами
• виготовлення коробок відповідно до індивідуального профілю замовника
на різні товщини стін.

Додатково фабрика надає партнерам:

• професійне навчання по продукції
• технічну підтримку і консультації фахівців.

Примітка
З питань, що стосуються нестандартних замовлень, прохання звертатися у
Відділ по роботі з будівельними організаціями та архітекторами:
тел.: +38 (0563) 20-93-80, e-mail: info@verto-doors.com 

Продукція Фабрики Дверей відповідає необхідним будівельним вимогам, що підтверджується наявністю 
таких сертифікатів:

• Сертифікат на управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2009

• Сертифікат відповідності вимогам ДСТУ БВ.2.6-99: 2009

• Свідоцтво про атестацію радіаційного контролю продукції

Співпраця з будівельними організаціями

96 |

Відповідність
ДСТУ

Сертифікація
якості

Радіаційний
контроль

Сертифікат якості 
ISO 9001
на виготовлення 
дерев'яних дверей 

Сертифікат відповідності
на двері 
дерев'яні внутрішні 
з дерев'яною 
коробкою
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ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ В УКРАЇНІ

Україна, 51400, Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9

тел.: +38(0563) 20-93-80
e-mail:  info@verto-doors.com 

www.VERTO-DOORS.com

Луцьк

Рівне

Львів

Тернопіль

Івано-ФранківскУжгород

Чернівці

Хмельницький

Житомир Київ

Чернігів

Черкаси

Кропивницький

Полтава

Суми

Харків

Миколаїв

Одеса Херсон

Симферопіль

Запоріжжя

Дніпро

Донецьк

Луганськ

Вінниця

З повним списком діючих дилерів і торгових точок можна ознайомитися на сайті verto-doors.com

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН

+38 (050) 421 12 83

Sales-Kiev@verto-doors.com

+38 (050) 342 00 96

Sales-Odessa@verto-doors.com

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН

ПІВНІЧНИЙ РЕГІОН

+38 (095) 234 21 73

Sales-Kharkov@verto-doors.com

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНИЙ РЕГІОН

+38 (050) 452 14 22

Sales-Dnepr@verto-doors.com

СХІДНИЙ РЕГІОН і АР КРИМ

+38 (05632) 6 64 85

info@verto-doors.com

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН 1

+38 (050) 435 80 48 

Sales-Ternopil@verto-doors.com

Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, 
Івано-Франківська, Тернопільська

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН 2

+38 (050) 328 50 26

 Sales-Lvov@verto-doors.com

Волинська, Львівська, Закарпатська


