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Dobrý den, 

v rukou držíte katalog partnerů, se kterými máme 

dobré zkušenosti a rádi vám je doporučíme, pokud 

chcete vyladit svůj byt k dokonalosti. 

  

Dělat úpravy v domech může být obtížné,  

s ověřenými partnery vám však dokážeme vyjít 

vstříc a požadované úpravy začlenit do stavby 

vašeho domova již v jejím průběhu. Vždy se 

tak řídíme mottem, které z GETBERGu dělá  

“Klíč k vašim snům”.

Egor Khlebnikov 
zakladatel, CEO GETBERG
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SLUŽBY

RICHARD RAMEŠ  

RAMES@INNEX.CZ

+420 603 142 546

WWW.INNEX.CZ

Působíme na trhu více než 15 let zejména v oblasti 

dekorativního a technického stínění interiéru a 

exteriéru. V posledních letech se naše aktivity 

rozrostly do oblasti nábytku a designu pro 

interiér i zahradu. Nabízíme komplexní řešení pro 

koncového zákazníka, respektujeme individuální 

přístup, pracujeme rychle a pružně. 

Náš showroom je naším hlavním pracovním 

nástrojem. Je to místo, kde zákazník cítí, že jsme 

tady pro něj, nikoli naopak. Na ploše přes 330 

m² je představen veškerý sortiment a vždy něco 

navíc pro inspiraci. Funkční vzorky v reálných 

velikostech, katalogy, fotografie a konzultant, to 

vše vám pomůže vybrat sortiment, který splní 

vaše představy. Showroom je otevřen jak široké 

veřejnosti, tak architektům a designérům.

• Sedací nábytek a konferenční stolky

• Židle a stoly

• Postele a noční stolky

• Záclony a závěsy

• Tapety, koberce, zrcadla a doplňky

• Stínící technika (žaluzie, rolety, plisé a další)

• Automatizace domácnosti

SLUŽBY

KONTAKT

O FIRMĚ
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SLUŽBY

KONTAKT

O FIRMĚ

LUKÁŠ NOVOTNÝ

LUKAS.NOVOTNY@PROCERAM.CZ

+420 734 311 784

WWW.PROCERAM.CZ

Společnost ProCeram,_a.s. působí na českém 

trhu od roku 2010. Důležitou obchodní aktivitou 

je velkoobchod. Jsme součástí distribuční 

sítě A-Keramika Group s dlouholetou tradicí. 

Samostatnou úspěšnou skupinou je divize develop, 

která je v současné době č. 1 na pražském trhu v 

dodávkách pro developerské projekty. Pokrýváme 

již 66 % z celkového počtu kolaudovaných bytů v 

Praze a zpracováváme klientské změny pro mnoho 

developerských společností. Důležitou částí jsou 

dodávky pro velké investiční celky, technicky 

(např. pražské metro, letiště Václava Havla) nebo 

designově (např. Casino King’s) náročné projekty.

V roce 2012 jsme otevřeli vlastní výrobu TechnoArt. 

Díky nejnovějším technologiím dodáváme tvarovky 

do prodejní sítě, do projektů či českému výrobci 

RAKO. Zajišťujeme i dodávky atypických výrobků na 

míru.

• Prezentace standardních materiálů 

jednotlivým klientům

• Obsloužení klientů na vzorkovně ProCeram, 

Šafránkova 1, Praha - Stodůlky

• Grafická vizualizace

• Vypracování kompletní složky výběru materiálů 

včetně technické zprávy pro stavbu

• Veškeré technické poradenství pro stavbu

2
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SLUŽBY

PETRA LAZÁRKOVÁ

+420 702 189 537

LAZARKOVA@BARKOTEX.CZ

WWW.BARKOTEX.CZ

Vášeň pro design a podlahové krytiny se stala naší 

prací již v roce 1991, kdy jsme začali s prvními

dodávkami koberců a podlah, včetně odborných 

montáží. Časem jsme rozšířili sortiment o tapety a

jejich instalaci. Jsme česká sebevědomá firma 

s kompletním podlahářským a tapetovým 

servisem,

s orientací na spokojenost našich zákazníků, která 

je pro nás tou nejcennější vizitkou toho, co

děláme, a naší stálou motivací pro další růst.

Vysokou kvalitu a osobní servis u nás najdete 

především díky skvělým lidem, kteří u nás pracují, a

kteří Vám rádi a kvalifikovaně pomohou, od 

vlastního výběru Vámi vysněné podlahy až po 

řešení

technických detailů v místě realizace.

Na našich showroomech v Praze a v Brně nabízíme 

široký sortiment vinylových, laminátových a

dřevěných podlah, stejně tak jako koberců a tapet. 

Zajišťujeme komplexní služby spojené s realizací

každého projektu.

• Široký výběr podlahových krytin a tapet

• Odborné poradenství

• Kompletní dodávka a instalace

O FIRMĚ

KONTAKT
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SLUŽBY

ING. MICHAELA STRNADOVÁ

+420 607 925 830

STRNADOVA@DEVELOPMENT-SAPELI.CZ

WWW.SAPELI.CZ

Společnost SAPELI je výrobce dveří se stoletou 

tradicí. Od dob první republiky pro vás vyrábíme 

řemeslně dokonale zpracované dveře s péčí a 

láskou skutečných odborníků. Podrobujeme je 

náročnému testování, aby vás mohly provázet po 

celé generace. U nás v SAPELI věříme, že každý 

zákazník ocení kvalitu.

SAPELI je od samého začát

ku ryze českou rodinnou firmou, která sází na 

kvalitu českých výrobků. Pro naše dveře vybíráme 

materiály a komponenty hlavně od českých 

výrobců. Naše dveře se pyšní certifikátem Česká 

kvalita Osvědčeno pro stavbu.

SAPELI jako jednička na trhu neustále inovuje s 

cílem přinášet svým zákazníkům ideální řešení v 

interiéru, která přispějí k lepšímu komfortu bydlení 

s důrazem na moderní design a funkčnost. V naší 

nabídce 18 modelových řad, stovky přírodních i 

umělých povrchů, všech systémů otevírání, kování a 

doplňků si vybere i nejnáročnější zákazník.

SAPELI Development je dceřiná společnost SAPELI 

zaměřující se na především developerské projekty.

• Odborné poradentství

• Montáž a doprava

• Zaměření dveří

O FIRMĚ

KONTAKT
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INFO@TRIPLECHROME.CZ

+420 602 141 155                                                                            

WWW.TRIPLECHROME.CZ

Společnost  TRIPLECHROME je oficiální distributor 

osvětlení ASTRO a KANDELA pro Českou Republiku.

Jsme i distributorem kvalitního osvětlení a svítidel 

zahraničních i tuzemských značek s důrazem 

na design a 5 letou záruku na tyto výrobky ale i 

příznivou cenu.

V našem portfoliu jsou světla, která vynikají kvalitou 

a designem oceněném v prestižní světové soutěži 

Red Dot Award. V naší nabídce je více jak 5000 

modelů svítidel. Nabídka obsahuje světla pro interiér 

i exteriér a rovněž nabídku osvětlení vyrobeného na 

míru. Možnost atypického řešení osvětlení formou 

Alu. profilů a LED světelných technologií navržených 

přesně dle vašeho požadavku na rozměr a výkon 

i teplotu světla. Všechny modely světel je možné 

připravit pro stmívání. Náš návrh osvětlení zdarma 

vám nejen pomůže si správně vybrat ale i snížit 

náklady na elektřinu až o 75% díky naší použité LED 

technologii. 

Zrak je jeden z nejvýznamnějších smyslů vnímání. 

Dopřejte tomuto smyslu správně osvětlený prostor s 

odpovídajícím komfortem.

• Návrhy osvětlení pro projekt zdarma

• Distribuce mnoha světových značek svítidel

• Výroba svítidel dle požadavku  

na barvu a stínidlo

• Výroba osvětlení na zakázku  

formou LED pásů a profilů

• Montáž osvětlení

SLUŽBYO FIRMĚ

KONTAKT

5 Při objednávce 
použijte kód  
“G Residence”

15%
sleva pro vás



20

K L Í Č  K E  ŠT Ě ST Í

SMRČKOVA 2485/4, 180 00 PRAHA 8 - LIBEŇ

INFO@GETBERG.CZ 

+420 220 873 614

WWW.GETBERG.CZ


