
Vymazlete si
svoje dveře
•	Vyšší komfort za stejnou cenu
•	Designová	klika	SAPELI	ke každému zvýhodnění ZDARMA
•	Možnost	prodloužení záruky	až	na 5 let

Akce

Pouze do 31. 10. 2014
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NADstANDARD  
nyní	za cenu	standardu
Pokud	jste	již	naším	zákazníkem	nebo	jste	jen	navštívili	naši	vzorkovnu	či	
webové	stránky,	již	dobře	víte,	že	v SAPELI	můžete	očekávat	vždy	něco	navíc	
–	větší	výběr	modelových	řad,	širší	paletu	dekorů,	bohatou	škálu	doplňků…	Ale	
možná	nevíte,	že	právě	nyní	můžete	mít	dveře	a zárubně	v nadstandardním	
provedení	bez	příplatku!

Akce

V SAPELI	víme,	že	každý	touží	po luxusním	bydlení,	ale	ne	pro	každého	je	
cenově	dostupné.	To	už	ale	neplatí.	Nyní	můžete	mít	skvělá	designová,	
bezpečnostní	a funkční	řešení	doma	i vy.	Rodiče	s malými	dětmi	ocení	
bezpečné	kalené	sklo	nebo	zámek	s tichou	střelkou.	Perfekcionisté	zvolí	
mimořádně	odolné	závěsy	Tukan	nebo	chytrý	zámek	s magnetickou	střelkou.	
Obdivovatele	světového	designu	nadchnou	přímé	linie	zárubní	Obtus.	A aby	
toho	nebylo	málo,	ke každým	dveřím	dostanete	kliku	Design	06	zdarma.	Ale	
pozor,	tato	nabídka	platí	jen	do vyprodání	zásob	a nebo	do 31.	10.	2014!	

Designová	
zárubeň	Obtus 

za cenu	 
zárubně	Normal

Bezpečné
kalené	sklo
bez	příplatku

Kvalitní	
designová	klika

zdarma

Zámek	
Premium	 

bez	příplatku

Luxusní	 
odolné	 
závěsy	
bez	příplatku

Prodlužte	si	jednoduše	 
záruku	na 5 let 
Prodejem	to	pro	nás	nekončí.	Pokud	při	nákupu	
splníte	předem	dané	podmínky	a vyplníte	
jednoduchý	internetový	dotazník,	automaticky	
se	vám	prodlužuje	záruka	ze	2	na 5	let.	Podmínky	
a dotazník	získáte	u obchodního	partnera	
SAPELI,	nebo	je	naleznete	na www.sapeli.cz.	
Naším	cílem	je,	aby	vám	dveře	SAPELI	přinášely	
radost	po dlouhá	léta,	kdykoli	vezmete	za kliku,	
kdykoli	se	na ně	třeba	jen	letmo	podíváte.

Nárok	na využití	cenově	zvýhodněné	nabídky	dveřních	komponent	vzniká	při	nákupu	interié-
rových	dveří	včetně	zárubně	(komplet).	Ke každému	kompletu	je	možné	obdržet	pouze	jeden	
akční	 komponent.	Akce	 se	nevztahuje	na modelové	 řady	dveří	 a  zárubní	 v  cenové	 skupině	
PRAKTIK	a zárubně	OKZ.	Mimořádná	nabídka	kliky	Design	06	platí	do vyprodání	zásob.	Akční	
nabídku	nelze	kombinovat	s jinými	slevami.	Platnost	nabídky	je	od 16.	9.	do 31.	10.	2014.	

LePší DVeře  
nyní	dostupné	všem!	
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Akční
nabídka

ZáRubeň Obtus  
ZA cENu	ZáRuBNě	NORMAL
Zárubeň	 Obtus	 je	 designově	 nejmodernějším	 řeše-
ním	pro	vás	 interiér.	Napojení	vodorovného	nadpraží	
takzvaně	 „na  tupo“	 ke  svislým	dílům	 je	 zdánlivý	 de-
tail,	ovšem	s nepřehlédnutelným	moderním	efektem.	
Oproti	klasice	„na pokos“,	kterou	známe	již	z interiéru	
našich	babiček,	dáte	všem	návštěvám	najevo,	že	jdete	
s dobou.	
Další	 nezanedbatelnou	 výhodou	 zárubně	 Obtus	 je	
také	vyšší	mechanická	odolnost	povrchového	mate-
riálu	ABS.	u tak	exponovaných	částí	interiéru,	jakými	
jsou	právě	zárubně,	to	zaručeně	oceníte	i po letech	–	
budou	vypadat	stále	jako	nové!

ZáRuBEň	
NORMAL
napojení	
„na pokos“

ZáRuBEň	
OBTuS
napojení	
„na tupo“

1

MODeRNí ZáVěs tukAN 
ZA cENu	BěžNéhO	ZáVěSu	80/10
Tak,	 jako	se	zdokonaluje	design	dveří	a zárubní,	 svůj	vývoj	
zaznamenávají	i dveřní	závěsy,	a to	jak	po stránce	designo-
vé,	tak	funkční.	Za cenu	standardních	2dílných	závěsů	nyní	
můžete	mít	moderní	3dílné	závěsy	Tukan,	které	kromě	vyš-
ší	 estetické	 úrovně	 splňují	 i  vyšší	 nároky	 na mechanickou	
odolnost.	
Každý	ze	závěsů	je	do dveřního	křídla	uchycen	ve dvou	bo-
dech,	 takže	 mají	 o  50	%	 vyšší	 nosnost	 (60	 kg/2	 závěsy).	
Bez	problémů	prošly	testy	na 500 000	cyklů,	což	je	oproti	
standardním	pantům	více	než	dvojnásobek.	Závěs	Tukan	se	
prakticky	nesvěšuje	a tím	zabezpečí	dokonalé	vedení	křídla	
po celou	dobu	jeho	používání.

BěžNý	ZáVěS	80/10
testován	na	 
200 000	cyklů
nosnost	 
40	kg/2	závěsy

ZáVěS	TuKAN
testován	na	 
500 000	cyklů
nosnost	 
60	kg/2	závěsy
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beZPečNé kALeNé skLO   
BEZ	PříPLATKu
V případě	bezpečného	 kaleného	 skla	 jde	především	o bezpečnost.	Tuto	nabídku	
ocení	především	zákazníci	s malými	dětmi,	ovšem	až	6	x	vyšší	mechanická	odolnost	
skleněné	výplně	se	může	hodit	doslova	každému.	Při	nárazu	nábytkem	během	stě-
hování,	při	nečekaném	průvanu	nebo	manželské	výměně	názorů.	
Vyšší	mechanické	 odolnosti	 skla	 je	 dosaženo	 složitou	 technologickou	 úpravou	 –
zahřátím	skla	na teplotu	620	°c	a následným	prudkým	ochlazením.	Sklo	tloušťky	
8	mm	poté	vydrží	i pád	500	g	ocelové	koule	z výšky	2	metrů!	Po překročení	povo-
lené	zátěže	dojde	ke spontánnímu	rozpadu	výplně	na malé	neostré	úlomky.	Tím	se	
zvyšuje	ochrana	osob	během	případné	destrukce	nebo	následného	úklidu	střepů.

BěžNé	NEKALENé	SKLO
Noční	můra	všech	rodičů	–	
i po drobném	incidentu	dojde	
k destrukci	a vzniku	ostrých	střepů.		

BEZPEčNé	KALENé	SKLO
Po extrémní	zátěži	se	rozpadá	
na neostré	malé	střepy,	které	
nepořežou.	
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4ZáMek  
s MAgNetickOu 
střeLkOu  
BEZ	PříPLATKu
chytrý	zámek	pro	lenochy,	kterým	se	při	zavírání	nechce	mač-
kat	klika	a jsou	zvyklí	dveře	prostě	jen	zabouchnout.	Střelka	
zámku	je	schovaná	ve dveřích	a automaticky	se	vysune	při	
zavření	dveří.	Zámek	s magnetickou	střelkou	 je	určený	pře-
devším	pro	prostory,	kde	se	předpokládá	vysoké	namáhání.	
Pokud	tedy	očekáváte,	že	se	u vás	dveře	netrhnou,	a nebo	
rádi	boucháte	dveřmi,	pak	je	to	volba	přesně	pro	vás.	Všech-
ny	výše	uvedené	přednosti	ještě	znásobíte	použitím	zámku	
v kombinaci	s bezpolodrážkovým	provedením	dveří	kde	ne-
hrozí	zranění	o vyčnívající	střelku	zámku..

ZáMEK	 
S MAgNETIcKOu	 

STřELKOu
Testován	pro	 

500 000	cyklů	
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ZáMek PReMiuM 
s tichOu střeLkOu 
BEZ	PříPLATKu
I tento	takzvaný	tichý	zámek	je	určen	pro	mimořádné	
namáhání,	 ovšem	 jeho	 hlavní	 výhodou	 je	 nehlučný	
dopad	 kompozitové	 střelky	 do  protiplechu.	 Ten	 je	
několikanásobně	 tišší	 než	 u  běžné	 kovové	 střelky.	
Naši	zákazníci	ho	volí	především	u dveří	do dětského	
pokoje	nebo	pracovny.	uznejte,	že	tichá	domácnost	
má	něco	do sebe,	 tím	spíš,	 když	 ji	můžete	mít	nyní	
bez	příplatku.

ZáMEK	S TIchOu	STřELKOu
Tichý	chod	kompozitové	střelky
Testováno	na 500 000	cyklů
2	západy	
Saténové	čelo	
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6DesigNOVá kLikA   
ZDARMA!
Kování	DESIgN	06	je	moderní	nadstandard,	
který	nyní	můžete	mít	zcela	zdarma.	Ale	po-
zor,	tato	nabídka	platí	do vyprodání	zásob.	

DESIgNOVá	KLIKA 
s kováním	DESIgN	06

chcete se  
DOZVěDět Víc?
Katalog	2014/2015	 
nebo	www.sapeli.cz	 
pro	vás	budou	zdrojem	 
inspirace	a možná	také	 
netušených	možností.

V případě,	že	se	vám	klika	Design	06	nebude	líbit,	nezoufejte.	Můžete	si	vybrat	
z dalších	mnoha typů kvalitního nerezového kování	s pětiletou	zárukou.	
A to	vše	navíc	s výjimečnou	zaváděcí	10% slevou.

PROMO NOVA ENTERO jAMESON

KVADRA MORgAN SENZA SPy
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V ROZšířENé	NABíDcE	
PřEDSTAVujEME	 
ZcELA	NOVé	POVRchy	
sAPDecOR	je	nejmodernější,	
na pohled	i na dotek	velmi	příjemný	
materiál.	Při	jeho	výrobě	se	využívá	
nanotechnologií	s dokonalým	
3D	efektem	tisku	a výsledkem	je	
skutečně	věrné	napodobení	přírodní	
dýhy.	

sAPeLit	je	vynikající	náhrada	fólie	–	
ačkoli	má	vyšší	odolnost	a přirozeně	
působící	vzhled	dřeva,	jeho	cena	je	
stejně	dostupná.	Sapelit	je	dostupný	
především	v těch	dekorech,	které	
jsou	mezi	našimi	zákazníky	nejvíce	
oblíbené.

REVERZNí	
OTEVíRáNí
vám	přináší	nové	možnosti	
moderního	designového	
řešení	„dveří	v jedné	
linii“	i pohodlnější	užívání	
interiéru.	Například	v úzké	
chodbě	můžete	zvolit	
opačný	směr	otevírání	
do zárubně,	čímž	zamezíte	
nečekané	kolizi	jiného	člena	
domácnosti	s dveřním	
křídlem.	I tato	zdánlivá	
maličkost	nám	pomáhá	
naplnit	jedno	z našich	
poslání	–	spoluvytvářet	
bydlení,	které	se	přizpůsobí	
vám.	Proč	by	to	mělo	být	
obráceně?

NOVé	MODELy	
hARMONIE	PRAKTIK	
doplňují	modelovou	řadu	
harmonie,	a to	úpravou	šířky	
skla.	Svislý	pruh,	který	plní	
estetickou	i praktickou	funkci,	
je	odpovědí	na poptávku	
našich	zákazníků	a současně	
důkazem,	že	při	hledání	cenově	
dostupných	nabídek	nemusíte	
u nás	v SAPELI	nic	slevit	ze	
svých	nároků.	jistě	uznáte,	že	
užší	provedení	skla	splňuje	
vysoký	standard	moderního	
designu.

Zároveň	jsme	pro	řadu	harmonie	
cenově	zpřístupnili	řadu	skel	
od Sapeluxu	až	po zabarvená	
skla.

Novinky

SAPELIT	®	svislé

SAPDEcOR	®	svislé

TŘEŠEŇ

BUK

JILM

OŘECH

JAVOR

dUB

dUB

OLIVA ŠEdÁ ŠVESTKA

BíLÁ pERLA

dUB BíLÝ

NOViNkY  
v našem	sortimentu
SAPELI	jako	přední	výrobce	dveří	na českém	trhu	již	více	než	20	let	důstojně	
hájí	svou	pověst	úspěšného	inovátora.	I pro	letošní	rok	jsme	si	připravili	
hned	několik	novinek,	které	ještě	více	zpestří	náš	bohatý	sortiment.	Zde	
uvádíme	pouhý	zlomek	toho,	co	je	v našem	sortimentu	nového,	další	příjemná	
překvapení	na vás	čekají	na www.sapeli.cz.
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buďte moderní. 
Buďte	v bílém.
Moderní,	ale	i klasický	vzhled,	jednoduchost,	krása,	účelnost	a čistota,	to	
jsou	jednoznačné	výhody	bílé	barvy.	V kombinaci	s bílou	zvláště	vynikne	
přírodní	dřevo,	nebo	kov.	Na stěny	je	vhodné	použít	syté	odstíny	barev,	nebo	
obklady	v dekoru	dřeva.	hladké	bílé	povrchy	působí	nedotčeně.	Bílá	v interié-
ru	předznamenává	harmonii	a pořádek.	Pokud	interiér	osadíte	našimi	výrob-
ky	v bílé	barvě	bude	působit	vzdušněji.	Bílá	se	hodí	pro	malé	interiéry,	kde	
opticky	zvětší	prostor,	ale	i pro	velké	domy	a byty,	kde	působí	velice	luxusně.

Kvalita

Zajímejte se  
co	je	pod	povrchem
je	přirozené,	že	většina	zákazníků	vybírá	dveře	především	podle	estetických	
parametrů	–	design,	dekor,	doplňky	apod.	Ale	to	by	rozhodně	neměla	být	
jediná	kritéria	pro	vaši	volbu.	Tím	spíš,	pokud	chcete,	aby	vám	vaše	dveře	
dobře	sloužily	a přinášely	radost	dlouhá	léta.		

Stejně	jako	na design	dbáme	u nás	v SAPELI	také	na mnoho	důležitých	detailů,	které	
na první	pohled	nejsou	vidět,	přesto	je	zaručeně	oceníte.	Vše	začíná	kvalitní	konstrukcí	
dveří,	která	vzniká	na moderní	výrobní	lince.	Díky	široké	nabídce	materiálů,	pantů,	
klik	a nejrůznějších	doplňků	můžeme	říci,	že	každé	dveře	jsou	originál	přizpůsobený	
konkrétnímu	zákazníkovi.	Odborně	zdatný	personál	vyslechne	vaše	přání	a nabídne	také	
speciální	dveře	do prostor,	které	to	vyžadují.

jsme	připraveni	vám	nabídnout	také	služby	bytového	designéra,	případně	další	prvky	
interiéru	sladěné	ve stejných	dekorech	a barevných	tónech.

NEBOjíME	SE	
sROVNáNí
Kromě	vysoké	kvality	použitých	materiálů	
garantujeme	i precizní	řemeslné	
zpracování	ve všech	fázích	výroby.	Proto	
vám	bez	rozpaků	můžeme	poskytnout	
důkazy	o výjimečné	odolnosti	všech	
důležitých	prvků.	Podívejte	se,	jak	
dveře	SAPELI	obstály	ve srovnávacích	
zátěžových	testech	vedle	běžných	
dveří,	s kterými	se	na trhu	setkáváte.	
Tato	přesvědčivá	videa	nabízí	skutečně	
zajímavou	podívanou.

Více	na www.sapeli.cz

Bílé
dveře

Dveře:	Lotos	13
Povrch:	bílá	barva
Klika:	Linum



Kontaktujte obchodní 
partnery SApELI.  
Jedině tak získáte  
nejlepší servis 
s garancí kvality.

Akční	slevy	lze	uplatnit	při	objednání	
kompletu	(dveře	+	zárubeň)	
v období	od 16.	9.	do 31.	10.	2014	
u obchodních	partnerů	SAPELI.	
uvedené	ceny	jsou	v Kč	bez	DPh.	
Tuto	akční	nabídku	není	možné	
kombinovat	s jinými	akčními	nabídkami	
SAPELI.	Výrobce	si	vyhrazuje	právo	
změny	nabídky.	Nabídka	kliky	
zdarma	platí	pouze	na typ	Design	06	
a do vyprodání	zásob.

› hodně	vydrží!	
› Správně	zavírají	i po 25	letech!	
› Úklid	raz	dva!	
› šetří	peníze	na dlouhá	léta.	
› u nás	si	vybere	každý.	
› Detaily	jsou	důležité.	
› umí	2x,	3x,	4x	víc.	
› Vyrábět	se	musí	umět!	
› Protože	je	nekoupíte	v supermarketu	 
		 —	SAPELI	vás	v tom	nenechá.	
› Montáž	snadno	a rychle.

10 DůVODů 
proč	SAPELI


