DVERE
PRE DOM
A BYT

SAPELI

®

je jednotkou na českom trhu
vo výrobe interiérových dverí
a zárubní. Korene jihlavskej spoločnosti siahajú až do 19. storočia,
k výrobe dverí sa však pôvodne drevársky závod dostal až
v priebehu druhej svetovej vojny. V prvých povojnových rokoch
sa podnik rodiny Procházkovcov rozširoval, väčšej expanzii však
zasadil ranu komunistický režim, ktorý prosperujúcu spoločnosť
znárodnil.
Doslova obrodenecké dejiny spoločnosti SAPELI sa začali
písať v roku 1992, keď sa Jindřichovi Procházkovi podarilo
v reštitúcii získať podnik späť. Stálo to mnoho potu a síl, no
vďaka obrovskému nasadeniu a odhodlaniu sa podarilo vrátiť
spoločnosť tam, kde sme si zvykli v posledných rokoch ju
vídať - Ako lídra na trhu, ktorého výrobky nesú punc originality
a najvyššej kvality.
Naším cieľom je poskytovať skutočne najlepší tovar, a to i tým
najnáročnejším zákazníkom. Vďaka technologickému zázemiu
vyrábame každé dvere formou zákazkovej výroby v špičkovom
dizajne a kvalite, ktorá znesie i tie najprísnejšie kritériá. Naším
poslaním je, aby zákazníci boli so svojím nákupom vždy spokojní
a odporúčali značku SAPELI ostatným.
Výrobky spoločnosti SAPELI sú už nejaký čas úzko späté so
svetom architektúry a bytového dizajnu. S cieľom prehĺbenia tejto
logickej väzby a nadviazania obojstranne prospešného dialógu
sa ﬁrma hrdo hlási k podpore projektu INSPIRELI, ktorý spája
popredných tuzemských i zahraničných architektov, dizajnérov
a študentov týchto odborov. V nadväznosti na túto aktivitu sa
výrobca dverí stal partnerom a spoluzakladateľom 1. ročníka
súťaže INSPIRELI AWARDS a ďalej tiež členom skupiny výrobcov
a dodávateľov interiérových prvkov, architektov a dizajnérov, ktorí
sú združení pod názvom Czech Deco Team.

SAPELI, POCTIVÉ REMESLO.

Záruka 5 rokov
Našim zákazníkom poskytujeme
predľženú záruku v trvaní 5 rokov.
Záruku kvality a bezpečia.
Na aké produkty sa záruka
5 rokov vzťahuje a postup pre jej
získanie nájdete na www.sapeli.sk.

POCTIVÉ REMESLO.
2

Prečo práve SAPELI?
1
2

Od roku 1993 spoločnosť SAPELI dodala svojim zákazníkom 3 milióny dvier.

3

Naše dvere chránia vaše súkromie, životy a myslia na vaše potreby. V SAPELI nájdete dvere vodovzdorné,
zvukovo-izolačné, dymotesné, bezpečnostné či s funkciou termo.

4

S dyhou to vieme. 2/3 dyhovaných dverí na českom trhu pochádza od nás z Vysočiny. S našimi dyhovanými dvermi
budete mať doma kus prírody.

5

Máme skúsenosti s exportom do 20 krajín sveta.

6

Používame len ekologicky šetrné materiály, osvedčené a kvalitné komponenty, za ktoré ručíme. Naše dvere sami
testujeme, musia vydržať minimálne 200 000 cyklov. Kvalita je u nás na prvom mieste.

7

V našich SAPELI CENTRECH sa vám budú venovať vyškolení odborníci.

8

Radi inovujeme a vylepšujeme a zaujímame sa o každý detail. Z našej dielne vzišli napríklad dvere vybavené
jedinečnou hliníkovou hranou alebo protiplech do zárubní s veľmi odolnou, takmer nezničiteľnou konštrukciou.

9

Máme prepracovaný montážny systém. Naše dvere vám nainštalujú preškolení odborníci..

21 modelových radov, stovky prírodných aj umelých povrchov, tisíce možných kombinácií. U nás si vyberiete.

10 Ideme s dobou. Venujeme pozornosť súčasným trendom v bytovom dizajne a svoju ponuku stále aktualizujeme.
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Značky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

použité v katalógu

DYHA

označujú špeciálne vlastnosti výrobku či ich
modiﬁkáciu. Piktogram u modelu znamená, že
daná vlastnosť či úprava je u daného výrobku
dostupná. Nie je podmienkou, že je dostupná
vo všetkých variantoch modelu.
OCHRANNÁ ZNÁMKA SAPELI
Označenie dverí, na ktoré sa vzťahuje ochrana
úžitkovým vzorom či ochrana priemyselným
vzorom. Označenia dverí a zárubní SAPELI, ktoré
majú registrovanú ochrannú známku, sú označené
symbolom .

®

LIVRE

LIVRE – materiál z masívu s dôrazom na jedinečnosť a rozmanitosť. Je tvorený skladanými
lamelami rôznych rozmerov, ktoré majú rôznu hrúbku.

FARBA

FARBA – povrchová úprava nástrekom farby zo širokej škály vzorkovnice RAL.

LESK
MAT

LESK/MAT – exkluzívna povrchová úprava vo vysokom lesku, ktorá umožňuje jednoduchú
údržbu. Možné aj v matnom vyhotovení.

HPL

VLASTNOSTI
H

LIŠTA R, H, ...

RTG
DVERE

ZVISLÁ ORIENTÁCIA
DEKORU

ZVUKOVO IZOLAČNÉ
DVERE

VODOROVNÁ
ORIENTÁCIA DEKORU

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE

RÁMOVÁ ZOSADENKA

VODOODOLNÉ
DVERE

VYŠŠIA MECHANICKÁ
ODOLNOSŤ

DYMOTESNÉ
DVERE

PROTIPOŽIARNE
DVERE

TERMODVERE

KLÍMA DVERE
Ponuka špeciálnych vlastností je závislá od konkrétneho modelu dverí.
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DYHA – kvalitný prírodný materiál s hrúbkou 0,6 mm s prirodzenou textúrou dreviny. Dyha
je charakteristická možnými odchýlkami vo farbe a kresbe, ktoré sú znakom krásy a živosti prírodných materiálov. Z tohto dôvodu sú vždy kresba a odtieň dyhy iba orientačné.
Pre jednotlivé časti kompletu je možná farebná odlišnosť. Povrch je ošetrený štyrmi vrstvami laku na vysokú odolnosť.

CPL

SAPDECOR

SAPELIT

KARTÓN

HPL LAMINÁT – vysokotlakový laminát hrúbky 0,8 mm, tento materiál má vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a oderu, výhodou je taktiež jednoduchá údržba
a vysoká odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom používaným najmä v zdravotníctve. Je vhodný do extrémne namáhaných priestorov, napr. zdravotnícke zariadenia,
školy, výrobné priestory, športové zariadenia, supermarkety a pod.
CPL LAMINÁT – strednotlakový laminát hrúbky 0,2 mm, tento materiál je odolný proti mechanickému poškodeniu, výhodou je aj jednoduchá údržba a odolnosť proti bežne používaným čistiacim aj dezinfekčným prostriedkom. CPL laminát je povrch, ktorý dobre znáša
rodinnú prevádzku s malými deťmi či domácimi maznáčikmi.
SAPDECOR® – najmodernejší materiál s dokonalou imitáciou prírodnej dyhy. Pri výrobe
sú využívané nanotechnológie s dokonalým 3D efektom tlače. Materiál je veľmi príjemný
na pohľad aj na dotyk. Výrobky majú zjednotený povrch na všetkých komponentoch a sú
vhodné na bežné použitie v bytoch a rodinných domoch.
SAPELIT® – cenovo výhodný materiál v prirodzene pôsobiacich dekoroch dreva, ktorý
kombinuje UV vytvrdzovanú odolnú digitálnu tlač na dverách a fóliu na obložkách zárubní. Je vhodný do bežne používaných priestorov rodinných domov a bytov. Jeho hlavnou
prednosťou je nízka cena a vyššia odolnosť než v prípade bežnej fólie.
KARTÓN – špeciálna povrchová úprava, ktorou je možné dodatočne doplniť bežnú náterovú farbou pre interiér alebo polepiť tapetou.
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... rozširujeme ponuku dyhovaných povrchov
SME JEDNOTKOU NA TRHU
V DYHOVANÝCH DVERÁCH
Dyha je unikátny materiál, ktorý stvorila sama príroda. U nás v SAPELI sa potom s úctou ujmeme diela, aby
sme stvorili dokonalý výsledok – krásne a v každom detaile dokonalé dyhované dvere. Príďte sa pozrieť, aké sú
najnovšie trendy v súčasnom interiérovom dizajne, a vyberte si z viac než 100 drevín z celého sveta. Pre tento
rok sme navyše rozšírili ponuku o bielené dubové dyhy.
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... tvoríme trendy
REDE®

TALIA®

Nový modelový rad REDE je charakteristický použitím
decentnej V drážky vo vodorovnom a zvislom
vyhotovení. Modelový rad zahŕňa modely dverí od
plných cez zasklené až po celosklenené. Odporúčame
kombináciu s novou MINI zárubňou.

Štíhle línie a jednoduchý dizajn sú hlavnými znakmi
nového modelového radu TALIA. Je pre ňu charakteristický
jedinečný detail zasklenia bez líšt. Čistota a jednoduchosť
s perfektným spracovaním určuje široké použitie týchto
dverí. Odporúčame kombináciu s novou MINI zárubňou.

7

... rozširujeme ponuku dekorov

8

CPL BOROVICA BIELA

CPL BOROVICA DYMOVÁ

SAPDECOR BETÓN TIMBER

CPL BOROVICA SIVÁ

CPL ČIERNA GRAFIT U961

SAPDECOR BOROVICA PIESKOVÁ

... prichádzame
s uceleným
programom
celosklenených
dverí SAPGLASS®
Sapglass predstavuje širokú ponuku skiel a ich
úpravy, bezproblémový a funkčný set dverí, zárubne
a kovania. Umožňuje dizajnové prepojenie vzoru skla
alebo kovania na celosklenených a drevených dverách
vo vašom interiéri.

9

... hľadáme nové
technické riešenia

NADŠTANDARDNÁ VÝŠKA DVERÍ
SO ŠPECIÁLNOU VNÚTORNOU
KONŠTRUKCIOU
10

HLINÍKOVÁ HRANA
PRE REVERZNÉ OTVÁRANIE

NOVÝ MAGNETICKÝ ZÁMOK

ZÁVES NA DVERE REVERZNÝ

LIŠTA N NA UMELÉ POVRCHY

SKRYTÝ ZÁVES PRE
POLODRÁŽKOVÉ DVERE

ZÁVES SO SAMOZATVÁRANÍM

ZOŠTÍHLENÁ
ZÁRUBŇA MINI

ŠPIČKOVÉ ABS HRANY

11

12

9 dôležitých otázok pre výber dverí
alebo kým chytíte prvýkrát kľučku
Najdôležitejšie je začať včas, ideálne už vo fáze projektu.
Len tak môžete využiť skutočne všetky možnosti.

1

2
3
4
5

Použitie a umiestnenie
Chcete vchodové dvere do bytu? Potrebujete dvere do pivnice,
ktoré majú odolávať úniku tepla? Alebo sa zaujímate o protipožiarne
a bezpečnostné dvere?
Viac na strane 68 – 73.

6

Rozmery, stavebné otvory

7

Z akých veľkostí môžete vyberať? Aký veľký má byť stavebný otvor?
Viac na strane 77.

Systémy otvárania
Klasické otočné, posuvné, skladacie alebo iné?
Potrebujete usporiť priestor?
Viac na strane 78 – 83.

Povrchy a materiály
Dyha, laminát alebo iný materiál? Ktorý najviac vydrží?
Viac na strane 6, 8. a 94 – 113.

8
9

Zárubne
Čo sú bezfalcové zárubne? Čo je obklad kovovej zárubne?
Musí byť zárubne vidieť?
Viac na strane 74 – 77.

Kovanie (kľučky a zámky)
Aké kovanie vybrať? Počuli ste o magnetickom zámku?
Viac na strane 86 – 87.

Závesy (pánty)
Chcete „neviditeľné“ pánty? Aké pánty sa hodia do ktorej zárubne?
Viac na strane 88 – 89.

Záruka a servis
Nové dvere sú dlhodobou investíciou. Akú na ne budete
mať záruku a servis?
Viac na www.sapeli.cz.

Dizajn a štýl
Aký preferujete štýl a dizajn dverí a zárubní? Páčia sa vám napríklad
celosklenené dvere?
Viac na stranách 9 a 60 – 63.
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P

rogresívna moderná
kolekcia vyniká svojím
minimalistickým poňatím
dverí ako luxusného
interiérového doplnku.
Jedinečné prepracovanie
každého detailu, výber
unikátnych exotických
povrchov a kombinácia
odlišných typov materiálov
v súlade s poslednými
svetovými trendmi ju radia
medzi jednotku na trhu.

Moderné

15

16

Akord

DVERE
model 12 a 92
dyha dub morený biely

DYHA
FARBA

ZÁRUBŇA
Normal
dyha dub morený biely

H, R

Akord

SKLO
Satináto biele
vzor gravír 092
KĽUČKA
Lusy

Množstvo kombinácií, ktoré
ponúkajú dvere Akord, je
úžasné. Lištu môžete voliť
v dekore najrôznejších
materiálov –vysoký lesk, mat,
kovolaminát aj masívne drevo.

DVERE
ZÁRUBŇA

model 15
dyha padouk
Normal
dyha padouk

DVERE

ZÁRUBŇA

model 95
dyha dub AM
sklo Sapelux biele
vzor gravír 090
Normal
dyha dub AM

DVERE

ZÁRUBŇA

model 97
dyha wenge
sklo Sapelux biele
vzor pieskovanie 092
Obtus
dyha wenge

DVERE
ZÁRUBŇA

model 12
dyha javor AM
Obtus
dyha javor AM

17
Ponuku všetkých povrchov nájdete na str. 94.
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Alegro
®

DVERE
model 10
dýha ořech AM vodorovně
proužek dýha javor EV

DYHA

R, H, M

ZÁRUBEŇ
Obtus
dýha ořech AM

Alegro®

KLIKA
Design M4

Dvere Alegro vám
umožnia vytvoriť
dokonale zladený
komplet kombinácií
prúžka a kľučky Design
M4 v rovnakej drevine.

DVERE

ZÁRUBŇA

model 15
dyha javor AM
prúžok dyha wenge
Normal
dyha wenge

DVERE

ZÁRUBŇA

model 20
dyha čerešňa AM
prúžok dyha javor EU
Normal
dyha čerešňa AM

DVERE

ZÁRUBŇA

model 40
dyha hruška
sklo Sapelux biele
prúžok dyha wenge
Obtus
dyha hruška

DVERE

ZÁRUBŇA

model 10
dyha orech AM
prúžok dyha javor EU
Obtus
dyha orech AM

19
Ponuku všetkých povrchov nájdete na str. 94.
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Bonalana

DVERE
model 15
dyha orech natur

DYHA

ZÁRUBŇA
Obtus
dyha orech AM

Bonalana

KĽUČKA
Design M4

Bonalana kombinuje
prírodnú krásu dyhy
a masívnych drevených
líšt s možnosťou
vloženého polykarbonátu.

21
Ponuku všetkých povrchov nájdete na str. 94.
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Harmonie

DYHA
LIVRE
CPL
SAPDECOR

DVERE
model 82
dyha dub natur vodorovne
ZÁRUBŇA
Normal
dyha dub AM

Harmonie

SKLO
Sapelux biele
KĽUČKA
Kvadra

Elegancia, ladnosť, súzvuk
s moderným dizajnom,
dokonalosť opracovania
a mnoho ďalších
superlatívov – to sú vlastnosti,
ktorými sa pýšia dvere
Harmonie.
Dvere sú exkluzívnym
dizajnérskym výtvorom, ktorý
dodá vášmu interiéru svieži
vietor najmodernejších
architektonických trendov.

DVERE

ZÁRUBŇA

model 82
CPL slivka štruktúr
sklo Sapelux biele
Obtus
CPL slivka štruktúr

DVERE
ZÁRUBŇA

model 31
dyha hruška
Normal
dyha hruška

DVERE
ZÁRUBŇA

model 10 Praktik
CPL biela hladká
Normal
CPL biela hladká

DVERE

ZÁRUBŇA

model 40
dyha hruška
sklo Pavé modré
Normal
dyha hruška

23
Ponuku všetkých povrchov nájdete na str. 94.
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Linum
®

DYHA
FARBA
CPL
LESK

DVERE
model 16
vysoký lesk vanilka
prúžok vysoký lesk čierna
hliníková hrana

H, R,
3, 4

POSUV
Minima

Linum®

KOVANIE
Linum

Výnimočnosť modelu
podčiarkuje decentný
prúžok, ktorý prepája vzhľad
interiéru. Podľa ľubovôle si
vyberte povrch dverí alebo
materiál prúžku.

DVERE

model 16
CPL biela hladká
prúžok dyha orech AM

POSUV

Minima

DVERE

model 40
dyha orech EU
prúžok vysoký lesk biela

ZÁRUBŇA

Obtus
dyha orech EU

DVERE

model 10
vysoký lesk cappuccino

ZÁRUBŇA

Aktive

25
Ponuku všetkých povrchov nájdete na str. 94.
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Lotos
®

DYHA
FARBA
CPL
LESK

DVERE
model 83 a 93
CPL teak štruktúr

3, 4,
H, R, N

ZÁRUBŇA
Obtus
CPL teak štruktúr

KĽUČKA
Linum

Lotos®

SKLO
Satináto biele
vzor gravír 080
10

11

12

13

14

16

18

19

40

41

42

43

44

46

48

49

50

51

52

53

54

56

58

59

81

82

83

84

91

92

93

94

Model Lotos kombinuje
elegantné kovové prúžky v
striebornom alebo najnovšie
čiernom vyhotovení s pestrým
výberom povrchových úprav.

DVERE
ZÁRUBŇA

model 16
dyha wenge
Normal
dyha wenge

DVERE

ZÁRUBŇA

model 52
farba biela hladká
sklo Satináto biele
vzor gravír 044
Obtus
farba biela hladká

DVERE

ZÁRUBŇA

model 43
dyha slivka polenská
sklo Satináto modré
vzor gravír 043
Obtus
dyha slivka polenská

DVERE
ZÁRUBŇA

model 93
dyha orech AM
Harmonie Obtus
dyha orech AM
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Ponuku všetkých povrchov nájdete na str. 94.
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Metalik

DVERE
model 40

DYHA
CPL

SKLO
Float číre
ZÁRUBŇA
Metalik

Metalik

KĽUČKA
London

Pre Metalik je charakteristické
využitie hliníkových proﬁlov.
Dvere preto nájdu uplatnenie
tak v modernom interiéri,
ako aj v priestoroch
so zvýšenou vlhkosťou.

DVERE
ZÁRUBŇA

model 10
dyha padouk
Metalik

DVERE

ZÁRUBŇA

model 40
sklo Satináto biele
vzor pieskovanie 162
Metalik

DVERE
ZÁRUBŇA

model 11
dyha orech polárny
Metalik

DVERE
ZÁRUBŇA

model 10
dyha orech africký
Metalik

29
Ponuku všetkých povrchov nájdete na str. 94.
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Note
®

DVERE
model 14
dyha javor EU

DYHA
FARBA

ZÁRUBŇA
Normal
dyha javor EU

3, 4,
R, H

Note®

KĽUČKA
Terry

DVERE
Sapglass
ZÁRUBŇA
Normal
dyha javor EU
SKLO
Satináto biele
vzor gravír 044
KĽUČKA
zámok Entero s kľučkou Terry
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Rede
®

DVERE
model 43 a 13
farba hladká RAL 1015

DYHA
FARBA

ZÁRUBŇA
Obtus
farba hladká RAL 1015

3, 4,
H, R, M

Rede®

SKLO
Satináto biele
KĽUČKA
Senza
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Tenga
®

DYHA
FARBA

DVERE
model 25
dyha wenge
ZÁRUBŇA
kovová RAL 8017

R, H, M

Tenga®

KĽUČKA
bezpečnostné kovanie 01

Nadčasová elegantná
kombinácia rôzne orientovanej
dyhy, podčiarknutá rôznym
lomom odrážaného svetla,
oslovuje dynamických,
moderných zákazníkov.

35
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J

ednoduchý a čistý vzhľad, veľký
výber povrchových úprav
v kombinácii s výbornými
technickými vlastnosťami a
možnosť použitia v rôznych typoch
interiérov sú typickými znakmi
univerzálnej kolekcie. Moderná
konštrukcia a funkčný dizajn sú
zárukou kvality a vysokej úžitkovej
hodnoty.

Univerzálne

38

Damier
®

DVERE
model 12
bezpečnostné, protipožiarne
dyha orech africký

DYHA

H, R, M

ZÁRUBŇA
bezpečnostná kovová RAL 9007

Damier®

KĽUČKA
bezpečnostné kovanie M9
s kľučkou Entero

DVERE
model 12
reverzné otváranie
dyha orech africký
ZÁRUBŇA
obtus dyha orech africký
KĽUČKA
Entero

Model Damier umožňuje
použiť rôzne druhy drevín.
Vytvoríte tak decentný alebo
výrazný dizajnový prvok
vášho interiéru. Záleží iba
na vašej odvahe.

39
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Elegant

ZÁRUBŇA
Normal
Sapdecor brest

1, 3, 4,
R, H, M, N

SKLO
Screen číre
KĽUČKA
Entero

10

61

13

63

30

64

okienko zapustené
s lištou z masívu 3, 4, 5

31

32

71

73

33

74

40

81

okienko obojstranné
s priznanými skrutkami

50

83

55

84

60

Elegant

DYHA
FARBA
CPL
SAPDECOR
SAPELIT
LESK
HPL
KARTÓN
DESIGN

DVERE
model 73,
Sapdecor brest

65

91

93

94

Elegant
v modeli 10
je možné
po novom
kombinovať
s modelovým
radom Mera.

okienko obojstranné
s antikorovým zasklievacím
rámom

Hľadáte dvere do moderného
a ľahko zariadeného interiéru?
Siahnite po modeli Elegant, ktorý sa
vyznačuje jednoduchým a čistým
vzhľadom. Široký výber povrchových
úprav a technické vlastnosti navyše
umožňujú použitie v rôznych
interiéroch a robia z modelového
radu Elegant jeden
z najuniverzálnejších na trhu.
DVERE
ZÁRUBŇA

model 10
Sapdecor dub
Normal
Sapdecor dub

model 33
CPL biela hladká
sklo Sapelux biele
ZÁRUBŇA Normal
CPL biela hladká
DVERE

model 10
vysoký lesk červená
ZÁRUBŇA Obtus
CPL kovolaminát
DVERE

DVERE

ZÁRUBŇA

model 60
CPL čerešňa štruktúr
sklo Sapelux biele
Normal
CPL čerešňa štruktúr

41
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Hanum
®

DYHA
CPL
HPL
LESK

DVERE
model 26
CPL biela hladká
ZÁRUBŇA
Obtus
CPL biela hladká

H,R,
M,N

Hanum®

LIŠTA
33, 13, 22
KĽUČKA
Kvadra

Na počiatku bol skvelý nápad
študentky priemyselného dizajnu.
Potom sa do práce pustili dizajnéri
SAPELI a vznikol atraktívny modelový
rad Hanum. Výhodou dverí je ich
využitie ako vešiakovej steny.

43
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Kubika

DYHA,
SAPDECOR

DVERE
model 44, dvojkrídlové
dyha dub bielený olej
ZÁRUBŇA
Obtus
dyha dub bielený olej
SKLO
Sapelux biele
KĽUČKA
Design M4

Modelový rad Kubika napĺňa
príslovie „v jednoduchosti je
krása“. Tieto dvere sú zbavené
všetkých rušivých prvkov
tak, aby vynikla jemná línia
kubického tvaru.

DVERE
ZÁRUBŇA

model 22
dyha čerešňa AM
Obtus
dyha čerešňa AM

DVERE

ZÁRUBŇA

model 48
dyha buk
sklo Sapelux biele
Obtus
dyha buk

DVERE

ZÁRUBŇA

model 44
Sapdecor oliva sivá
sklo Sapelux biele
Obtus
Sapdecor oliva sivá

DVERE
ZÁRUBŇA

model 13
Sapdecor brest
Obtus
Sapdecor brest
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Mera
®

DYHA
FARBA
CPL
SAPDECOR
SAPELIT

DVERE
model 56
CPL borovica bielená
ZÁRUBŇA
MINI Obtus
CPL borovica bielená

1, H, N

Mera®

SKLO
Sapelux biele
KĽUČKA
Street

DVERE
Elegant 10
protipožiarne, klíma odolné
CPL borovica bielená
ZÁRUBŇA
MINI Obtus
CPL borovica bielená
KĽUČKA
Street

Modelový rad Mera
je vhodné kombinovať
s radom Elegant.

Funkcionalizmus priniesol
do českej prvorepublikovej
architektúry jednoduchosť
a ladnosť. Týmto trendom
sme sa inšpirovali pri
vytváraní dverí Mera.
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Talia
®

DYHA
CPL
SAPDECOR

DVERE
model 40
Sapdecor borovica piesková
ZÁRUBŇA
Obtus
Sapdecor borovica piesková

Talia®

SKLO
Sapelux biele
KĽUČKA
Design M4

DVERE
ZÁRUBŇA

model 55
Sapdecor betón timber
Normal
Sapdecor betón timber

DVERE

ZÁRUBŇA

model 50
Sapdecor borovica
piesková
sklo Sapelux biele
Normal
Sapdecor borovica
piesková

model 10
CPL borovica sivá
štruktúr
ZÁRUBŇA Normal
CPL borovica sivá
štruktúr

DVERE

model 20
CPL borovica dymová
štruktúr
ZÁRUBŇA Obtus
CPL borovica dymová
štruktúr
DVERE

49
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K

olekcia tradičných
interiérových dverí
SAPELI dodáva interiéru
jedinečnú atmosféru. Vysoká
kvalita použitých materiálov a
vyhotovení, široké spektrum
farieb, vzorov a variantov
zasklenia sú hlavnými
prednosťami, ktoré nachádzajú
uplatnenie v interiéroch tak
rezidenčného, ako aj komerčného
charakteru.

Tradičné

52

Bergamo

DYHA
FARBA
CPL
SAPDECOR

DVERE
model 28, lišta 8,
dvojkrídlové
dyha meranti

2, 3, 4, 8,
M, H, L

ZÁRUBŇA
Normal
dyha meranti
KĽUČKA
Misty

Bergamo patrí k tradičným
modelom, ktorých štýl nestráca
na svojom pôvabe ani za pár rokov.
Teraz sa dvere Bergamo tešia
veľkej obľube u vyznávačov retro
štýlu, ktorý oslavuje veľký návrat.

DVERE
ZÁRUBŇA

model 20
dyha orech AM
Normal
dyha orech AM

DVERE

ZÁRUBŇA

model 41
dyha jaseň
sklo Sapelux biele
Normal
dyha jaseň

DVERE

ZÁRUBŇA

model 30
CPL buk štruktúr
sklo Kôra číre
Normal
CPL buk štruktúr

DVERE

ZÁRUBŇA

model 35
dyha bubinga
sklo Pavé biele
Obtus
dyha bubinga
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Domino
®

DYHA
FARBA
CPL
SAPDECOR

DVERE
model 63
Sapdecor betón timber
reverzné otváranie

H, R,
M, N

ZÁRUBŇA
Obtus
Sapdecor betón timber

Domino®

SKLO
Float číre
KĽUČKA
Morgan

Pre dvere Domino platí
jednoduchosť, hravosť,
funkčnosť a osobitosť.
Moderná konštrukcia a dizajn
sú zárukou vysokej úžitkovej
hodnoty.

DVERE

ZÁRUBŇA

model 73
dyha dub AM
sklo Sapelux biele
Normal
dyha dub AM

DVERE

ZÁRUBŇA

model 63
CPL orech štruktúr
sklo Sapelux biele
Normal
CPL orech štruktúr

DVERE

ZÁRUBŇA

model 63
CPL biela perla
sklo Sapelux biele
Obtus
CPL biela perla

DVERE

ZÁRUBŇA

model 71
CPL orech štruktúr
sklo Sapelux biele
Normal
CPL orech štruktúr
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Swing

DVERE
model 35, dvojkrídlové
dyha dub strieborný

DYHA
FARBA
CPL
SAPDECOR

ZÁRUBŇA
Normal
dyha dub strieborný

1, R, N,
H, M

Swing

SKLO
Float číre
KĽUČKA
Design M4

DVERE

model 49
CPL javor štruktúr
sklo Sapelux biele

DVERE

model 38
farba biela hladká
sklo Sapelux biele

ZÁRUBŇA

Normal
CPL javor štruktúr

ZÁRUBŇA

Obtus
dyha buk

model 47
dyha makasar
sklo Wood
ZÁRUBŇA Obtus
dyha makasar
DVERE

DVERE
ZÁRUBŇA

model 28
CPL jaseň štruktúr
Normal
CPL jaseň štruktúr
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Venecia
®

DYHA
FARBA
CPL
SAPELIT

DVERE
model 40, lišta 9
farba biela hladká
ZÁRUBŇA
Normal
farba biela hladká

2, 3, 4,
9, L

Venecia®

SKLO
Satináto bronzové
KĽUČKA
Morgan

DVERE

ZÁRUBŇA

model 40
dyha jelša
sklo Satináto bronz
Normal
dyha jelša

DVERE
ZÁRUBŇA

model 10
CPL orech štruktúr
Normal
CPL orech štruktúr

DVERE

ZÁRUBŇA

model 41
farba biela hladká
sklo Silk biele
Normal
dyha biela hladká

DVERE

ZÁRUBŇA

model 57
dyha breza
sklo Sapelux biele
Normal
dyha bríza
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Celosklenené dvere Sapglass®

DVERE
Sapglass

ZÁRUBŇA
Normal
farba biela hladká
KOVANIE
Bari, kľučka Twist

Moderný dizajn, kvalita
a bezpečnosť sú
charakteristickými znakmi
celosklenených dverí. Vo
všetkých svojich vyhotoveniach
sa stanú presvedčivým
prvkom bytových interiérov,
kancelárií, obchodov a ďalších
objektov. Tvrdené sklo má
vysokú odolnosť proti nárazu
a v prípade jeho rozbitia nehrozí
poranenie ostrými črepinami.

Celosklenené dvere Sapglass®

SKLO
Float číre
vzor laser 148
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Celosklenené dvere Sapglass®
62

120
1
120

127
27

128
1
12
8

132
32

136
136

141
1
141

148
48

149
149

171
71

218
21
2
8

HERMAT

M&T

GENOVA

ENTERO

ECONOMY OBJEKT

DORMA
ARCOS

VENEZIA

TRINITY

MINI OBJEKT

CLASSIC

BARI

MINI

RONDO

ARCO

MINIMAL

MEDIO

Celosklenené dvere Sapglass®

Zámky pre celosklenené dvere

MAXIMAL

63

64

Presklené steny

STENA
C s celosklenenými
posuvnými dvermi Sapglass

ZÁRUBŇA
Obtus
dyha wenge
DRŽADLO
Mimolimit

1/ Obložková zárubňa môže byť v polodrážkovom i v bezfalcovom vyhotovení, NORMAL, OBTUS,
HARMONIE NORMAL, HARMONIE OBTUS.
2/ Rámová zárubňa môže byť v polodrážkovom i bezfalcovom vyhotovení NORMAL a OBTUS.
3/ Rámová zárubňa EI30 = požiarna odolnosť 30 minút, môže byť v polodrážkovom i bezfalcovom
vyhotovení NORMAL a OBTUS, EI/EW30. Hrúbka skla je 17 mm.
4/ Rámová zárubňa EI15 = požiarna odolnosť 15 minút, môže byť v polodrážkovom i bezfalcovom
vyhotovení NORMAL a OBTUS, EI/EW15 a EI15/EW30. Vyhotovenie zvukovo-izolačné 32 dB.
Hrúbka skla je 9 mm.

A

Bočné svetlíky, nadsvetlíky
alebo aj samostatné
svetlíky, to všetko nájdete
v našej ponuke. Svetlíky
majú nielen veľkú estetickú
hodnotu, ale aj značný
praktický význam –
presvetlia a opticky zväčšia
akúkoľvek miestnosť či
chodbu.

B

E

F

K

N

C

O

G

Štandardné
vyhotovenie bočného
svetlíka s pevným
spodným dielom.

D

P

Presklené steny

SKLO
Float, pieskovaný vzor 111

M

Q

I

J

L

H

Vyhotovenie bočného
svetlíka bez spodného
pevného dielu
(odporúčame použitie
kaleného skla).

Vyhotovenie bočného
svetlíka so spodným
rámovým dielom.
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Nadsvetlíky Glatt

DVERE
Harmonie 40
nadsvetlík Glatt Z3
masiv livre dub
SKLO
Sapelux biele

Nadsvetlíky Glatt

ZÁRUBŇA
Harmonie Normal
dyha dub AM
KĽUČKA
Design M4

Z2

Nadsvetlík Glatt je
dokonalé riešenie
pre moderný interiér
v byte, ale
aj kancelárii, umožní
vyniknúť dverám
a zväčší priestor aj
v malej miestnosti.

Z3

1K
združená dverovka
=> textúra nadväzuje

ŠTANDARDNE
2K – CPL laminát, HPL laminát, dyha
dverovky jednotlivo
=> textúra nenadväzuje
nadsvetlík opačná orientácia

VARIANTNE
2K – dyha vodorovne
dverovky jednotlivo
=> textúra nenadväzuje
nadsvetlík rovnaká orientácia

VARIANTNE
2K – dyha zvisle
dverovky jednotlivo
=> textúra nenadväzuje
nadsvetlík rovnaká orientácia

ŠTANDARDNE
2K – CPL laminát, HPL laminát, dyha
dverovky jednotlivo
=> textúra nenadväzuje
nadsvetlík opačná orientácia
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Vstupné dvere do bytu

ZÁRUBŇA
kovová bezpečnostná
s dreveným obkladom

Alegro

Bergamo

Damier

KĽUČKA
bezpečnostné kovanie M9

10

15

Elegant

10

20

10

Tarugo

10

20

10

21

23

25

27

12

15

16

Tenga

17

Venecia

10

12

28

29

Swing

Odporúčame venovať značnú
pozornosť výberu správnych
vstupných dverí do vášho bytu.
Tieto dvere sú nielen vašou
vizitkou, ale musia spĺňať celý rad
funkcií od požiarneho zaistenia
až po bezpečnosť vášho domova.
Dvere SAPELI prechádzajú veľmi
prísnymi testami vo vlastných
skúšobniach a napríklad ich
vysokú požiarnu odolnosť
potvrdila i kontrola Českej
obchodnej inšpekcie v roku 2015.

11

13

15

16

20

25

10

20

Vstupné dvere do bytu

DVERE
Elegant 10
bezpečnostná trieda 3,
protipožiarne EW30, klíma
odolné
farba RAL
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Špeciálne úpravy dverí

ZÁRUBŇA
Normal
HPL Egger javor
KĽUČKA
Jameson

Vstupné dvere do bytu
Dvere od vášho domova môžu mať nielen protipožiarnu, dymotesnú a bezpečnostnú
funkciu, ale taktiež klíma úpravu a zvukovú izoláciu. Kvalitný mechanický prah navyše
zamedzí aj úniku drahocenného tepla. Zatiaľ čo vnútorná strana dverí bude v dizajne
interiérových dverí, tá vonkajšia môže ladiť s povrchom dverí od ostatných bytov.

Dvere do spální a detských izieb
Tu je prioritou zvuková izolácia, ktorá môže dosiahnuť až 43 dB. Oceníte ju, keď máte malé
deti, ale aj po rokoch, kedy vaša hudbou posadnutá ratolesť dosiahne tínedžerský vek.
Predovšetkým rodinám s deťmi odporúčame pre vyššiu bezpečnosť použiť pri presklených
dverách kalené sklo, ktoré má podstatne väčšiu pevnosť. V prípade, že sa napriek tomu
rozbije, rozpadne sa na veľmi malé kúsky, ktoré nemôžu ublížiť ako klasické sklo.

Dvere do kúpeľne, kuchyne, špajzy
Pri výbere dverí nejde len o ich
estetickú stránku, ale taktiež, alebo
lepšie povedané, predovšetkým o ich
konkrétne úžitkové vlastnosti. Ak
vám majú dvere dlho a dobre slúžiť,
musia mať konštrukciu odvodenú
od prostredia a funkcie, ktorú majú
splniť. Napriek tomu nemusíte
zľavovať zo svojich estetických
nárokov – všetky špeciálne dvere
vieme u nás v SAPELI zladiť
do jedného zvoleného dizajnu.

Špeciálne úpravy dverí

DVERE
Elegant 10
termo úprava
HPL Egger javor

Dvere v týchto priestoroch sú často ohrozované vlhkosťou, ktorá by mohla spôsobiť
deformáciu alebo prehnutie krídla. Špeciálne dvere SAPELI majú kvalitné výstuhy a hliníkovú
fóliu, ktorú síce nevidieť voľným okom, ale dvere pred deformáciou spoľahlivo ochráni.

Vnútorné bazény, vírivky alebo iné vlhké
priestory
Tieto miestnosti by mali byť oddelené takzvanými vodovzdornými dvermi. Ich konštrukcia
je zo špeciálneho materiálu, ktorý nereaguje na vlhkosť a zároveň zaručuje dobrú tepelnú
izoláciu.

Dvere do pracovní
Typ špeciálnych dverí by sa mal vždy odvodiť od činnosti, na ktorú je pracovňa určená.
Napríklad nedávno sme na nadšenie celej rodiny osadili zvukovo-izolačné dvere do pracovne
známeho rockera, inokedy si podnikateľ objednal dvere s vyšším stupňom zabezpečenia
proti násilnému vniknutí.

Dvere na pôjd a do garáže
Sú dvere, ktoré musia odolať najmä vysokému rozdielu teplôt. Do týchto priestorov
môžete voliť dvere s termo úpravou, ktoré výborne tepelne izolujú. Do garáží taktiež často
protipožiarne s klíma úpravou.
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Špeciálne úpravy dverí

ZVUKOVO-IZOLAČNÉ DVERE
Hluk môže byť veľmi obťažujúcim faktorom na pracovisku aj doma vo chvíľach
odpočinku, preto v našej ponuke nájdete aj zvukovo-izolačné dvere. Ponúkame
ich v otočnom vyhotovení a v modelových radoch sú označené piktogramom.
Dvere tvorí špeciálna konštrukcia doplnená o zvukovoizolačné prvky. Tieto
dvere vám umožňujú dokonale oddeliť hlučné priestory, ako sú napr.
chodby, od bežných prevádzkových priestorov, alebo taktiež dosiahnuť vysoký
úžitkový komfort v miestnostiach s požiadavkami na pokojné prostredie,
ako sú napr. spálne alebo pracovne. Dvere môžu byť osadené do drevenej
obložkovej alebo rámovej zárubne označenej v katalógu piktogramom alebo do
kovovej zárubne, ktorá musí byť osadená tesnením. Hodnota útlmu zvukovoizolačných dverí SAPELI môže byť 27, 32, 37 a po novom aj 43 dB.

TERMO DVERE
Dvere a zárubne sú určené do chladných priestorov, ako sú pôjdy, pivnice,
garáže, komory, mraziarne, chladiace miestnosti a rôzne technické miestnosti
a pod. Dvere majú výborné tepelno-technické vlastnosti, dajú sa použiť
na udržanie chladu alebo, naopak, aj tepla.
Súčiniteľ prestupu tepla plných dverí vrátane zárubne u = 0,84 W/m2K.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SAPELI
Myslíme tiež na vašu bezpečnosť a ochranu majetku proti násilnému vniknutiu.
Povrchovo sú dvere upravené podľa priania zákazníka rovnako ako klasické
dvere modelových radov SAPELI. Komplet dverí a zárubní je vybavený 3D
nastaviteľnými závesmi. Bezpečnostné uzávery sú vyrábané aj s požiarnou
odolnosťou EI 30 a EI 45. Všetky typy dverí sú skúšané a certiﬁkované,
takže spĺňajú všetky právne a technické požiadavky stanovené
na území ČR na stavebné prvky. Bezpečnostné dvere SAPELI sú
ponúkané v 2. a 3. bezpečnostnej triede a sú určené na zabezpečenie bytov,
kancelárií a ďalších chránených priestorov. Povrch dverí môže byť z oboch strán
v povrchovej úprave CPL laminát alebo s prírodnou dyhou, pozrite tabuľku
povrchových úprav. Montáž bezpečnostných dverí môže vykonávať iba ﬁrma
vyškolená a poverená výrobcom.
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Naše výrobky sú preverené nielen dlhoročnou prevádzkou, ale aj prísnymi atestmi. Požiarne uzávery SAPELI sa skladajú
z protipožiarnych dverí SAPELI, ktoré môžu byť osadené v protipožiarnej obložkovej zárubni SAPELI, protipožiarnej
rámovej presklenej stene SAPELI alebo kovovej zárubni, ktorá však spĺňa právne aj fyzicky všetky náležitosti pre požiarny
uzáver danej odolnosti. Požiarne uzávery SAPELI sú odskúšané pre osadenie ako do ľahkých montovaných konštrukcií
(napr. protipožiarne sadrokartónové), tak aj do tuhých (napr. murovaných) konštrukcií. Tieto uzávery SAPELI je možné
súčasne s protipožiarnou odolnosťou (EI (EW) 30 DP3; EI (EW) 15 DP3) dodávať i s odolnosťou dymotesnou (Sa
i Sm), zvukovoizolačné (až 37 db), vo vyhotovení klíma (až odolnosť KLIMA III) a bezpečnostnom vyhotovení (2.
bezpečnostná trieda).
Ani v tomto špeciﬁckom sortimente nemusíte zľavovať zo svojich estetických nárokov, pretože protipožiarne výrobky
SAPELI si zachovávajú dizajn jednotlivých modelových radov. Presklené protipožiarne steny SAPELI sú
dodávané v rámovej konštrukcii vo všetkých povrchových úpravách zodpovedajúcich tomuto typu výrobku.

KLÍMA DVERE

Špeciálne úpravy dverí

POŽIARNE A DYMOTESNÉ UZÁVERY

Je dôležité zvoliť vhodné dvere s ohľadom na prostredie – klímu, kde budú osadené. Preto vám SAPELI ponúka dvere
rôznych konštrukcií do bytov, rodinných domov, bytových domov, priemyselných stavieb, sociálnych a zdravotníckych
zariadení. Aby naše výrobky dobre slúžili svojmu účelu a nedochádzalo k problémom s funkčnosťou a deformáciou,
odporúčame vybrať si vhodné dvere podľa uvedených klíma kategórií. Dvere Klima II. a III. majú špeciálnu konštrukciu,
ktorá obsahuje AL vrstvu, jež zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dverí.

ROZDELENIE KLÍMA DVERÍ
Klíma I. (a) Vnútorné dvere SAPELI v štandardnom vyhotovení spĺňajú požiadavky tejto kategórie.
Klíma II. (b) Dvere na oddelenie priestorov so stredným rozdielom klímy (napr. kúpeľne, WC, komory, vstupy
z temperovaných chodieb a schodísk).
Klíma III. (c) Dvere určené pre prechod z nevykurovaných priestorov (garáže, pivnice, schodiská, zádveria a pod.)
do priestorov vykurovaných.

VODOODOLNÉ DVERE
Vodovzdorné dvere sú ideálnym riešením do mokrého a vlhkého prostredia. Dvere aj zárubne sú vyrobené zo špeciálneho
materiálu, ktorý zaručuje stabilnú a odolnú konštrukciu v prostrediach, kde sa očakáva kontakt so zvýšenou vzdušnou
vlhkosťou alebo s vodou – pri bazénoch, v pivniciach, v potravinárskych prevádzkach a pod.
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Zárubne
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Zárubňa NORMAL®
pre polodrážkové
dvere
Zárubne Normal majú spojenie obložiek
na pokos v uhle 45° a hodia sa predovšetkým
pre klasické dvere SAPELI.

Zárubňa NORMAL®
pre bezfalcové dvere
Bezfalcové dvere sú riešením pre náročného
zákazníka, ktorý ocení, že dvere v zatvorenom
stave zachovávajú jednotnú plochu so
zárubňou.

Zárubňa OBTUS®
pre polodrážkové dvere

Zárubňa OBTUS®
pre bezfalcové dvere

Ide o obložkovú zárubňu, ktorá má napojenie
vrchného vodorovného nadpražia k zvislým
dielom zárubne tzv. „na tupo“. Tento zdanlivý
detail povýši zárubňu Obtus v spojení
s modernými dvermi SAPELI na atraktívny
architektonický prvok vo vašom interiéri.

Pre tých, ktorí zvolia bezfalcové vyhotovenie
dverí, nie je z hľadiska dizajnu lepšia voľba než
zárubňa Obtus.

Kovové zárubne sa delia na bezpečnostné
a štandardné. Bezpečnostné typy sú
použiteľné pre bezpečnostné dvere SAPELI
a všetky ostatné kombinácie odolností.
Štandardné typy sú použiteľné pre všetky
ostatné odolnosti a ich kombinácie, len
s výnimkou bezpečnostnej odolnosti.

Zárubňa MINI reaguje na
súčasné trendy
v bytovom dizajne – úzke
línie, minimalistické
vyhotovenie. Môže
byť Normal, Obtus pre
polodrážkové i bezfalcové
vyhotovenie.

Zárubne

Kovové zárubne

Zárubňa
MINI®

Zárubne je možné objednať ako
- jednodielne zamurovacie,
- dvojdielne na dodatočnú montáž
(s polodrážkou, bez polodrážky,
s dvojitou polodrážkou).

PRED

PO

Zárubňa OKZ –
obklad kovovej zárubne
Skrytá
hliníková
zárubňa SAP
Moderné riešenie, ktoré
umožní dverám dokonalé
splynutie so stenou.

typ zárubne: NORMAL, OBTUS
Zárubňa OKZ nájde uplatnenie predovšetkým
pri rekonštrukciách interiérov v starších
panelových domoch, ale nielen tam. Ak už máte
kovovú zárubňu a túžite po naozaj peknom
interiéri, máme pre vás jednoduché riešenie.
V priebehu niekoľkých minút vám kovovú
zárubňu obložíme, a to bez búrania a prachu.
Zárubne OKZ je možné dodať pre dvere otočné,
posuvné, lamelové a v prechodovom vyhotovení.
Pred objednaním zárubne OKZ konzultujte
s montážnou ﬁrmou, či sú vaše súčasné
kovové zárubne zabudované s požadovanou
presnosťou, aby bolo možné montáž zárubne
zodpovedajúcim spôsobom vykonať.
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Zárubne

Zárubňa LATENTE®
typ OBTUS bez polodrážky

Zárubni LATENTE niekedy tiež hovoríme „skrytá
zárubňa“, pretože jej obrys je v jednej rovine
s obrysom steny.

RÁMOVÁ zárubňa

typ NORMAL, OBTUS polodrážkové,
bezfalcové vyhotovenie
Zárubne rámové je možné osadiť do začisteného
stavebného otvoru. Výsledný vzhľad pôsobí
kompaktne a harmonicky.

Zárubňa
HARMONIE NORMAL®
Zárubňa HARMONIE sa vyznačuje elegantným proﬁlom
obložky, tzv. „mydielkom“.
Je možné ju použiť aj pre iné modelové rady, ako sú dvere
Harmonie. Zárubňa HARMONIE NORMAL môže byť
vo vyhotovení pre polodrážkové i bezfalcové dvere.
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Zárubňa METALIK
Pripravili sme pre vás obložkovú zárubňu z
hliníkových proﬁlov, ktorú je možné kombinovať
s drevenými dverami alebo s dverami
z hliníkových proﬁlov.

Zárubňa
HARMONIE
OBTUS®
Zárubňa HARMONIE OBTUS môže byť
vo vyhotovení pre polodrážkové
i bezfalcové dvere.

Zárubne
Zárubne

Rozmery dverí a stavebných otvorov
Objednávací rozmery drevených obložkových zárubní
Platí pre zárubne PRIECHODNÉ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAMELOVÉ
okrem zárubne LATENTE
objednávací (priechodný)
rozmer

stavebný otvor

zárubňa HARMONIE
vonkajší rozmer zárubne*

vonkajší rozmer**

š × v (mm)

š × v (mm)

š × v (mm)

š × v (mm)

600 × 1970

700 × 2020

760 × 2047

780 × 2057
880 × 2057

700 × 1970

800 × 2020

860 × 2047

800 × 1970

900 × 2020

960 × 2047

980 × 2057

900 × 1970

1000 × 2020

1060 × 2047

1080 × 2057

1250 × 1970

1350 × 2020

1410 × 2047

1430 × 2057

1450 × 1970

1550 × 2020

1610 × 2047

1630 × 2057

1650 × 1970

1750 × 2020

1810 × 2047

1830 × 2057

1850 × 1970

1950 × 2020

2010 × 2047

2030 × 2057

(hrúbka steny)

Výšku stavebného otvoru je nutné merať od dokončenej podlahy (parkety, dlažba, koberce)
* Platí pre šírku obložky 65 mm.
** Platí pre šírku obložky 75 mm.

Nadštandardná výška dverí
Nadštandardná výška dverí je stále obľúbenejším prvkom v modernom interiéri.
Dvere môžu dosahovať až po strop alebo byť doplnené nadsvetlíkom.
Dvere SAPELI sa vyrábajú až do výšky 272 cm.
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Systémy otvárania
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Premyslite umiestnenie
a otváranie dverí s ohľadom
na elektroinštaláciu a budúce
vybavenie. Dvere by vám
napríklad pri otvorení nemali
zakryť trebárs vypínač alebo
inak komplikovať každodenné
využívanie priestorov.
Ak nemáte dostatok
priestoru, zvoľte na tieto
účely praktickejšie lamelové
alebo posuvné dvere.

Systémy otvárania

OTOČNÉ DVERE
Dvere otočné sú jedným z najstarších spôsobov otvárania dverí a vďaka svojmu
neustálemu vývoju dnes patrí k spôsobom najprepracovanejším. Umožňuje
dokonalé tesnenie dverného krídla v zárubni a ponúka široké možnosti
použitia aj v sortimente špeciálnych dverí. Priestorová náročnosť je síce väčšia
(cca 0,8 m2), ale ak zvolíte model presklený alebo osadenie do rôznych presklených
stien, priestor sa opticky prepája a zväčšuje.

OTOČNÉ DVERE –
REVERZNÉ OTVÁRANIE
Reverzné dvere sa otvárajú v opačnom smere, teda
do zárubne. Reverzné dvere majú ako estetické hľadisko,
pretože umožňujú docieliť jednotnú rovinu dverí so stenou,
tak aj bezpečnostné, lebo nehrozí otvorenie dverí napríklad
do úzkej chodby.

OTVÁRANIE V OBOCH SMEROCH ERGON
Spôsob otvárania dverí s kombináciou „otočného a posuvného“ krídla v jedinom mechanizme umožňuje
minimalizovať nároky na pôdorysný priestor otvoreného dverného krídla oproti klasickému
krídlu otočnému (požiadavky na priestor cca o 40 % nižšie). Otváranie je zároveň veľmi komfortné, pretože
umožňuje otváranie vždy smerom od seba, tým značne uľahčuje pohyb predovšetkým telesne postihnutým.
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Systémy otvárania

SKLADACIE DVERE
NA STENU COMPACK
Predstavujeme vám riešenie otvárania dverí, ktoré usporí plochu potrebnú
na otvorenie dverí až o 50 %, a maximalizuje tak využiteľný priestor v okolí
dverí.

DVERE KYVNÉ
Tento typ otvárania pravdepodobne poznáte pod ľudovejším označením
„lietačky“. Dverné krídlo má špeciálne závesy, ktoré umožňujú otváranie
krídla na obe strany, preto sú tieto dvere taktiež priestorovo
najnáročnejšie. Ich hlavnou výhodou je, že sa otvárajú iba zatlačením a úplne
samy sa zatvárajú. To sa využíva v reštauráciách, v nemocniciach a v podobných
prevádzkach s vyššou frekvenciou prechodu. Odporúčame voliť kyvné dvere
s presklením, aby bol zaistený priehľad, a nedochádzalo tak ku kolíziám.

LAMELOVÉ DVERE
Ak požadujete dvere lamelové, máte možnosť voliť medzi dvermi skladacími alebo harmonikovými,
pričom z hľadiska náročnosti na priestor patria oba typy k tým úspornejším. Dverné
krídlo je tvorené lamelami, ktoré kombinujú posuvný a otočný pohyb.
SKLADACIE DVERE majú všetky lamely rovnako široké a zasahujú iba do jedného priestoru.
Vyrábajú sa ako v plnom, tak presklenom vyhotovení.
HARMONIKOVÉ DVERE majú prvú lamelu polovičnej šírky než nasledujúce a pri otváraní
zasahujú do oboch priestorov.
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Systémy otvárania

POSUVNÉ DVERE NA STENU

Posuvné dvere na stenu sú najjednoduchším riešením, ktoré nevyžaduje stavebný
zásah, pritom ich priestorové nároky sú iba 0,1 m2.

POSUVNÉ DVERE DO STENY

Ak vám však nechýba odvaha pustiť sa do zásadnejších stavebných
úprav, SAPELI vám ponúka taktiež posuvné dvere do steny alebo
posuvné dvere do stavebného puzdra. Ide o kovovú konštrukciu,
v ktorej je zabudovaná koľajnica s posuvným mechanizmom. Táto
konštrukcia sa zabudovává do montovanej priečky alebo murovanej
steny.

POSUVNÉ DVERE MINIMA
Nová generácia posuvného kovania s mimoriadnymi vlastnosťami:
dizajn, funkčnosť (tichý chod), bezpečnosť (minimalizácia poranenia
hlavne u detí vďaka softovému doťahu). Kovanie je pre drevené aj sklenené
dvere, moderný minimalistický vzhľad, žiadne búchanie pri zatváraní.
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Systémy otvárania

POSUVNÉ DVERE AVANZA ZERO
A AVANZA HEAVY
Posuvné systémy, ktoré ponúkajú jednoduchý a kompaktný dizajn, široké
možnosti použitia (sklenené alebo drevené krídla, kotvenie na stenu alebo
do stropu) a dokonalú techniku, vrátane softového tlmenia, ktoré zvyšuje
komfort a bezpečie.
Posuvný systém AVANZA ZERO
Jednoduchý kompaktný systém pre krídla do hmotnosti 40 kg vo vyhotovení
kefované antikoro pre posuvné jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere.
Je určený pre sklenené aj drevené dvere.
Posuvný systém AVANZA HEAVY
Kompaktný posuv, určený pre náročné požiadavky. Posuv je možné
doplniť bočným svetlíkom, a vytvárať tak celé presklené steny. Kovanie je
vo vyhotovení kefované antikoro pre jednokrídlové aj dvojkrídlové dvere, a to
ako sklenené, tak aj drevené.

POSUVNÉ DVERE
AVANZA ONE
Moderný kompaktný systém kovania s plynovým
tlmením. Dodáva sa v kombinácii s drevenou alebo
hliníkovou garnižou. Možnosť zamykania dverí.
Možnosť výberu zo všetkých modelových radov v
plnom aj presklenom vyhotovení. Ak nie je požiadavka
na uzamknutie dverí, je možné vyhotovenie posuvu
aj bez dorazového stĺpika. Pre uzamknutie je vždy
nutný drevený stĺpik.
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POSUVNÉ
DVERE
ULTERIOR
Netradičné riešenie posuvného kovania
bez garniže. Systém je vhodný
pre plné aj presklené dvere.
Vyhotovenie skrytého posuvu môže
byť so zárubňou alebo bez.

Systémy otvárania
POSUVNÉ DVERE AKTIVE A EMOTIVE

Štýl pre moderné interiéry, ktorý ponúka široké možnosti a výnimočný dizajn. Rozdiel je iba v detaile! Ide o posuv
do stavebného puzdra, ktoré je špeciálne pripravené na osadenie do steny bez zárubne.

AKTIVE je absolútne čisté riešenie bez viditeľnej zárubne.
V prípade systému EMOTIVE stavebný otvor lemuje decentná a zároveň praktická
hliníková lišta.
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Hrany, lišty

Hrany
s hliníkom

HRANA AL
POLODRÁŽKA

HRANA AL
BEZFALC

HRANA AL
REVERZNÉ OTVÁRANIE

HRANA AL
POLODRÁŽKA ČIERNA

HRANA AL
BEZFALC ČIERNA

HRANA AL
ČIERNA REVERZNÉ OTVÁRANIE

HRANA AL
BOČNÉ KRÍDLO

Hrany

HRANA AL
ZÁRUBŇA

HRANY ABS
JE MOŽNÉ KU
VŠETKÝM
DEKOROM
CPL ŠTRUKTÚR
A HPL ŠTRUKTÚR
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HRANA S2 DYHA

HRANA S3 DYHA

HRANA O3

HRANA P2
CPL LAMINÁT

HRANA S2
CPL LAMINÁT

HRANA BOČNÉ KRÍDLO

HRANA O3
(BEZ POLODRÁŽKY)

2O3 – HRANA S DVOJITOU
POLODRÁŽKOU 43 DB

Hrany, lišty

Lišty na plochu

2

3

4

5

8

9

H

L

1

2

3

4

5

8

9

H – DYHA, CPL LAMINÁT,
CPL KOVOLAMINÁT,
FÓLIA

L

M – DYHA,
FARBA MÔŽE BYŤ I PRE
ZAPUSTENÉ LIŠTOVANIE

N-CPL LAMINÁT,
SAPDECOR

R – DYHA, CPL
KOVOLAMINÁT

Lišty zasklievacie
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Kľučky

Vyberte si kvalitné kľučky so špičkovým dizajnom
od českých výrobcov. Kompletnú ponuku nájdete
v katalógu kovania SAPELI alebo na www.sapeli.sk.
NOVA

PROMO

ENTERO
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JAMESON

LUSY

KVADRA

MORGAN

STREET

TORRES

Kľučky
SENZA

SPY

MISTY

FORSAP

DESIGN M4

MINI-V

SONIA

ENTERO II

LINUM

MINIMAL

MAXIMAL

DENY

DENY

ANDY

TRINITY
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Zámky a závesy

Závesy pre dvere s polodrážkou
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Závesy pre dvere bezfalcové

ZÁVES 80/10

ZÁVES TUKAN

ZÁVES SAPTEC

ZÁVES BASYS DX 61

ZÁVES ESPRIT PREMIUM

ZÁVES METRIK

ZÁVES VX7939/100

ZÁVES SFS JUST
(DREVENÁ ZÁRUBŇA)

ZÁVES SFS JUST
(KOVOVÁ ZÁRUBŇA)

ZÁVES VX7729/160 PLANUM

ZÁVES VX7939/160 PLANUM

ZÁVES MINI SATÉN 80/10

ZÁVES ČAPÍKOVÝ (KUBIKA)

ZÁVES ČAPÍKOVÝ GP (METALIK)

ZÁVES TECTUS 380

ZÁVES VARIANT SC

Závesy pre dvere REVERZNÉ

Závesy pre dvere HARMONIE

ZÁVES TECTUS 240

ZÁVES SOFT

ZÁVES SOFT TUKAN

ZÁVES KYVNÝ

ZÁVES KYVNÝ

Zámky a závesy

ZÁVES SOFT 4H

Závesy pre dvere kyvné

ZÁMKY

ZÁMOK
S MAGNETICKOU STRELKOU

ZÁMOK PRAKTIK
(PLASTOVÁ STRELKA A ZÁVORA)

ZÁMOK KOMFORT
(KOVOVÁ STRELKA A ZÁVORA)

ZÁMOK PREMIUM
(TICHÁ STRELKA)

ZÁMOK VALCOVÝ
(KĽUČKA BEZ ZAMYKANIA)

ZÁMOK TROJBODOVÝ

NEPODCEŇUJTE
FUNKČNÉ
A ESTETICKÉ
DETAILY DVERÍ,
KOMFORT DVERÍ
ZVÝŠI ZÁMOK
S MAGNETICKOU
STRELKOU.

ZÁMOK PRE OBOJSTRANNÉ
OTVÁRANIE

ZÁMOK VALCOVÝ
(KĽUČKA SO ZAMYKANÍM)
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Skla
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CALIFORNIA ČÍRE

DIAMANT EXTRA ČÍRE

KÔRA ČÍRE

GRADUEL BIELE

MASTERCARRE ČÍRE

MASTERSHINE ČÍRE

MIL-RAYAS - 1x1

SATENDECOR-239

MIL-RAYAS - 2x2

SATENDECOR-274

TEXAS ČÍRE

Skla

MASTERPOINT ČÍRE
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PLANIBEL ZELENÉ

SAPELUX BIELE

SATINATO ZELENÉ

PLANIBEL BRONZOVÉ

FLOAT ČÍRE

SATINATO MODRÉ

MASTERLINEA ČÍRE

ČINČILA ČÍRE

SATINATO BIELE

SREEN ČÍRE

KRIZET ČÍRE

Skla

SATINATO BRONZOVÉ
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Povrchy

DYHY ŠTANDARD

JASEŇ PERLEŤ (D25)

JASEŇ (DJS)

DUB EURÓPSKY (DDE)

DUB AMERICKÝ (DDB)

BOROVICA SVETLÁ (D02)

BUK (DBK)

DUB NATUR (DND)

BUK NATUR (DNB)
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Povrchy

DYHY ŠTANDARD

BUK JADROVÝ (D62)

MAHAGÓN NATUR (DNM)

MAHAGÓN (DMH)

WENGE SVETLÉ (D52)

HODVÁB SIVÝ (D22)

DYHY KOMFORT

DUB BIELENÝ (D10)
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JASEŇ RIEGEL (D74)

JASEŇ HNEDÝ RIEGEL (D73)

JAVOR EURÓPSKY (DJV)

JAVOR NATUR (DNJ)

Povrchy

DYHY KOMFORT

BREZA (DBR)

JELŠA (DOL)

JAVOR AMERICKÝ (DJA)

ČEREŠŇA AMERICKÁ FLÁDER
(D48)

SMREK (DSM)

BOROVICA (D59)

TEAK SVETLÝ (D45)

ČEREŠŇA NATUR (DNT)

SMREKOVEC (DMO)

ČEREŠŇA EURÓPSKA (DTE)
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Povrchy

DYHY KOMFORT
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ČEREŠŇA AMERICKÁ (DTR)

PADOUK (DPA)

TEAK BIELY (D46)

ZEBRANO BIELE (D54)

BREZA THERMO (D61)

ORECH SATÉNOVÝ (DOS)

JELŠA THERMO (D91)

ORECH NATUR (DNO)

BUK THERMO (D63)

ORECH EURÓPSKY (DOE)

Povrchy

DYHY KOMFORT

ORECH AMERICKÝ (DOR)

WENGE PANGA (D51)

PALISANDER INDICKÝ (D44)

EBEN ČIERNY (D20)

EBEN ANTRACIT (D19)

DYHY PREMIUM

JASEŇ BIELY (D23)

JAVOR AMERICKÝ SVETLÝ (D26)

JASEŇ FLÁDER (D24)

SMREKOVEC SVETLÝ (D35)

ČEREŠŇA EURÓPSKA SVETLÁ (D50)
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Povrchy

DYHY PREMIUM

KOTO (D83)

OLIVA (D36)
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BAMBUS SVETLÝ (D58)

ČEREŠŇA AMERICKÁ SVETLÁ (D49)

GAŠTAN FLÁDER (D30)

ANEGRE (D55)

GAŠTAN (D81)

AKÁCIA CHILE (D38)

DUB (D09)

EUCALYPTUS RIEGEL (D69)

Povrchy

DYHY PREMIUM

DOUSIE (D65)

BREST (D80)

JATOBA (D76)

EBIARA (D66)

JABLOŇ INDICKÁ (DJI)

MERANTI (D87)

HRUŠKA (DHR)

GABON (D70)

ETYMOE (D67)

MERBAU (D88)

101

Povrchy

DYHY PREMIUM

102

BUBINGA (DBU)

BUBINGA ŠÚPANÁ (DBL)

INDICKÁ JABLOŇ (D71)

SLIVKA POLENSKÁ (DSP)

JASEŇ THERMO (D79)

TEAK (D97)

JASEŇ THERMO (D75)

LIMBA FRAKE (D85)

BOROVICA THERMO (D60)

AMPRETO LIGHT (D41)

Povrchy

DYHY PREMIUM

AMPRETO DARK (D39)

ZEBRANO AFRICKÉ (D53)

ORECH PERUÁNSKY (D92)

DUB DYMOVÝ SVETLÝ (D14)

OVANGOL (D94)

DUB DYMOVÝ HNEDÝ (D13)

ZEBRANO (DZB)

MAKASSAR BÉŽOVÝ (D32)

ORECH EURÓPSKY RUŽOVÝ (D40)

PALISANDER (D42)
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DYHY PREMIUM

PALISANDER FLÁDER (D43)

DUB DYMOVÝ TMAVÝ (D15)
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EBEN MAKASAR (D21)

IPE (D72)

MAKASAR (DMA)

WENGE (DWE)

DUB STRIEBORNÝ (DDS)

EBEN (D18)

DUB ČIERNY (D11)

ORECH AFRICKÝ (DOA)

DYHY EXKLUZÍV

Povrchy

DYHY PREMIUM

ZEBRANO STRIEBORNÉ (DZS)

SMREK HRČOVITÝ (DSS)

DYHY EXKLUZÍV

FARBY

DUB HRČOVITÝ (DSD)

ORECH HRČOVITÝ (DSO)

DUB REZANÝ (DRD)

DYHY MORENÉ

PONÚKAME
VIAC NEŽ
50 ODTIEŇOV
MORENIA.
ORECH REZANÝ (DRO)

BIELA HLADKÁ

BIELA PÓR

DUB BIELY OLEJ
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Povrchy

CPL LAMINÁT FARBA

BIELA PÓR

BIELA PERLA

BIELA HLADKÁ

SLONOVÁ KOSŤ

SIVÁ

CPL LAMINÁT ŠTRUKTÚR ZVISLÉ

STRIEBORNÁ F509
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SIVÁ U765

ČIERNA GRAFIT U961

JASEŇ BIELY ŠTRUKTÚR

JASEŇ ŠTRUKTÚR

CPL LAMINÁT ŠTRUKTÚR ZVISLÉ

JAVOR ŠTRUKTÚR

BUK ŠTRUKTÚR

BOROVICA BIELA ŠTRUKTÚR

BOROVICA DYMOVÁ ŠTRUKTÚR

DUB SIVÝ ŠTRUKTÚR

SLIVKA ŠTRUKTÚR

Povrchy
Povrchy

DUB ŠTRUKTÚR

BOROVICA SIVÁ ŠTRUKTÚR

VIŠŇA ŠTRUKTÚR

ČEREŠŇA ŠTRUKTÚR
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Povrchy

CPL LAMINÁT ŠTRUKTÚR ZVISLÉ

ORECH ŠTRUKTÚR

WENGE ŠTRUKTÚR

CPL LAMINÁT ŠTRUKTÚR VODOROVNÉ

JASEŇ ŠTRUKTÚR
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DUB ŠTRUKTÚR

ORECH AMERICKÝ ŠTRUKTÚR

TEAK ŠTRUKTÚR

SAPDECOR ®

DUB BIELY

DUB

JILM

Povrchy

SAPDECOR ®

OLIVA SIVÁ

SLIVKA

BETÓN TIMBER

BOROVICA PIESKOVÁ

JAVOR

BUK

DUB

SAPELIT ®

BIELA PERLA

ORECH
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VYSOKÝ LESK

ČEREŠŇA

LESK BIELA

LESK HLBOKÁ BIELA

MAT BIELA

LESK ĽADOVEC

LESK VANILKA

LESK STRIEBORNÁ

LESK ČERVENÁ

LESK CAPPUCCINO

Povrchy

SAPELIT ®

LESK CHAMPAGNE
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VYSOKÝ LESK

Povrchy

KARTÓN

LESK METAL

LESK ČIERNA

MAT ČIERNA

HPL KAMEŇ LÁVA

HPL PLECH HRDZA

KARTÓN

HPL LAMINÁT ZVISLÉ
JE MOŽNÉ VO
VŠETKÝCH CPL
DEKOROCH
OKREM CPL SIVÁ

HPL BETÓN

HPL KAMEŇ BRIDLICA
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Povrchy

HPL LAMINÁT PONÚKAME PODĽA VZORKOVNICE EGGER, POLYREY, FUNDERMAX, MAX.

DEKORY PODĽA VZORKOVNICE POLYREY*

DEKORY PODĽA VZORKOVNICE FUNDERMAX

* Podrobnosti a cenníky si vyžiadajte u svojho predajcu.

ČISTIACE PROSTRIEDKY

Mydlový čistič s obsahom kokosového mydla
Tento čistič je určený na drevené dvere, leptané a pieskované sklá, všetky druhy nábytku,
lakované aj nelakované, vnútorné aj vonkajšie drevené parkety a obklady. Na čistených
materiáloch zanecháva jednoliaty, saténovo lesklý povrch bez škvŕn, oživuje farbu a vzor dreva
a navyše príjemne vonia. Jeho sekundárnou službou je tvorba antistatického náboja, ktorýý
zabraňuje usadzovaniu prachu.

Leštidlo s akrylátom
Leštidlo s akrylátom poslúži na docielenie vysokého lesku a vytvorenie ochranného ﬁlmu
na vyčistených drevených povrchoch na dverách aj nábytku. Obsahuje taktiež včelí vosk.

Čistiaci prostriedok na sklá a leštiaca utierka SAPELI
Špeciálna leštiaca utierka SAPELI je zložená z originálneho čistiaceho rozštiepeného
mikrovlákna. Čistiaci prostriedok na sklá je určený na údržbu ornamentálnych skiel a zrkadiel.
iel.
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DEKORY PODĽA VZORKOVNICE EGGER*

DYHA

Akord
Alegro
Bergamo
Bonalana
Damier
Domino
Elegant
Hanum®
Harmonie
Kubika
Linum®
Lotos®
Metalik
Mera
Note®
Rede
Swing
Talia
Tenga
Venecia

Standard

Komfort

Premium

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAMINÁT
Exklusiv

Morená
dyha

LIVRE

FARBA

SAPDECOR

CPL
laminát

CPL
laminát
farba

Sapelit

HPL
laminát

KARTÓN

•
•

•

VYSOKÝ
LESK

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
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ŠTANDARDNÁ VLASTNOSŤ,
KTORÚ ODPORÚČAME VŽDY
ZVOLIŤ
NADŠTANDARDNÁ
ODPORÚČANÁ VLASTNOSŤ
PRE ZVÝŠENIE KOMFORTU
UŽÍVANIA DVERÍ

117

Poznámky

Kontaktujte
obchodných partnerov
SAPELI. Jedine tak
získate najlepší servis
s garanciou kvality.
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