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Vybrat si dveře ušité na míru vašemu vkusu nikdy nebylo snazší. Nebo těžší?
Možná víte přesně, jaké dveře hledáte, a v tom případě gratulujeme. Víme ale,
že mít od začátku jasnou představu o estetice nového interiéru není vůbec nic
jednoduchého.
Doufáme, že katalog, který právě držíte v ruce, vám na cestě k sebepoznání
pomůže. A pokud budete váhat i po jeho prolistování, s radou vám budou
k dispozici poradci v Sapeli Centrech a Sapeli Pointech po celé republice.
Ačkoliv jsou kombinace interiérových dveří a zárubní Sapeli nekonečně variabilní,
rozdělili jsme je pro lepší orientaci do pěti modelových řad. Jejich povrchové
úpravy a dekory jsou navrženy tak, aby vhodně doplňovaly všechny typy interiérů
od minimalistických po dekorativní, jejich speciální technologie jsou pak vyvinuty
proto, aby udržely každý domov v klidu a bezpečí.
Věříme, že si na následujících stránkách najdete právě ty dveře, které zapadnou
do vašeho osobního stylu a dotvoří jedinečnou atmosféru vašeho domova.
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dveří už od dob první
republiky? Nikdo z našich
lidí ke své práci nepřistupuje
jako k rutině. Vyrobíme 165
tisíc dveří na zakázku ročně
a každým z nich se v Sapeli
věnujeme s takovou
pečlivostí, jako by v tu chvíli
jiné neexistovaly.
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Náš konfigurátor vám umožní vybrat barvu zdi, typ podlahy a k tomu vyzkoušet
jakékoliv dveře Sapeli ve všech variantách a provedeních. Můžete si vyzkoušet několik
kombinací dekoru, barvy a skel. Vše je jednoduché a rychlé.
www.sapeli.cz/moje-dvere
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ZA NAŠIMI
DVEŘMI STOJÍ
LIDÉ

Luděk Bulička
vedoucí výroby Sapeli Jihlava

Dušan Vrtal
předseda představenstva Sapeli a.s.
Alena Zadražilová
obchodní referentka Sapeli Jihlava

6

Zuzana Procházková
zákaznická podpora Sapeli Jihlava

Simona Macková
obsluha balení ATP Sapeli JIhlava

Jiří Drahoš
předák lakovací linky Sapeli Polná

Devízou našich lidí není ovládat automatizované stroje, ale na práci se v daném okamžiku soustředit a aktivně
přemýšlet o každém úkonu. V kombinaci s jejich zručností pak výsledkem nemůže nikdy být bezduchý, sériový produkt.
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KDO JSME
Jsme lídrem na trhu interiérových dveří a zárubní a dveře vyrábíme již více
než 25 let. Nabízíme stovky dekorů, moderní i tradiční styly, různé systémy
otevírání, sladěné doplňky a kování.
V České republice provozujeme Sapeli Centra a Sapeli Pointy, kde nabízíme
služby jako je asistence při výběru, konzultace řešení, prodej, montáž
a záruční a pozáruční servis.
Cítíme odpovědnost za celý proces od výběru dveří až po jejich montáž.
Dveře podle návrhu vyrobíme a nakonec i nainstalujeme v interiéru.
Samotnou koupí dveří to pro Sapeli nekončí.
Neradi stojíme na jednom místě. Materiály, technologie i potřeby lidí se
neustále vyvíjí, proto sledujeme nejnovější trendy a neustále inovujeme.

Prémiový koncept, který vznikl v roce 2019 a vychází vstříc potřebě
náročnějších zákazníků a jejich architektů a designérů. Pro produkty Sapeli
Unlimited jsou signifikantní prémiové prvky, špičkové materiály, které lze
kombinovat dle nároků zákazníka.
Showroom Sapeli Unlimited je určen k neformálním i obchodním setkáním
architektů a designérů s jejich klienty. V prostoru našeho showroomu lze
zhmotnit představy nebo přání, je možné vizualizovat
a kombinovat materiály, modely na velké LED obrazovce.
Vlajkovou lodí konceptu Sapeli Unlimited jsou dveře bez kliky Muteo, které
v letech 2019 a 2020 získaly řadu mezinárodních designérských ocenění.
Tyto dveře pro Sapeli Unlimited navrhl český designér Petr Novague.

www.sapeli.cz

www.sapeli-unlimited.com

Certified chain
of custody

100% ČESKÉ DVEŘE

BEZPEČNÝ A KLIDNÝ DOMOV

ZÁRUKA KVALITY

Jsme česká rodinná firma,
pro naše dveře vybíráme
materiály a komponenty hlavně
od českých výrobců. Pyšníme
se certifikátem Česká kvalita –
Osvědčeno pro stavbu.

Funkčnost našich dveří za estetikou
rozhodně nezaostává. V naší nabídce
najdete bezpečnostní, protipožární,
kouřotěsné, zvukově-izolační nebo
klimaticky odolné dveře s certifikátem
nejvyšší kvality.

Pravidelně a důkladně ověřujeme
kvalitu, bezpečnost a spolehlivost
výrobků Sapeli stejně jako efektivitu
firemních procesů. Bližší informace
o 5leté záruce získáte u našich
prodejců.

NAJDETE NÁS V KAŽDÉM
REGIONU

MYSLÍME NA PŘÍRODU I NA ZDRAVÍ

PRÉMIOVÝ SERVIS

Z našich dveří se do interiéru
neuvolňují žádné škodlivé látky.
Navíc používáme ekologické
materiály, které šetří životní prostředí,
a podporujeme trvale udržitelné
hospodaření v českých lesích.

Neomezujeme se na zabalení
a odeslání objednávky, o klienty
pečujeme. Naši experti vám mimo
jiné doporučí vhodnou technologii
i komponenty a dohlédnou na
bezchybnou instalaci.

V České republice máme 79
prodejních míst. 14 Sapeli Center
a 65 Sapeli Pointů. Jedná se
o nejširší síť prodejen ze všech
tuzemských výrobců. Prohlédnout
si náš sortiment nebo se poradit
s prodejci můžete v každém větším
městě.
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Pod značkou Sapglass se skrývá ucelený program celoskleněných dveří a stěn.
Obliba skla v interiéru neustále roste a celoskleněné dveře či stěny jsou stále
žádanější.
Sapglass nabízí širokou škálu skel, typu otevírání i kování. Při výrobě jednotlivých
skleněných dveří a stěn používáme osvědčené technologie jakými jsou
pískování, gravírování, digitální tisk nebo vysoce odolný keramický tisk.
www.sapglass.cz
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CO UMÍME
VYROBIT

Zkosené dveře do atypických
prostor v atypickém
provedení. Vyrobíme na přání
zákazníka další nepravidelné
tvary.
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Dvoukřídlé dveře do pouzdra
AKTIVE II. Speciální pouzdro
bez zárubně, kde stěna
navazuje až ke dveřím.

Zárubně Latente díky nimž
vám dveře splynou v jedné
rovině se zdí, ale zárubně
přitom zůstanou přiznané.
Jde o specifickou zárubeň
odlišné konstrukce pro
bezpolodrážkové dveře se
skrytými závěsy. Její součástí
je tzv. kontrazárubeň,
vyrobená z hliníkových
profilů.

Dvoukřídlé otočné dveře
v obložkové zárubni
v bezfalcovém provedení.
Po otevření pasivního
křídla získáte opravdu
velký průchod. Možnost
symetrického
i asymetrického provedení
v různých rozměrech.

Reverzní otevírání dveří je nejen
designová záležitost, ale také vám
vyřeší váš problém s prostorem.
Otevírají se totiž obráceně - reverzně
než byste čekali a šetří vám místo.

Nadsvětlík Glatt. Chcete-li dveře
opravdu až do stropu, zvolte plnou
variantu nadsvětlíku Glatt, který
vyplní prostor mezi dveřmi
a stropem.

Prosklená stěna model D.
V kombinaci s horním a bočním
světlíkem a plnými dveřmi.
Designové provedení ale
i praktický význam. Prosvětlí
jakoukoliv místnost či chodbu.
Další kombinace prosklených
stěn naleznete na straně 74.
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PRŮVODCE
NÁKUPEM
DVEŘÍ
VZORKOVÉ PRODEJNY
Přijďte do showroomu
a prohlédněte si naše
produkty. Se vším vám
pomohou odborní
prodejci.

1.

Průměrná doba výroby
od zadání objednávky
do procesu je 6-10
týdnů podle typů dveří
a výrobních kapacit.

3.

5.

INFORMACE

ZAMĚŘENÍ

Navštivte www.sapeli.cz,
kde najdete všechny
potřebné informace
a zároveň si vyhledáte
nejbližší prodejnu Sapeli.

Pokud máte již jasno,
navštivte prodejnu
Sapeli a dohodněte
si zaměření vašich
nových dveří.

2.
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VÝROBA

4.

7.

6.

8.

PŘÍPRAVA

POHODLNÝ VÝBĚR

OBJEDNÁVKA

MONTÁŽ A SERVIS

Před návštěvou vzorkové
prodejny si nachystejte plány
se zakreslenými stavebními
otvory nebo dveřmi.

Jestli se nemůžete rozhodnout,
odneste si katalog našich
produktů a v pohodlí domova si
ujasněte výběr.

Nyní jsou veškeré podklady
pro vaši objednávku
přichystány. Objednávka je
vám předána k podpisu.

Jakmile jsou dveře vyrobeny,
prodejce si s vámi domluví
termín montáže. Samozřejmě
vám nabídne i servisní seřízení
a další služby.
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SYSTÉMY
OTEVÍRÁNÍ
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Doby, kdy byly dveře pouze otočné s klikou, jsou již minulostí.
Nabízíme vám nová řešení v posuvných či skládacích systémech,
aby váš domov byl co nejpohodlnější.

POSUVNÉ DVEŘE
SMART SOFT

OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH
ERGON

SKLÁDACÍ DVEŘE
NA STĚNU COMPACK

OTOČNÉ DVEŘE
REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ

OTOČNÉ
DVEŘE

SKLÁDACÍ
DVEŘE

DVEŘE
KYVNÉ

POSUVNÉ DVEŘE
MINIMA

Moderní kompaktní systém kování
s tlumeným dorazem při otevírání
i zavírání. Dodává se v kombinaci
s dřevěnou nebo hliníkovou garnýží.
Pokud není požadavek na uzamčení
dveří, je možné provedení posuvu
i bez dorazového sloupku. Pro
uzamčení je vždy nutný dřevěný
sloupek. Je možná kombinace
s prosklenými stěnami.

Způsob otevírání dveří s kombinací
„otočného a posuvného“ křídla
v jediném mechanismu umožňuje
minimalizovat nároky na půdorysný
prostor otevřeného dveřního křídla
oproti klasickému křídlu otočnému
(požadavky na prostor cca o 40 %
nižší). Otevírání je zároveň velice
komfortní, protože umožňuje
otevírání vždy směrem od sebe, tím
značně usnadňuje pohyb především
tělesně postiženým.

Představujeme vám řešení
otevírání dveří, které uspoří
plochu potřebnou
k otevření dveří až o 50 %,
a maximalizuje tak
využitelný prostor v okolí
dveří.

Reverzní dveře se otevírají
v opačném směru,
tedy do zárubně. Reverzní
dveře mají jak estetické
hledisko, protože umožňují
docílit jednotné roviny dveří
se stěnou, tak i bezpečnostní,
neboť nehrozí otevření dveří
například do úzké chodby.

Otočný systém otevírání dveří
patří mezi klasické systémy
a prošel velice dynamickým
vývojem. Provedení dveřního
křídla a zárubně zajistí dokonalé
těsnění. V případě, že zvolíte
skleněné křídlo v kombinaci
s prosklenou stěnou tak prostor
opticky zvětšíte.

Úsporný typ otevírání,
pokud máte málo prostoru.
Skládací dveře mají všechny
lamely stejně široké
a zasahují pouze do jednoho
prostoru. Vyrábějí se jak
v plném, tak proskleném
provedení.

Tento typ otevírání pravděpodobně
znáte pod lidovějším označením
„lítačky“. Dveřní křídlo má speciální
závěsy, které umožňují otevírání křídla
na obě strany, proto jsou tyto dveře
také prostorově nejnáročnější. Jejich
hlavní výhodou je, že se otevírají
pouhým zatlačením a zcela samy se
zavírají. Toho se využívá v restauracích,
v nemocnicích a v podobných
provozech s vyšší frekvencí průchodu.
Doporučujeme volit kyvné dveře
s prosklením, aby byl zajištěn průhled,
a nedocházelo tak ke kolizím.

Inovativní posuvný systém
pro moderní interiér. Posuv
MINIMA je vybaven skrytým
zpomalovacím a tlumícím
systémem při dojezdu
dveřního křídla v obou
směrech.
Systém Minima je možné
použít pro celoskleněné i
dřevěné dveře v provedení
jednokřídlé i dvoukřídlé.
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MODERN
LINE
„Dveře nejsou jen deska! V mém
domě hrají zásadní estetickou
roli stejně jako designový
nábytek. Některé z nich svou
odvážností dominují celému
pokoji, jiné svou jemnou elegancí
nechávají vyniknout okolnímu
prostoru. V řadě Modern Line
jsem objevila ideální kousky,
které povznesly můj moderní
interiér na úplně novou úroveň.“
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SAPELI / MODERN LINE

AKORD 90, dýha třešeň americká, sklo Float čiré pískování P184 obráceně, posuv Smart soft

Souzvuk
pomyslných strun dal
název této řadě
interiérových dveří.
Ozdobné lišty lze
vyfrézovat, zvolit
kovolaminát či vysoký
lesk.

AKORD 90, dýha buk, sklo Satinato bílé gravír G090 obráceně, zárubeň Obtus, dýha buk

AKORD

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada AKORD

10

11

15

16

40

ozdobné lišty

A1

dýha

18

90

91

95

96

celoskleněné dveře

A2

barva

45

B1

lišta
H,R

090 SAPGLASS 092 SAPGLASS

zvukově
izolační
dveře
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AlLEGRO 15, dýha javor natur, pásek dýha wenge, zárubeň Normal dýha javor natur

ALEGRO 15, dýha dub sukatý, pásek dýha wenge, zárubeň Normal dýha dub sukatý

ALEGRO®

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada ALEGRO

Kontrastní předěly
povrchu a hra s dýhou
ve svislé i vodorovné
orientaci.

10

15

10

dýha
20

20

40

45

15

lišta
H,R,M

protipožární
dveře

50

20

zvukově
izolační
dveře

40

klima
dveře

kouřotěsné
dveře

45

RTG
dveře

50

bezpečnostní
dveře
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HANUM 25 se zrcadlem, dýha dub americký, zárubeň Obtus dýha dub americký

HANUM 26, vysoký lesk bílá, zárubeň Obtus kovolaminát

HANUM®

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada HANUM

Dveře,
věšák a umělecké dílo
v jednom. Designové a přitom
praktické řešení vychází
z nápadu nadané studentky
FUD v Ústí nad Labem, která
se zamyslela nad odkládáním
svršků na dveře.
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Výklopné lišty
s nerezovými háčky
Nosnost háčku 10 kg
Až 4 háčky v jedné liště

dýha

22

12

vysoký
lesk/mat

CPL
laminát

21

23

25

26

28

60

65

U každého modelu dveří Hanum lze použít libovolnou variantu
lišt (rozmístění háčků). U modelů s více lištami může být použito
více variant současně. U modelů 21, 23, 25, 26, 28 se definuje
pořadí variant lišt v ploše (rozmístění háčků na liště) od závěsové
strany. U modelu 25 je použito zrcadlo na ploše.

HPL
laminát

lišta
H,R,M,N

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

zvukově
izolační
dveře
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HARMONIE 10, dýha dub řezaný, zárubeň Normal dýha dub řezaný

HARMONIE 83, CPL černá grafit U961, sklo Satinato bílé, zárubeň Normal CPL černá grafit U961

HARMONIE

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada HARMONIE

10

40

80

81

82

83

90

91

92

93

Exkluzivní designérský
kousek, rámová
konstrukce dodá
vašemu interiéru svěží
glanc.

dýha

24

CPL
laminát

25
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LOTOS®

LOTOS 54, barva RAL 3020, sklo Satinato bílé pískování P044, zárubeň Obtus RAL 3020

LOTOS 54, barva bílá hladká premium, sklo Satinato bílé pískování P044, skrytá zárubeň SAP 911

Lotos je v řadě zemí
posvátnou květinou, jistou
vznešenost vyzařují i naše
dveře. Jejich znakem jsou
ladné kovové proužky
ve stříbrném či černém
provedení.

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada LOTOS

10

12

13

14

16

18

19

42

43

44

46

48

49

53

54

56

58

59

81

82

83

84

91

92

93

94

52

celoskleněné
dveře

040 SAPGLASS

26

dýha

CPL
laminát

042 SAPGLASS

vysoký
lesk/mat

043 SAPGLASS

044 SAPGLASS

barva

lišta
H,R,N,3,4

046 SAPGLASS

orientace
dekoru
svislá

048 SAPGLASS

orientace
dekoru
vodorovná

049 SAPGLASS

053 SAPGLASS

protipožární
dveře

zvukově
izolační
dveře

080 SAPGLASS

klima
dveře

082 SAPGLASS

kouřotěsné
dveře
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MAXIM 40, sklo Satinato antiscratch + RAL 7016, skrytá zárubeň SAP 911

MAXIM 10, sklo Diamant čiré + RAL 2008, skrytá zárubeň SAP 911

MAXIM

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada MAXIM
Maxim
to je luxusní provedení
ve všech ohledech. Stabilní
hliníková konstrukce,
skleněný plášť. Maximy
umíme vyrobit i v atypickém
provedení na zakázku.
10

40

zvukově
izolační
dveře

28

29

SAPELI / MODERN LINE

SAPELI / MODERN LINE

NOTE®

NOTE 12, barva RAL 7047, skrytá zárubeň SAP 911

NOTE 13, dýha Zebrano stříbrné, zárubeň dýha Obtus Zebrano stříbrné

Osnova
vyfrézovaných linek
ve vodorovném směru
představuje jemný řád.
Zdobí jak samotné dveře,
tak jejich prosklené části.

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada NOTE

12

13

14

18

19

42

43

44

49

52

53

54

58

59

83

93

dýha
30

celoskleněné dveře

barva

lišta
H,R,M,3,4

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

protipožární zvukově
dveře
izolační
dveře

48

klima
dveře

042 SAPGLASS

043 SAPGLASS

044 SAPGLASS

048 SAPGLASS

049 SAPGLASS

080 SAPGLASS

kouřotěsné
dveře

31

SAPELI / MODERN LINE

SAPELI / MODERN LINE

REDE 42, dýha švestka polenská, sklo Satinato bílé, gravír G067, zárubeň Obtus dýha švestka polenská

REDE®

REDE 42, dýha bříza, sklo Satinato bílé, gravír G067, posuv Minima bez zárubně

Promlouvají k vám
geometrickými tvary,
přesnými linkami, drážkou
ve tvaru písmene V.
Navrhněte si dveře přesně
na míru na
www.sapeli.cz

modelová řada REDE

celoskleněné dveře

10

11

12

13

40

41

42

61

62

63

65

66

67

68

dýha

32

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

barva

lišta
H,R,M,3,4

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

protipožární zvukově
dveře
izolační
dveře

43

60

066 SAPGLASS 067 SAPGLASS

068 SAPGLASS

klima
dveře

069 SAPGLASS

kouřotěsné
dveře

33

SAPELI / UNIVERSAL LINE

UNIVERSAL
LINE
„Energii věnuji hlavně lidem kolem sebe,
na tříbení svého osobního stylu si až tak
nepotrpím. Mám rád léty prověřenou
klasiku, která nikdy nezklame a nevyjde
z módy. Modely z řady Universal Line mi
naprosto vyhovují svou jednoduchou
nadčasovostí.“

34

35

SAPELI / UNIVERSAL LINE

SAPELI / UNIVERSAL LINE

DAMIER 15, dýha ořech sukatý, čtverečky dýha jasan, zárubeň Normal posuvné do pouzdra, dýha ořech americký

DAMIER 15, dýha dub americký, posuvné do pouzdra, zárubeň Normal dýha dub americký

DAMIER®

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada DAMIER

10

11

15

16

60

61

62

65

66

Dají naplno vyniknout
kouzlu a kráse přírodní
dýhy. Pohrají si s její
orientací a díky rozdílným
dekorům vytvoří krásné
intarzie.

dýha

36

lišta
H,R,M

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

protipožární zvukově
dveře
izolační
dveře

klima
dveře

kouřotěsné
dveře

RTG
dveře

bezpečnostní
dveře

37

SAPELI / UNIVERSAL LINE

SAPELI / UNIVERSAL LINE

ELEGANT 10, CPL borovice kouřová struktur, zárubeň Normal CPL borovice kouřová struktur

ELEGANT 10, CPL beton šedý, zárubeň Normal CPL beton šedý

ELEGANT

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada ELEGANT
Jedna z našich
nejoblíbenějších
modelových řad.
Jednoduchý, čistý, a přitom
elegantní vzhled užijete
především v moderních
interiérech.

10

13

30

31

32

33

40

50

55

60

61

63

64

71

73

74

91

93

94

99

dýha

38

protipožární
dveře

vysoký
lesk/mat

zvukově
izolační
dveře

CPL
laminát

klima
dveře

HPL
laminát

kouřotěsné
dveře

sapelit

RTG
dveře

barva

bezpečnostní
dveře

karton

lišta
H,R,M,N,
1,2,3,4

voděodolné
dveře

orientace
dekoru
svislá

65

orientace
dekoru
vodorovná

39

SAPELI / UNIVERSAL LINE

SAPELI / UNIVERSAL LINE

KUBIKA 44, dýha olše, sklo Satinato bílé, zárubeň Normal dýha olše

KUBIKA 44, dýha třešeň americká, sklo Satinato bílé, skrytá zárubeň SAP 911

KUBIKA

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada KUBIKA

V jednoduchosti je
krása. Tyto dveře jsou
oproštěny od rušivých
prvků, čímž vyniká jejich
kubistické tvarosloví.

10

13

14

16

18

21

22

40

43

44

46

48

51

52

dýha
40

41

SAPELI / UNIVERSAL LINE

SAPELI / UNIVERSAL LINE

MERA 46, CPL dub sherwood struktur, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL dub sherwood struktur

MERA 46, CPL dub zimní struktur, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL dub zimní struktur

MERA®

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada MERA

Forma ruku v ruce
s funkcí. Nechali jsme se
inspirovat funkcionalismem,
který přinesl do české
prvorepublikové architektury
účelnost a dokonalost.

44

45

46

48

54

55

56

58

74

75

76

78

84

85

86

88

CPL
laminát

sapelit

dýha

42

barva

lišta
H,N,1

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

64

65

protipožární zvukově
dveře
izolační
dveře

66

68

kouřotěsné
dveře

43

SAPELI / UNIVERSAL LINE

SAPELI / UNIVERSAL LINE

TALIA 40, CPL černá grafit U961, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL černá grafit U961

TALIA 40, CPL buk struktur, sklo Planibel dark gray, zárubeň Obtus CPL buk struktur

TALIA®

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada TALIA

10

20

25

40

50

55

Jednoduché zasklení
bez lišt a rámečků.
Rámová konstrukce
dodává dveřím eleganci
a čistotu.

dýha

44

CPL
laminát

45

SAPELI / UNIVERSAL LINE

SAPELI / UNIVERSAL LINE

DOMINO 63, CPL jasan bílý struktur, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL jasan bílý struktur

DOMINO 64, CPL borovice šedá struktur, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL borovice šedá struktur

DOMINO®

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada DOMINO

61

63

64

71

73

Osobitá čtvercová
okénka ocení zvláště ti,
co mají rádi symetrii, ale
nemusíte rezignovat ani
na hravost!
dýha

46

CPL
laminát

barva

lišta
H,R,M,N

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

protipožární zvukově
dveře
izolační
dveře

kouřotěsné
dveře

47

SAPELI / UNIVERSAL LINE

SAPELI / UNIVERSAL LINE

TENGA®

TENGA 28, dýha dub natur, záruběň Normal dýha dub natur

TENGA 28, dýha ořech natur, zárubeň Normal dýha ořech natur

Pro moderní
zákazníky, kteří milují
dýhu a dokáží ocenit
její proměnlivost. Různě
orientované pláty dýhy
odrážejí světlo pokaždé
jinak a vždy okouzlujícím
způsobem.

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada TENGA

10

12

13

15

16

25

28

35

40

41

43

45

46

48

50

53

55

58

62

63

dýha

48

lišta
H,R,M

protipožární zvukově
dveře
izolační
dveře

klima
dveře

kouřotěsné
dveře

RTG
dveře

42

67

68

bezpečnostní
dveře

49

SAPELI / RUSTICAL LINE

SAPELI / CLASSIC LINE

CLASSIC
LINE

Mám rád přírodu a tradiční věci.
Přesto, bych se bez těch současných
neobešel. Tak často volím nějakou
chytrou kombinaci.

„Příroda je pro mě druhý domov,
na procházce v lese se cítím jako
v lázních. A přirozenými liniemi
i materiály se obklopuji také
v interiéru. Díky tradičním modelům
dveří z řady Classic Line působí můj
dům útulně a přívětivě, ani mi není
líto, že už jsem z výletu zpět.“

50

51

SAPELI / CLASSIC LINE

SAPELI / CLASSIC LINE

BERGAMO 20, CPL třešeň struktur, zárubeň Normal CPL třešeň struktur

BERGAMO 32, barva bílá hladká premium, sklo Sapelux bílé, zárubeň Normal barva bílá hladká premium

BERGAMO

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada BERGAMO
Mají blízko
k venkovskému a italskému
stylu, díky svému retro
vzhledu jsou ideální volbou
pro vyznavače tradic
a romantiky.

10

15

16

20

25

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

50

58

59

dýha

52

protipožární
dveře

CPL
laminát

zvukově
izolační
dveře

barva

klima
dveře

lišta
M,H,L,
2,3,4,8

kouřotěsné
dveře

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

bezpečnostní
dveře

rámová
sesazenka

53

SAPELI / CLASSIC LINE

SAPELI / CLASSIC LINE

SWING 49, CPL dub sukatý struktur, sklo Sapelux bílé, záruběň Normal CPL dub sukatý struktur

SWING 49, dýha dub trámový olej pure, sklo Sapelux bílé, zárubeň Normal dýha dub trámový olej pure

SWING

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada SWING

Nezapřou inspiraci
třicátými lety minulého
století, odráží
individualitu a živost. Díky
obdélníkovým výplním
v různých skladbách
opticky prodlužují
interiér.

dýha
54

CPL
laminát

11

15

17

18

19

21

25

35

37

38

39

41

43

45

barva

lišta
H,R,M,N,1

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

rámová
sesazenka

27

47

protipožární zvukově
dveře
izolační
dveře

28

48

klima
dveře

29

31

49

kouřotěsné bezpečnostní
dveře
dveře
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SAPELI / CLASSIC LINE

SAPELI / CLASSIC LINE

VENECIA®

VENECIA 30, barva bílá hladká premium, sklo Sapelux bílé, zárubeň Normal barva bílá hladká premium

VENECIA 20, svislá struktura dýhy, dýha mahagon, zárubeň Normal dýha mahagon

Ladné, oblé tvary
prosklení a rámečků
ozdobí každý tradiční
interiér. Rustikální
a stejně tak současné.

modelová řada VENECIA

dýha

56

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

CPL
laminát

10

16

20

30

31

40

41

42

43

50

sapelit

barva

lišta
L,2,3,4,9

orientace
dekoru
svislá

orientace
dekoru
vodorovná

32

rámová
sesazenka

33

protipožární
dveře

zvukově
izolační
dveře

klima
dveře

kouřotěsné bezpečnostní
dveře
dveře

57

SAPELI / SAPGLASS LINE

SAPELI / SAPGLASS LINE

SAPGLASS
LINE

Mám rád přírodu a tradiční věci.
Přesto, bych se bez těch současných
neobešel. Tak často volím nějakou
chytrou kombinaci.

Prostupující denní a podvečerní
světlo umí proměnit můj byt ve
výstavní galerii. Na stěnách vynikne
sbírka mých obrazů, světlo vytvoří
překvapující kontury mým sochám
a exponátům. Skleněné dveře a
stěny z řady Sapglass Line vytváří
z mého domova vzdušný, nadčasový
prostor bez zbytečných bariér.

58

59

SAPELI / SAPGLASS LINE

SAPELI / SAPGLASS LINE

SAPGLASS®
Skleněné dveře

SAPGLASS, sklo Satinato bílé, kyvné, zárubeň Obtus dýha javor americký

SAPGLASS, sklo Satendecor 274, posuvné do pouzdra, zárubeň Obtus dýha dub řezaný

Obliba skla v interiéru neustále roste a je stále žádanější. Sklo je přírodní
materiál, který do interiéru přinese světlo, lehkost a prostor.

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz

MODELOVÁ ŘADA SAPGLASS®

Jednokřídlé

Dvoukřídlé

Celoskleněné
dveře Saglass
jsou vyrobeny
z bezpečnostního
kaleného skla.

INSPIRACI NAJDETE I V SAMOSTATNÉM KATALOGU SAPGLASS.
Jednokřídlé

60

Dvoukřídlé

61

SAPELI / SAPGLASS LINE

SAPELI / SAPGLASS LINE

SAPGLASS®
Skleněné stěny
Boční světlíky, nadsvětlíky, samostatné světlíky to vše nabízíme. Díky
skleněným stěnám získá prostor estetickou hodnotu, ale především prosvětlí
a zvětší jakýkoli prostor.
Stěny
Stěny jednokřídlé
Jednokřídlé

Stěny Jednokřídlé
B

R

Stěny Jednokřídlé

A

K

C

T

U

Stěny Dvoukřílé
B

R
K

C

A

Stěny Dvoukřílé

B

R

Stěny
R Dvoukřílé

K

C

B

A

B

J

J

U

U

S

Stěny Dvoukřílé
Stěny dvoukřídlé
R

B

B

R

T

K

C

U

A

K

C

Samostatné boční světlíky a nadsvětlíky

A

T

U

S

R

Stěny Dvoukřílé

B

U

A

K

C

T

A

S

J
J
Samostatné
boční
světlíky a Jnadsvětlíky

B
T

R
A

K

C

T

Stěny Jednokřídlé

K

C

Samostatné boční světlíky a nadsvětlíky

R

T

SAPGLASS, sklo Float čiré, otočné, skleněná stěna U

Stěny
Jednokřídlé
B
R

A

K

C

J

J

J

J

C

U

A

K
S

J

Samostatné
bočnísvětlíky
světlíky
nadsvětlíky
Samostatné boční
aa
nadsvětlíky

J

Samostatné boční světlíky a nadsvětlíky
Skleněné stěny
citlivě rozdělí interiér
na funkční celky, ale zachovají
potřebné soukromí. Stěny
Sapglass lze kombinovat
J

J

J

J

s dřevěnými zárubněmi
a atraktivními
doplňky.

62

INSPIRACI NAJDETE I V SAMOSTATNÉM KATALOGU SAPGLASS.
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SAPELI / SPECIAL LINE

SPECIAL
LINE

Mám rád přírodu a tradiční věci.
Přesto, bych se bez těch současných
neobešel. Tak často volím nějakou
chytrou kombinaci.

„Vzhled není všechno, dveře musí
být praktické a přizpůsobit se našim
aktivitám. A nároky nemáme zrovna
malé, bezpečí a pohoda naší rodiny
je pro nás absolutní prioritou. V
řadě Special Line si manžel vybral
zabezpečené vstupní dveře, já dveře
k bazénu odolné vůči vlhkosti a náš
syn zase speciální dveře do své dílny
v garáži, díky nimž nás už neruší
hlukem ani zápachem benzínu.”

64

65

SAPELI / SPECIAL
SPACIAL LINE

SAPELI / SPECIAL LINE

SPECIÁLNÍ DVEŘE
speciální
vlastnosti:

Protipožární dveře, ELEGANT 10, RAL 1018, zárubeň kovová protipožární, RAL 7016

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE
• dveře speciální konstrukce doplněné o zvukověizolační prvky
• dokonale oddělí hlučné prostory, jako jsou například chodby
• v nabídce jsou v otočném provedení v modelových řadách označených piktogramem
• hodnota útlumu může být 27, 32, 37, 39 a 43 dB

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI
• dveře jsou nabízeny ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a jsou určeny
k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostorů
• komplet dveří a zárubní je vybaven 3D seřiditelnými závěsy
• bezpečnostní uzávěry jsou vyráběny i s požární odolností EI 30
• všechny typy dveří jsou zkoušeny a certifikovány, takže splňují veškeré právní
a technické požadavky
• montáž může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem

VODĚODOLNÉ DVEŘE
• dveře jsou ideálním řešením do mokrého a vlhkého prostředí jako například
u bazénů, v potravinářských provozech a sklepech
• jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který zaručuje stabilní a netečnou
konstrukci v prostředích se zvýšenou vlhkostí nebo vodou

POŽÁRNÍ DVEŘE
• požární dveře Sapeli mohou být osazeny v protipožární dřevěné zárubni,
protipožární rámové prosklené stěně nebo kovové zárubni
• dveře lze dodávat i s odolností kouřotěsnou, zvukově izolační, v provedení
klima a bezpečnostním provedení
• protipožární dveře si zachovávají design jednotlivých modelových řad
• montáž může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem

KLIMA DVEŘE
• dveře vhodné do bytů, rodinných domů, průmyslových staveb, sociálních
a zdravotnických zařízení, kde se předpokládá rozdíl klimatu
• dveře klima kategorie II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje Al vrstvu,
jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří
kategorie:
Klima I.
Vnitřní dveře Sapeli ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.
Klima II.
Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory,
vstupy z temperovaných chodeb a schodišť).
Klima III.
Dveře určené pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří
apod.) do prostorů vytápěných.
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SAPELI / SPECIAL LINE

Bezpečnostní dveře RC3 GOLIAS, ALEGRO 15, dýha ořech sukatý, digitální kukátko Eques Greeter plus, zárubeň kovová

SAPELI / SPECIAL LINE

BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE
RC3 GOLIAS
Dvoupolodrážkové dveře 3. bezpečnostní třídy s masivním smrkovým
rámem o tloušťce 67 mm a vyplní z plné dřevotřísky ochrání vás i váš
domov.
Dveře jsou opatřeny třemi plynule seřiditelnými závěsy a třemi
pasivními čepy, které tvoří zábranu proti vysazení dveří. Závěsy lze
navíc seřídit ve dvou osách. Dveře mají tříbodový hákový zámek
se závorou, který lze doplnit elektromechanickým pohonem.
Bezpečnostní dveře je vždy nutné osadit do kovové bezpečnostní
zárubně zalité betonem a pro plnou funkčnost použít pouze
bezpečnostní kování.

bezpečnostní kování

třídílný závěs s pasívním čepem

zdvojený zvukově izolační práh

hákový zámek

Dvoupolodrážkové dveře
3. bezpečnostní třídy
s masivním smrkovým
rámem o tloušťce 67 mm
a výplní z plné dřevotřísky
vás ochrání před zloději
i jinými nástrahami.
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VSTUPNÍ DVEŘE
První dojem, úvodní pocit, základ, jistota. Vstupní dveře poskytují
bezpečí a komfort, ale také designově propojí exteriér s vnitřkem
vašeho domova.
MODELOVÉ ŘADY VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTU
ALEGRO

10

15

20

BERGAMO KOMFORT

10

15

16

20

11

15

16

25

28

ELEGANT 10, CPL borovice šedá struktur, bezpečnostní, zárubeň kovová

DAMIER

10

ELEGANT

10

SWING KOMFORT

21

25

27

28

12

13

15

29

TENGA

10

16

25

28

VENECIA KOMFORT

10

16

20

protipožární
dveře
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zvukově
izolační
dveře

klima
dveře

kouřotěsné bezpečnostní
dveře
dveře
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NADSVĚTLÍKY GLATT
Chcete-li dveře opravdu až do stropu, zvolte plnou variantu nadsvětlíku
Glatt, který vyplní prostor mezi dveřmi a stropem.Pomůže tak zvětšit
prostor i v malé místnosti. V dýze nabízíme i kombinaci struktury dřeva
NADSVĚTLÍKŮ
uMODELOVÁ
dveří aŘADA
nadsvětlíku
(příčně a vodorovně).
Z3

Z2

1K
sdružená dveřovka => textura navazuje

STANDARDNĚ
2K - CPL, HPL, fólie, dýha
dveřovky jednotlivě => textura nenavazuje
nadsvětlík opačná orientace

STANDARDNĚ
2K - CPL, HPL, fólie, dýha
dveřovky jednotlivě => textura nenavazuje
nadsvětlík opačná orientace

VARIANTNĚ
2K - dýha vodorovně
dveřovky jednotlivě => textura nenavazuje
nadsvětlík stejná orientace

Opticky zvětšují dveře a v případě prosklení vpouštějí do místnosti více
světla. Objevují se stále častěji hlavně v módních retro interiérech.
Oceníte jeho použití v temnějších místnostech či chodbách, které
pomůže prosvětlit díky propustnosti světla z vedlejších místností.

VARIANTNĚ
2K - dýha svisle
dveřovky jednotlivě => textura nenavazuje
nadsvětlík stejná orientace

Nadsvětlíky Glatt i Glatt Harmonie nabízíme i ve dvoukřídlém provedení.
Z3

Z2

1K

1K

2K

NADSVĚTLÍKY

2K

2K

2K

STANDARDNĚ

VARIANTNĚ

MODELOVÁ ŘADA NADSVĚTLÍKŮ

ELEGANT 10, CPL dub struktur, nadsvětlík GLATT Z2, zárubeň CPL dub strutur

MODELOVÁ ŘADA NADSVĚTLÍKŮ - GLATT HARMONIE

Z2

Z3

1K

1K

MODELOVÁ
ŘADA NADSVĚTLÍKŮ
- GLATT HARMONIE
MODELOVÁ
ŘADA NADSVĚTLÍKŮ
-

2K

2K

2K

2K

STANDARDNĚ

VARIANTNĚ

STANDARDNĚ

VARIANTNĚ

GLATT HARMONIE

1K - sdružená dveřovka (textura navazuje)
STANDARDNĚ:

2K - CPL laminát, HPL laminát, dýha dveřovky jednotlivě (textura nenavazuje, nadsvětlík
opačná orientace)
VARIANTNĚ:

2K - dýha vodorovně nebo svisle, dveřovky jednotlivě (textura nenavazuje, nadsvětlík st
orientace)

1K – sdružená dveřovka (textura navazuje)
STANDARDNĚ:
2K – CPL laminát, HPL laminát, dýha dveřovky jednotlivě (textura nenavazuje, nadsvětlík
opačná orientace)
VARIANTNĚ:
2K – dýha vodorovně nebo svisle, dveřovky jednotlivě (textura nenavazuje, nadsvětlík stejná
orientace)

72

73

SAPELI / SPECIAL LINE

SAPELI / SPECIAL LINE

PROSKLENÉ STĚNY

Prosklená stěna C, CPL jasan bílý struktur, posuvné dvoukřídlé, zárubeň Normal CPL jasan bílý struktur

Prosklené stěny, boční světlíky, nadsvětlíky nebo i samostatné světlíky – to vše spadá
do prosklených stěn a pomáhá vám dostat více světla do místnosti. Vybrat si můžete
z více jak 50 dekorů skel, dokonce umíme vyrobit vámi zvolený motiv šitý na míru.
Součástí prosklených stěn mohou být dveře otočné, posuvné, kyvné, skládací a jiné.
Prosklená stěna může být vyrobena v protipožárním a zvukově-izolačním provedení.
Prosklené stěny

A

L

B

K

C

A

L

B

K

C

A

L

B

K

C

A

L

B

K

C

D

M

N

O

E

D

M

N

O

E

D

M

N

O

E

D

M

N

O

E

P

Q

I

J

P

Q

I

J

P

Q

I

J

P

Q

I

J

Prosklené stěny
vyrábíme pro naše
zákazníky na míru
se širokým výběrem
výplňových skel.

F

H

G

F

H

G

F

H

G

F

H

G

Standardní provedení
bočního světlíku
s pevným spodním dílem.

Provedení bočního světlíku
bez spodního pevného dílu
(doporučujeme kalené sklo).

Provedení bočního
světlíku se spodním
rámovým dílem.

protipožární
dveře

74

zvukově
izolační
dveře
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ZÁRUBNĚ
Zárubně jsou stěžejním pojícím prvkem, který
určuje, jak budou vaše dveře komunikovat se
zbytkem interiéru. Na jejich perfektním opracování
si dáváme záležet stejně jako na dveřích
samotných, a to i v případě, že se rozhodnete
nechat dveře doslova splynout se stěnou. Nabízíme
jak zárubně, které jsou vizuálně výrazné, tak
naopak ty, které ani neuvidíte, tzv. zárubně skryté.

ROZMĚRY DVEŘÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ
Platí pro zárubně průchozí, otočné, posuvné, kyvné, lamelové.

mimo zárubeň
LATENTE

záruběň
HARMONIE

zárubeň
MINI a LATENTE

objednací rozměr
š × v (mm)		

stavební otvor		
š × v (mm)		

vnější rozměr zárubně*
š × v (mm)		

vnější rozměr**		
š × v (mm)

vnější rozměr***
š × v (mm)

600 × 1970 | 2100

700 × 2020 | 2150

760 × 2047 | 2177

780 × 2057 | 2187

730 × 2032 | 2162

700 × 1970 | 2100

800 × 2020 | 2150

860 × 2047 | 2177

880 × 2057 | 2187

830 × 2032 | 2162

800 × 1970 | 2100

900 × 2020 | 2150

960 × 2047 | 2177

980 × 2057 | 2187

930 × 2032 | 2162

900 × 1970 | 2100

1000 × 2020 | 2150

1060 × 2047 | 2177

1080 × 2057 | 2187

1030 × 2032 | 2162

1250 × 1970 | 2100

1350 × 2020 | 2150

1410 × 2047 | 2177

1430 × 2057 | 2187

1380 × 2032 | 2162

1450 × 1970 | 2100

1550 × 2020 | 2150

1610 × 2047 | 2177

1630 × 2057 | 2187

1580 × 2032 | 2162

1650 × 1970 | 2100

1750 × 2020 | 2150

1810 × 2047 | 2177

1830 × 2057 | 2187

1780 × 2032 | 2162

1850 × 1970 | 2100

1950 × 2020 | 2150

2010 × 2047 | 2177

2030 × 2057 | 2187

1980 × 2032 | 2162

Výšku stavebního otvoru je nutné měřit od
dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberce).
* Platí pro šířku obložky 65 mm.
** Platí pro šířku obložky 75 mm.
*** Platí pro šířku obložky 50 mm.

NADSTANDARDNÍ VÝŠKA DVEŘÍ

Bezfalcové zárubně - dveře jsou na hraně hladké (bez polodrážky)
a dosednou celé do zárubně.
Polodrážkové zárubně se také nazývají falcové a jsou určené pro
dveře, které dosednou polodrážkou do zárubně a maličko ji překryjí.
Kovové zárubně mohou být jednodílné zabudované či
dvoudílné pro dodatečnou montáž. Mohou zajistit plnou funkci
protipožárních a bezpečnostních dveří.
Hliníkové zárubně jsou obložkové zárubně z hliníkových profilů,
kterou je možné kombinovat s dřevěnými dveřmi.
Rámové zárubně vám umožní předělit prostor a osadit dveře např.
uprostřed dlouhé chodby.
Skryté zárubně umožňují osazení dveří, pomocí speciálního
hliníkového profilu, přímo do zdi/příčky. A tím dveře splynou se
stěnou.
Renovační zárubně, tedy obklad kovové zárubně, zcela zakryje
starou a nevzhlednou zárubeň a usnadní rekonstrukci bez bourání
a prachu.
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Nadstandardní výška dveří je stále
oblíbenějším prvkem v moderním interiéru.
Dveře mohou dosahovat až do stropu nebo
být doplněny nadsvětlíkem. Dveře SAPELI
se vyrábí až do výšky 272 cm. Pro dosažení
dokonalé rovinosti je možné osadit dveře
tzv. napínákem, který umožní dveře kdykoliv
seřídit. Osazení dveří napínákem od výšky
240 cm.

Výška
stavebního
otvoru

Hloubka
stavebního
tvoru
(síla stěny)

Šířka stavebního
otvoru
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bez polodrážky NORMAL

bez polodrážky NORMAL MINI

bez polodrážky OBTUS

bez polodrážky OBTUS MINI

bez polodrážky HARMONIE NORMAL

bez polodrážky HARMONIE OBTUS

bez polodrážky RÁMOVÁ NORMAL

bez polodrážky RÁMOVÁ OBTUS

bez polodrážky LATENTE

hliníková bezpolodrážková

hliníková bezpolodrážková SKRYTÁ

s polodrážkou NORMAL

s polodrážkou NORMAL MINI

s polodrážkou OBTUS

s polodrážkou OBTUS MINI

s polodrážkou HARMONIE NORMAL

s polodrážkou HARMONIE OBTUS

s polodrážkou RÁMOVÁ NORMAL

s polodrážkou RÁMOVÁ OBTUS

OKZ s polodrážkou NORMAL

kovová s polodrážkou SAP 864

kovová dvoupolodrážková SAP 866
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HRANY
A LIŠTY
Hrany jsou částí dveří, se kterou přijdete
hned po klice nejvíce do kontaktu. Jejich
pečlivý výběr tedy stojí za námahu.
Otevřeno
Hrana dveří je odhalená, působí na vás její
barva a materiál podmiňuje její odolnost vůči
nárazům.
Zavřeno
Polodrážková hrana nechává dveře plasticky
vystupovat z rámu, zatímco bezfalcová hrana
jim dovolí s obložkou jednolitě splynout.
Lišty najdou své místo všude tam, kde
přechází jeden materiál v jiný, a výrazně tak
mohou ovlivnit celkový vzhled vašich dveří.
Výběr lišt máme opravdu široký,
od imitace nerezu po masiv, ale zkombinovat
správný materiál a vzhled lišty se dveřmi
je docela věda. Vyfrézovat jemné dřevěné
záhyby u ozdobnějších stylů rustikálních
dveří už je pak opravdu kumšt. V Sapeli se
ale nezalekneme žádné kombinace,
nebojte se zeptat!
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O3 hrana polodrážka
P2 hrana zaoblená

AL hrana polodrážka
AL hrana černá
reverzní otevírání
AL hrana
bezpolodrážka
černá
NOVINKA

hrana Wood 2mm

ABS hrana 1mm

O3 hrana
bezpolodrážka

O3 hrana
dvoupolodrážka

S2 hrana soft

AL hrana
reverzní otevírání
AL hrana bezpolodrážka

AL hrana polodrážka
černá

ABS hrana 2mm
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SAPELI / HRANY A LIŠTY

L - lišta na plochu

2 - lišta na plochu

R - lišta zasklívací

N - lišta zasklívací

3 - lišta na plochu

4 - lišta na plochu

1 - lišta zasklívací

L - lišta zasklívací

H - lišta na plochu

8 - lišta na plochu

3 - lišta zasklívací

H - lišta zasklívací

9 - lišta na plochu

M - zasklívací lišta

4 - lišta zasklívací

8 - lišta zasklívací
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KOVÁNÍ

Panty jsou nedílnou součástí dveří. Na pantech visí celá váha dveří, ale mimo tuto primární funkci mohou plnit i roli
dekorativní anebo je můžete zcela schovat. Součástí dveří je zámek a i tyto prvky nabízíme v krásných designech.

NOVINKA

NOVINKA

TECTUS 240 3D

SAPTEC 340 3D

TECTUS 310 2D

STANDARD 80/10

TECTUS 310 2D

LT BASIC

JUSTOR

Zámek zadlabací
hákový, KFV AS
2500, polodrážka

VX 7939/100

SFS

TUKAN

Zámek zadlabací s
magnetickou střelkou
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VX 7939/160-S

Zámek zadlabací
hákový, KFV AS
2500, polodrážka

Zámek zadlabací
střelko-hákový, KFV
AS 2750, polodrážka

Zámek zadlabací Praktik

15x150 RC3

Zámek zadlabací
hákový, KFV AS 2500,
dvoupolodrážka

Zámek zadlabací
střelko-hákový, KFV AS
2750, dvoupolodrážka

Zámek zadlabací Komfort

Zámek zadlabací
střelko-hákový, KFV AS
2750, dvoupolodrážka

Zámek zadlabací Premium
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SKLA

Sklo je moderní a v dnešní době velmi odolný materiál. Dveře Sapeli nabízí mnoho designových kombinací a variant
se skleněnými výplněmi. Sklo dokáže interiéru dodat volnost, čistotu, ale zároveň jej rozdělí na jednotlivé funkční části.

Float čiré I vizuálně
stejné jako Connex
čiré

Sapelux bílé

Satinato antiscratch

Connex white

Connex black

Cool white
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Satinato bílé

Satinato zelené

Planibel bronz

Pixarena čiré

Krizet čiré

Mastercarre čiré

Masterlinea čiré

Mastersoft čiré

Satinato bronz

Činčila čiré

Kůra čiré

Kůra bronz

Pavé bílé

Satendecor 274
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POVRCHY
Materiál povrchu určuje nejen
vzhled, ale i odolnost dveří.
Vybírejte tedy s rozvahou
a s ohledem na okolní interiér.
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DÝHY STANDARD

DÝHY KOMFORT

buk (DBK)

buk natur (DNB)

dub americký (DDB)

jasan (DJS)

mahagon (DMH)

mahagon natur (DNM)

dub natur (DND)

javor americký (DJA)

javor natur (DNJ)

olše (DOL)

ořech americký (DOR)

ořech natur (DNO)

ořech saténový (DOS)

smrk (DSM)

teak bílý (D46)

třešeň americká (DTR)

třešeň natur (DNT)

wenge světlé (D52)

DÝHY KOMFORT

bříza (DBR)
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eben antracit (D19)

eben černý (D20)

jasan hnědý riegel (D73)
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DÝHY PREMIUM

DÝHY DUB OLEJ

NOVINKA

švestka polenská (DSP)

dub stříbrný (DDS)

dub sukatý (DSD)

hruška (DHR)

Vanilla (DDO)

Titanium Grey (DDO)

Stone (DDO)

Super White (DDO)

ořech sukatý (DSO)

wenge (DWE)

zebrano (DZB)

zebrano stříbrné (DZS)

Slate Grey (DDO)

Sky Grey (DDO)

Silver Grey (DDO)

Pure (DDO)

Oyster (DDO)

Natural (DDO)

Charcoal (DDO)

Antique Bronz (DDO)

DÝHY EXKLUZIV

dub trámový (DDT)

dub řezaný (DRD)

NOVINKA
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DÝHY DUB OLEJ

Ash Grey (DDO)

DÝHY DUB TRÁMOVÝ OLEJ

NOVINKA

Chocolate (DDO)

Dark Oak (DDO)

DÝHY DUB TRÁMOVÝ OLEJ

Oyster (DDT)

Natural (DDT)

Charcoal (DDT)

Ash Grey (DDT)

Chocolate (DDT)

Dark Oak (DDT)

bílá hladká komfort (BUV)

bílá hladká premium (BRL)

Antique Bronz (DDT)

NOVINKA

Vanilla (DDT)

Titanium Grey (DDT)

Stone (DDT)

Super White (DDT)

Slate Grey (DDT)

Sky Grey (DDT)

Silver Grey (DDT)

Pure (DDT)
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NOVINKA

BARVY

NOVINKA

bílá hladká standard (BUV)
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CPL LAMINÁT BARVA

CPL LAMINÁT SVISLÉ STRUKTUR

beton bílý (CBB)

beton šedý (CBS)

bílá hladká (CB7)

bílá perla (CBE)

dub arktický bílý (CDA)

dub Sherwood (CDS)

dub (CD7)

dub sukatý (CDU)

bílá pór (CBO)

šedá (CSE)

černá grafit U961 (C61)

šedá U788 (C88)

dub šedý (CSU)

dub zimní (CDZ)

jasan bílý (CSS)

jasan (CSJ)

buk (CK7)

javor (CSA)

ořech (CSO)

ořech americký (CSR)

teak (CSI)

CPL LAMINÁT SVISLÉ STRUKTUR

borovice bílá (CH7)
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borovice kouřová (CSF)

borovice šedá (CSC)
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HPL PT ANTIFINGER

CPL LAMINÁT SVISLÉ STRUKTUR

třešeň (CT8)

wenge (CSW)

NOVINKA

prémiově bílá W1000

alpská bílá W1100

kašmírově šedá U702

světle šedá U708

kamenná šedá U727

prachově šedá U732

grafitově šedá U961

černá U999

dub (TD7)

ořech (TOR)

bílá (TBE)

CPL LAMINÁT VODOROVNÉ STRUKTUR

borovice bílá (CH7)

dub sukatý (CDU)

dub zimní (CDZ)

SAPELIT

HPL LAMINÁT SVISLÉ

kámen láva
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plech rez

beton

kámen břidlice

buk (TK7)
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VYSOKÝ LESK/MAT

bílá lesk (GBI)

cappucino lesk (GCA)

bílá mat (GBM)

černá mat (GCM)

metal lesk (GME)

KARTON

karton (PKA)

102

103

WWW.SAPELI.CZ

Sapeli a.s.
Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava
Platnost katalogu od 1.4.2020 do vydání nového katalogu. Veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití nebo
vydávání, a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické verze publikace, textů, obrázků a nákresů
obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu společnosti Sapeli, a.s.
Společnost Sapeli, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění.
Katalog má pouze informativní a ilustrační charakter.

