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Platnost katalogu od 1. 1. 2013 
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 charakter.

Ceny dveří a zárubní jsou 
uvedeny bez klik a dalších 
příplatků. 
U prosklených modelů jsou 
v ceně dveří zahrnuta skla 
uvedená v seznamu skel v ceně. 
Ostatní skla jsou za příplatek. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Než poprvé vezmete za kliku
aneb jak správně vybrat dveře a vše, co k nim patří

Vážení zákazníci, cílem tohoto katalogu je představit vám celou šíři estetických 
a funkčních možností našich výrobků tak, abyste si mohli pohodlně vybrat dveře, 
zárubně a veškeré doplňky, které vám budou dlouhá léta dobře sloužit. Kdykoli se 
můžete obrátit na nejbližšího prodejce, který vám poskytne podrobné informace.  

POČET A ROZMĚRY
Nejprve si určete, kolik dveří a zárubní 
potřebujete a jaké budou jejich rozměry 
v závislosti na rozměrech stavebních otvorů.

DESIGN
Dále se zaměřte na výběr konkrétního modelu. 
V jednotlivých modelových řadách máte na vý-
běr bohatou škálu tvarů, barevných dekorů, 
skleněných výplní, hran, klik a dalších doplňků. 
Můžete vybírat dveře s různými povrchovými 
materiály, jako jsou dýha, CPL lamináty, HPL 
lamináty nebo fólie, přičemž dekor může mít 
svislou orientaci nebo vodorovnou. U většiny 
modelů můžete orientaci dekoru vybírat. 
Standardně je svislá orientace. Možnosti jsou 
vyznačeny piktogramem. U některých modelů 
je orientace dekoru určena a je vyznačena 
přímo na modelu dveří, které jsou v nabídce. 
Také si rozhodněte, zda upřednostníte dveře 
polodrážkové, či bezpolodrážkové.

ZÁRUBNĚ 
Dalším krokem je výběr správných zárubní 
v závislosti na zvolených dveřích. Můžete 
volit např. zárubně Normal, Obtus, Harmonie, 
Latente nebo OKZ. Sesazení svislých 
a vodorovných částí může být tzv. na tupo 
nebo na pokos.

KOVÁNÍ 
Výběr závěsů můžete podřídit nejen funkčním, 
ale i estetickým kritériím. Klika jako významný 
designový prvek by měla tvarově odpovídat 
dveřnímu křídlu.

OTEVÍRÁNÍ 
Následně si rozhodněte, jak se budou dveře 
v prostoru otvírat. Kromě levých nebo pravých 
dveří můžete volit např. také dveře posuvné či 
lamelové.

SPECIÁLNÍ 
VLASTNOSTI 
DVEŘÍ 
Vlastnosti dveří volte vždy v závislosti 
na prostoru, kde budou osazeny. 
Rozhodněte se, zda některé z nich mají být 
dveře speciálních vlastností, jako jsou klima 
dveře, dveře protipožární, zvukově izolační atd. 
S těmito speciálními vlastnostmi můžete 
zakoupit většinu našich výrobků, takže dveře 
speciální mohou příjemně ladit s ostatními 
dveřmi v objektu.
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1Pokud jste se rozhodli pro naše dveře 
a zárubně SAPELI, je třeba na tuto 

skutečnost myslet již při projektu nebo 
nejpozději v průběhu hrubé stavby a upo-
zornit na tuto skutečnost architekta či 
stavební fi rmu.

2V případě, že již máte kovové zárub-
ně, nabízíme vám řešení v podobě 

obkladu kovové zárubně – OKZ. Dřevěné 
obklady kovové zárubně se montují čistě, 
bez bourání a prachu během krátké doby. 
Navíc můžete změnit i systém otevírání 
z otočného na posuvné či skládací.

3Především rodinám s dětmi doporu-
čujeme pro vyšší bezpečnost použít 

u prosklených dveří kalené sklo, které má 
podstatně větší pevnost. V případě, že 
se přesto rozbije, rozpadne se na velice 
malé kousky, které nemohou ublížit jako 
klasické sklo.

4Pokud si nejste jisti při přípravě 
stavebního otvoru pro montáž dveří 

a zárubní, kontaktujte nás. Poradenství 
poskytujeme zcela zdarma.

5Montáž dveří a zárubní SAPELI se 
provádí nejlépe po dokončení maleb, 

obkladů, plovoucích podlah a koberců. 
Montáž našich dveří a zárubní je čistá 
a velice rychlá.

6Promyslete umístění a otevírání dveří 
s ohledem na elektroinstalaci a bu-

doucí vybavení. Dveře by vám například 
při otevření neměly zakrýt třeba vypínač 
nebo jinak komplikovat každodenní 
užívání prostor.

7Pokud nemáte dostatek prostoru, 
zvolte pro tyto účely praktičtější 

lamelové nebo posuvné dveře.

7PRAKTICKÝCH
RAD, NEŽ
ZAČNETE
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 PRODUKTOVÁ NOVINKA

 INOVACE

 HRANA S2, S3, P2, O3, 2O3

  HLINÍKOVÁ HRANA POLODRÁŽKOVÁ
(polodrážková = dveřní křídlo vystupuje 
do prostoru místnosti, do níž se otevírá, 
není zcela zapuštěno v zárubni)

  HLINÍKOVÁ HRANA BEZPOLODRÁŽKOVÁ
(bezpolodrážková = úplné zapuštění dveřního 
křídla v zárubni)

 LIŠTA D, R, H, ...

 ZÁRUKA 5 LET

 POLYKARBONÁT ČIRÝ

 POLYKARBONÁT MLÉČNÝ

 

 SVISLÁ ORIENTACE DEKORU

 VODOROVNÁ ORIENTACE DEKORU

 RÁMOVÁ SESAZENKA

 VYŠŠÍ MECHANICKÁ ODOLNOST

 PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

 KLIMA DVEŘE

 RTG DVEŘE

 ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE

 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

 VODĚODOLNÉ DVEŘE

 KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

S2

D

LET 
ZÁRUKA

BEZ

POLO

VLASTNOSTI

Značky použité v katalogu
označují speciální vlastnosti výrobku či jejich modifi kaci. Piktogram u modelu 
znamená, že daná vlastnost či úprava je u některého z výrobků dostupná. Není 
podmínkou, že je dostupná ve všech variantách modelu.

OCHRANNÁ ZNÁMKA SAPELI 
Označení dveří, na něž se vztahuje ochrana užitným vzorem či ochrana průmyslovým vzorem. 
Označení dveří a zárubní SAPELI, u kterých je registrována ochranná známka, jsou opatřena 
symbolem ®.

DÝHA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
DÝHA – kvalitní přírodní materiál s přirozenou texturou dřeviny. Dýha je charakteristická možnými 
odchylkami v barvě a kresbě, které jsou znakem krásy a živosti přírodních materiálů. Dýha tak naplňuje 
představy o přírodě, originalitě a nezaměnitelnosti. Z tohoto důvodu jsou vždy kresba a odstín dýhy 
pouze orientační. U jednotlivých částí kompletu je možná barevná odlišnost. Povrch je opatřen třemi 
vrstvami laku pro vysokou odolnost.

8



CPL

FÓLIE

KÁMEN

LESK

BARVA

MASIV

LIVRE

HPL

VÝPLNĚ DVEŘÍ

CPL LAMINÁT – střednětlaký laminát tloušťky 0,2 mm, tento materiál je odolný proti mechanickému 
poškození, výhodou je i snadná údržba a odolnost proti běžně používaným čisticím i dezinfekčním pro-
středkům, vhodný do rodinných a bytových domů, kancelářských budov apod. CPL laminát je povrch, který 
dobře snáší rodinný provoz s malými dětmi či domácími mazlíčky.

HPL LAMINÁT – vysokotlaký laminát tloušťky 0,8 mm, tento materiál má vysokou odolnost proti mecha-
nickému poškození a oděru, výhodou je také snadná údržba a vysoká odolnost vůči čisticím a dezinfekč-
ním prostředkům používaným zejména ve zdravotnictví. Je vhodný do extrémně namáhaných prostor, 
např. zdravotnická zařízení, školy, výrobní prostory, sportovní zařízení, supermarkety apod.

FÓLIE – cenově výhodný materiál ve zcela přirozeně působících dekorech dřeva, vhodný do běžně užíva-
ných prostor rodinných domů a bytů. Její hlavní předností je nízká cena a jednotná barevnost na výrobcích.

VYSOKÝ LESK – exkluzivní povrchová úprava ve vysokém lesku, která umožňuje snadnou údržbu. Nově 
i v matném provedení.

KAMENNÁ DÝHA – Kámen je tradiční stavební materiál, ale použití na dveřích je překvapivé a velmi efektní 
v každém interiéru. Kamenná dýha je vyrobena z pravé štípatelné břidlice, tloušťky 1– 4 mm, 
což vytváří unikátní smyslový zážitek. Každý kus je opravdový originál.

BARVA – povrchová úprava nástřikem barvy ze široké škály vzorníku RAL.

MASIV – materiál pro opravdové milovníky přírody, má živou barvu a rozmanitou texturu. Originalita přírod-
ního materiálu je nenapodobitelná. Masiv je charakteristický svou jedinečností a rozmanitostí.

LIVRE – materiál z masivu s důrazem na jedinečnost a rozmanitost. Je tvořen skládanými lamelami různých 
rozměrů, které mají různou tloušťku.

ODLEHČENÁ DTD DESKA – nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má vysokou tuhost 
a pevnost, je vhodná pro standardně používané interiérové dveře.

PLNÁ DTD DESKA – plná dřevotřísková deska zaručuje odolnost proti proražení, je pevná a stabilní, 
používá se především u speciálních dveří.

RÁMOVÁ KONSTRUKCE – tvoří ji masivní nosné vlysy, které v kombinaci s masivní či skleněnou výplní 
a precizním řemeslným zpracováním vytvoří dokonalé dveře.

VLYSOVÁ KONSTRUKCE – konstrukce je tvořena jednotlivými vlysy, samostatnými nebo spojenými 
v částečný rám až po uzavřený rám. Výplň dveří plní nosnou funkci.

MASIVNÍ VÝPLŇ – výplň je tvořena laťovkou, což je konstrukční deska z masivního dřeva.

TVRZENÁ PUR – PUR deska určená pro speciální dveře do mokra.

VOŠTINA – je vytvořena ze speciálně tvrzeného papíru poskládaného do tvaru včelích pláství, dveře jsou 
určeny pro nízké namáhání.

100% PŘÍRODNÍ POVRCH
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Akord
cena od 4 990 Kč

DÝHA
BARVA

S2, O3

D, R, H

LET 
ZÁRUKA

POLO
BEZ
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Modely 
Akord
v nabídce:

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat čiré, krizet čiré, kůra čiré, 
planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, 
dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, 
hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, 
javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, 
mahagon natur, makasar, olše, ořech AM, 
ořech EV, ořech africký, ořech natur, ořech 
polární, ořech saténový, padouk, švestka 
polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, 
wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva
bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

 40 45 90 91 92 95 96 97

    10 11 12 15 16 17

MODEL 15 
DÝHA PADOUK

MODEL 95 
DÝHA DUB AM

MODEL 12 
DÝHA JAVOR AM

MODEL 97 
DÝHA WENGE

MODEL 16 
DÝHA BUK

Lišty v ploše:

Profi l A1
Pouze u dveří s povrchovou úpravou dýha buk, 
dub, javor AM, olše,ořech AM, třešeň AM

Profi l A2
Pouze u dveří s povrchovou úpravou dýha buk, 
dub, javor AM, olše, ořech AM, třešeň AM

Profi l B1
Lišta pouze v povrchové úpravě dýha buk, dub, 
javor AM, olše,ořech AM, třešeň AM, vysoký lesk 
(všechny odstíny), CPL kovolaminát, kámen 
láva, grafi t

MODEL 17 
DÝHA ŠVESTKA
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Alegro
cena od 4 990 Kč

POLO
BEZ

DÝHA

S2, S3,
O3

D, R, H

LET 
ZÁRUKA
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Modely 
Alegro
v nabídce:

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat 
čiré, krizet čiré, 
kůra čiré, planibel 
bronz, sapelux 
bílé, screen čiré

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub 
natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, 
javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, 
makasar, olše, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech africký, 
ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, 
třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano 
stříbrné

Proužek v ploše dveří lze zvolit v jakémkoli povrchu dýha. 
Pro povrch dveří padouk a wenge lze zvolit proužek
pouze ve stejné dřevině.

 10 15 20 40 45 50

    10 15 20 40 45 50

MODEL 15 
DÝHA JAVOR AM

MODEL 20 
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 10 
DÝHA OŘECH AM

MODEL 40 
DÝHA HRUŠKA

MODEL 15 
DÝHA OŘECH
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Bergamo
cena od 3 290 Kč

DÝHA 
BARVA 
CPL

S2, S3,
O3

2, 3, 4, 
8, L, H

LET 
ZÁRUKA
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Modely 
Bergamo
v nabídce:

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat 
čiré, krizet čiré, 
kůra čiré, planibel 
bronz, sapelux 
bílé, screen čiré

Povrchy:

Dýha
bubinga, buk, buk natur, bříza, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub 
stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, 
javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená dubová dýha, 
olše, ořech africký, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, ořech AM, 
ořech EV, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, 
wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva
bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát
buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan 
bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, 
švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru

    10 15 16 20 25 

 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

MODEL 20 
DÝHA OŘECH AM

MODEL 42 
DÝHA OLŠE

MODEL 35 
DÝHA BUBINGA

MODEL 10 
DÝHA DUB AM

MODEL 41 
DÝHA BUK
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Bonalana
cena od 8 990 Kč

DÝHA

S2, O3

LET 
ZÁRUKA
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Modely 
Bonalana
v nabídce:

Sklo
v ceně:
polykarbonát čirý, 
polykarbonát mléčný

Povrchy:

Dýha
buk, bříza, dub AM, dub EV, dub fi nský, jasan, 
javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech 
fi nský, třešeň AM, třešeň EV, třešeň fi nská

 O1 O2 O3 O4

Vložené 
lišty:

    11 12 13

    11 12 13 15

MODEL 11 
DÝHA 
TŘEŠEŇ FINSKÁ

MODEL 11 
DÝHA BUK

MODEL 12 
DÝHA OŘECH AM

MODEL 12 
DÝHA TŘEŠEŇ EV

MODEL 13 
DÝHA JAVOR AM

MODEL 15 
DÝHA OŘECH FINSKÝ

17
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Damier
cena od 4 890 Kč

DÝHA

S2, S3,
O3

H, R

LET 
ZÁRUKA

POLO
BEZ

18



Modely 
Damier
v nabídce:

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat 
čiré, krizet čiré, kůra 
čiré, planibel bronz, 
sapelux bílé, screen 
čiré

Povrchy:

Dýha
bubinga, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub 
natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan 
stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, 
mahagon natur, makasar, ořech africký, ořech 
AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, padouk, 
švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, 
wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Čtvereček v ploše dveří lze zvolit v jakémkoli povrchu 
dýha. Pro povrch dveří padouk a wenge lze zvolit 
čtvereček pouze ve stejné dřevině.

pro modely 10, 11, 12
dýha na ploše dveří svisle / čtverečky vodorovně

pro modely 15, 16, 17
dýha na ploše dveří vodorovně / čtverečky svisle

MODEL 15 
DÝHA OŘECH EV

MODEL 67 
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 15 
DÝHA DUB EV

MODEL 10 
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 12 
DÝHA JAVOR EV

    10 11 12 15 16 17

 60 61 62 65 66 67

MODEL 66 
DÝHA ZEBRANO 
STŘÍBRNÉ

19
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Domino
cena od 3 990 Kč

DÝHA 
BARVA 
CPL

S2, S3,
O3, P2

H, R

LET 
ZÁRUKA

POLO
BEZ

20



Modely 
Domino
v nabídce:

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat čiré, 
krizet čiré, kůra čiré,
planibel bronz, sapelux 
bílé, screen čiré

Povrchy:

Dýha
bubinga, buk, buk natur, bříza, citron, dub AM, 
dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, 
jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, 
javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, 
makasar, olše, ořech africký, ořech natur, ořech 
polární, ořech saténový, ořech AM, ořech EV, 
padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, 
třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva
bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát
buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, 
dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, 
jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech 
AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň 
struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, 
stříbrná F509, šedá, šedá U765

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru

MODEL 73 
DÝHA DUB AM

MODEL 63 
CPL LAMINÁT
OŘECH STRUKTUR

MODEL 71 
CPL LAMINÁT 
BÍLÁ PERLA

    61 63 64 71 73

MODEL 64
DÝHA BUK

21
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Elegant
cena od 1 290 Kč

DÝHA 
BARVA 
CPL 
FÓLIE
LESK 
KÁMEN 
HPL
KARTON

P2,     S2, 
S3,  O3, 
2O3

1, 3, 4, 
5, R, H

LET 
ZÁRUKA

POLO
BEZ

*  voština pouze 
pro povrchy 
fólie a karton

22



Modely 
Elegant
v nabídce:

Sklo
v ceně:
činčila čiré, 
fl oat čiré, krizet 
čiré, kůra čiré,
planibel bronz, 
sapelux bílé, 
screen čiré

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, 
dub EV, dub fi nský, dub natur, dub stříbrný, hruška, 
jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, 
javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, 
makasar, mořená dubová dýha, olše, ořech africký, 
ořech AM, ořech EV, ořech fi nský, ořech natur, ořech 
polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, 
třešeň AM, třešeň EV, třešeň fi nská, třešeň natur, 
wenge, zebrano, zebrano stříbrné

CPL laminát
buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, 
dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, 
jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech 
AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň 
struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, 
stříbrná F509, šedá, šedá U765

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru

Fólie
buk, bílá, dub, javor, ořech AM, třešeň

Barva
bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

Vysoký lesk
bílá, cappuccino, černá, červená, hluboká bílá, 
champagne, ledovec, mat bílá, mat černá, 
metal, stříbrná, vanilka

Kámen
grafi t, láva, podzim, sahara

HPL laminát
dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY, 
ARPA (ALU MAGIC)  nebo volný motiv 

Karton
karton

 

    10 13 30 31 32 33 40

 50 55 60 65 61 63 64 71 73 74

okénko zapuštěné 
s lištou z masivu 3, 4, 5

okénko oboustranné 
s přiznanými šrouby

MODEL 10
ZEBRANO

MODEL 60 
LÁVA

MODEL 55 
LEDOVEC

MODEL 10
CPL TŘEŠEŇ 
STRUKTUR
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Hanum
cena od 5 290 Kč

DÝHA 
CPL 
HPL
LESK 

O3

R, H

LET 
ZÁRUKA

POLO
BEZ

24



Modely 
Hanum
v nabídce:

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat čiré, 
krizet čiré, kůra čiré, 
planibel bronz, sapelux 
bílé, screen čiré, zrcadlo 
čiré (u modelů se 
zrcadlem)

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub fi nský, 
dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, 
javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, 
olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech fi nský, ořech natur, 
ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, 
třešeň EV, třešeň fi nská, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné 

CPL laminát
buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý 
struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor 
struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, 
třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, 
stříbrná F509, šedá, šedá U765

Vysoký lesk
bílá, cappucino, champagne, hluboká bílá, ledovec, mat bílá, mat 
černá, metal, stříbrná, vanilka, černá, červená

HPL laminát
dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY, ARPA (ALU MAGIC)

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru

MODEL 60 
DÝHA ZEBRANO

MODEL 26 
DÝHA PADOUK

MODEL 12
DÝHA ZEBRANO

Varianty 
lišt:

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34

100 200 300

U každého modelu dveří Hanum 
lze použít libovolnou variantu 
lišty (rozmístění háčků). 
U modelů s více lištami může být 
použito více variant současně.

U modelů 21, 23, 25, 26, 28 
se defi nuje pořadí variant 
lišt v ploše (rozmístění háčků 
na liště) od závěsové strany.

    11 12 13 21 23

    25 26 28 60 65
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Harmonie
cena od 5 490 Kč

DÝHA
LIVRE
CPL

LET 
ZÁRUKA

26



Modely 
Harmonie
v nabídce:

    10 11 40 41

 30 31 60 61 20 21 50 51

 35 36 65 66 25 26 55 56

MODEL 55 
DÝHA OŘECH AM

MODEL 61 
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 40 
DÝHA HRUŠKA

MODEL 10 
CPL LAMINÁT TEAK

MODEL 40
CPL LAMINÁT BUK

Povrchy:

Dýha
bříza, buk, dub AM, hruška, javor EV, olše, ořech AM, třešeň AM

Livre***
dub fi nský, ořech fi nský, třešeň fi nská

CPL laminát***
buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý 
struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor 
struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, 
třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva***
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, 
šedá, šedá U765

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru
*** Pouze pro modely 10 a 40

Sklo
v ceně:
fl oat čiré

tloušťka skla 8 mm, kalené

MODEL 31
DÝHA HRUŠKA
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Kubika
cena od 7 690 Kč

DÝHA

LET 
ZÁRUKA

28



Modely
Kubika
v nabídce:

    10 12 13 14 16 18 21 22

 40 42 43 44 46 48 51 52

MODEL 22 
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 48 
DÝHA BUK

MODEL 40 
DÝHA OŘECH AM

MODEL 44
DÝHA JAVOR EV

MODEL 18
DÝHA DUB AM

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel 
bronz, sapelux bílé, screen čiré

tloušťka skla 4 mm, kalené

Povrchy:

Dýha
buk, dub AM, hruška, javor EV, olše, ořech AM, 
třešeň AM

MODEL 42
DÝHA TŘEŠEŇ AM

29
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Kuk
cena od 4 990 Kč

DÝHA
BARVA

S2, S3,
O3

POLO
BEZ

LET 
ZÁRUKA

30



Sklo
v ceně:
polykarbonát čirý

MODEL 81 
DÝHA WENGE

MODEL 73 
DÝHA JAVOR EV

MODEL 83 
DÝHA 
ZEBRANO STŘ.

MODEL 71
DÝHA BUBINGA

MODEL 81
BARVA BÍLÁ HLADKÁ

Modely
Kuk
v nabídce:

    71 73 81 83

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, 
dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, 
javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená 
dubová dýha, olše, ořech AM, ořech EV, ořech africký, ořech 
natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, 
třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano 
stříbrné

Barva
bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

MODEL 71
DÝHA PADOUK
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Lotos
cena od 4 390 Kč

DÝHA 
BARVA 
CPL
LESK

S2, S3,
O3, P2

H, R, 
3, 4

POLO
BEZ

LET 
ZÁRUKA

32



MODEL 16 
DÝHA WENGE

MODEL 43 
DÝHA ŠVESTKA 
POLENSKÁ

MODEL 84 
DÝHA BUBINGA

MODEL 14
VYSOKÝ LESK 
ČERVENÁ

MODEL 91
DÝHA WENGE

    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

Modely
Lotos
v nabídce:

Lišty
v ploše:

Sklo
v ceně:
činčila čiré, 
fl oat čiré, krizet 
čiré, kůra čiré, 
planibel bronz, 
sapelux bílé, 
screen čiré

L3 (souvislá s kameny)
Vyrobeno se SWAROVSKI® ELEMENTS

Povrchy:
Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, 
dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, 
hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, 
javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, 
mahagon natur, makasar, mořená du-
bová dýha, olše, ořech africký, ořech AM, 
ořech EV, ořech natur, ořech polární, ořech 
saténový, padouk, švestka polenská, 
třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, 
zebrano, zebrano stříbrné

Barva
bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát
buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub 
šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, 
javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, 
švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, 
wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, 
stříbrná F509, šedá, šedá U765

Vysoký lesk
bílá, cappuccino, černá, červená, hluboká bílá, champagne, 
ledovec, mat bílá, mat černá, metal, stříbrná, vanilka

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru

L2 (přerušovaná s kameny)
Vyrobeno se SWAROVSKI® ELEMENTS

L1 (hladká – v ceně)

33

Lo
to

s



Metalik
cena od 6 290 Kč

DÝHA 
CPL

LET 
ZÁRUKA

34



MODEL 10 
DÝHA PADOUK

MODEL 40 
SATINÁTO BÍLÉ 
+ M97P

MODEL 11
DÝHA 
OŘECH POLÁRNÍ

    10 11 40

Modely 
Metalik
v nabídce:

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, 
dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, 
jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, 
mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech 
africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, 
ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, 
třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano 
stříbrné

CPL laminát
buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, 
dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan 
struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech 
struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň 
struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, 
stříbrná F509, šedá, šedá U765

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru

Sklo
v ceně:
fl oat čiré

tloušťka skla 6 mm, kalené

Kování 
v ceně:
klika LONDON bez 
zamykání, válcový zámek, 
závěs čípkový GP

MODEL 10
DÝHA 
OŘECH AFRICKÝ
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Note
cena od 4 590 Kč

DÝHA
BARVA

S2, S3, 
O3

3, 4, 
R, H

POLO
BEZ

LET 
ZÁRUKA

36



    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 84, 
LAMELOVÉ 
DÝHA JAVOR EV

MODEL 44 
DÝHA BUBINGA KR.

MODEL 14 
DÝHA JAVOR EV

MODEL 59
DÝHA DUB 
STŘÍBRNÝ

Modely
Note
v nabídce:

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, 
dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, 
jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, 
mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech 
africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech 
polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, 
třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, 
zebrano stříbrné

Barva
bílá hladká nebo dle vzorníku RAL

Sklo
v ceně:
činčia čiré, fl oat čiré, krizet čiré, 
kůra čiré, planibel bronz, sapelux 
bílé, screen čiré

MODEL 13
DÝHA JAVOR AM
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Swing
cena od 4 990 Kč

DÝHA
BARVA
CPL

S2, S3,
O3, P2

R, H

LET 
ZÁRUKA

POLO
BEZ

38



MODEL 41 
CPL LAMINÁT OLŠE

MODEL 15 
BARVA 
BÍLÁ HLADKÁ

MODEL 38
BARVA
BÍLÁ HLADKÁ

    11 13 15 17 18 19 21 23

 25 27 28 29 31 33 35 37 38 39 41

 43 45 47 48 49

Modely 
Swing
v nabídce:

Povrchy:

Dýha
bubinga, buk, buk natur, bříza, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub 
stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, 
javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená dubová dýha, 
olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, ořech 
saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, 
wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva
bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát
buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan 
bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, 
švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru

Sklo
v ceně:
činčila čiré, 
fl oat čiré, krizet 
čiré, kůra čiré, 
planibel bronz, 
sapelux bílé, 
screen čiré

MODEL 47
DÝHA MAKASAR
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Tarugo
cena od 4 790 Kč

DÝHA

S2, S3,
O3

3, 4, 
R, H

POLO
BEZ

LET 
ZÁRUKA

40



MODEL 10
DÝHA HRUŠKA

MODEL 10 
DÝHA 
JASAN STŘÍBRNÝ

MODEL 10 
DÝHA 
OŘECH SATÉNOVÝ

MODEL 50
DÝHA OŘECH AM

MODEL 55
DÝHA JAVOR EV

    10 40 50 55 

 10 40 50 55

Modely 
Tarugo
v nabídce:

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub 
natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, 
javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, 
makasar, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, 
ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, 
třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano 
stříbrné

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat čiré, krizet čiré, kůra čiré, 
planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

MODEL 40
DÝHA OŘECH 
SATÉNOVÝ
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Tenga
cena od 4 290 Kč

DÝHA
BARVA

S2, S3,
O3

R, H

POLO
BEZ

LET 
ZÁRUKA
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MODEL 12
DÝHA ZEBRANO

MODEL 12 
DÝHA ZEBRANO 
STŘÍBRNÉ

MODEL 35 
DÝHA JASAN 
STŘÍBRNÝ

MODEL 10
DÝHA OŘECH 
SATÉNOVÝ

MODEL 55
DÝHA PADOUK

    10 12 13 15 16 20 25 35

 40 41 42 43 45 46 50 55 57 62 67

Modely 
Tenga
v nabídce:

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub fi nský, 
dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, 
javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, 
mořená dubová dýha, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, 
ořech fi nský, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, 
švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň fi nská, třešeň natur, 
wenge, zebrano, zebrano stříbrné 

Povrchy padouk a wenge nelze kombinovat s jinou dřevinou.

Barva
bílá pór nebo dle vzorníku RAL

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat čiré, krizet čiré, kůra čiré, 
planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

MODEL 15
DÝHA OŘECH EV
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Venecia
cena od 3 790 Kč

DÝHA
BARVA
CPL

P2, S2, 
S3, O3

2, 3, 4, 
9, L

POLO
BEZ

LET 
ZÁRUKA
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Modely 
Venecia
v nabídce:

MODEL 40
DÝHA OLŠE

MODEL 40 
DÝHA BŘÍZA

MODEL 31 
CPL LAMINÁT OLŠE

MODEL 10
DÝHA DUB AM

Sklo
v ceně:
činčila čiré, fl oat 
čiré, krizet čiré, 
kůra čiré,
planibel bronz, 
sapelux bílé, 
screen čiré

Povrchy:

Dýha
bříza, bubinga, buk, citron, dub AM, dub EV, dub stříbrný, hruška, 
jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, mahagon, 
makasar, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech polární, 
ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, 
wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva
bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát
buk, dub*, dub bělený**, hruška, javor**, olše*, ořech AM*, wenge**

CPL laminát barva
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

* Pouze ve svislém dekoru 
** Pouze ve vodorovném dekoru

    10 15 16 20 25 

 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

MODEL 41
BARVA 
BÍLÁ HLADKÁ

MODEL 57 
DÝHA BŘÍZA
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Zárubně
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Zárubeň NORMAL 
pro polodrážkové dveře
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SAPELI se osazují čistě a rychle 
až po dokončení stavebních otvorů. Tedy po zhotovení 
omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny 
včetně plovoucích podlah a koberců. Na montáž 
obložkových zárubní je však třeba myslet již v projektu 
nebo nejpozději v průběhu hrubé stavby. Je nutné, aby 
stavebník připravil stavební otvory pro osazení zárubní 
dle uvedené tabulky.

Zárubeň NORMAL 
pro bezpolodrážkové dveře

Přinášíme vám velice moderní a žádaný vzhled dveří. Bez-
polodrážkové dveře jsou řešením pro náročného zákazníka, 

který ocení, že dveře v zavřeném stavu zachovávají JED-
NOTNOU PLOCHU SE ZÁRUBNÍ. Nová konstrukce skrytých 
závěsů umožňuje úplné otevření dveří a zároveň při zavření 

skryté závěsy neruší celistvou plochu dveří a zárubně. 
Závěsy nové konstrukce umožňují 3D nastavení ve všech 

směrech, čímž je umožněno dokonalé seřízení dveřního 
křídla. Vyberte si z naší nabídky všech modelů (kromě dveří 

Harmonie a masivních dveří) a žádejte bezpolodrážkové 
provedení  vašich dveří. I z jednoduchých dveří se pak stane 

klenot vašeho bytu. 
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Zárubeň OBTUS 
pro polodrážkové dveře

Neustále vzrůstá zájem zákazníků o designově moderní 
řešení interiéru, a právě proto jsme do našeho sortimentu 

zařadili zárubeň OBTUS. Jedná se o obložkovou zárubeň, 
která má napojení vrchního vodorovného nadpraží k svislým 

dílům zárubně tzv. „na tupo“. Tento zdánlivý detail povýší 
zárubeň Obtus ve spojení s dveřmi SAPELI na ATRAKTIVNÍ 

ARCHITEKTONICKÝ PRVEK ve vašem interiéru. 

Zárubeň OBTUS 
pro bezpolodrážkové dveře
Zárubeň je nutné objednávat v kompletu dveře + zárubeň 
+ závěsy, ale uznejte, že výsledek stojí za to.
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Zárubeň
HARMONIE NORMAL
Zárubeň HARMONIE se vyznačuje elegantním profi lem 
obložky, tzv. „mejdlíčkem“. 
Je možné ji použít i pro jiné modelové řady, než jsou 
dveře Harmonie. Zárubeň HARMONIE NORMAL může být 
v provedení pro polodrážkové i bezpolodrážkové dveře. 

Zárubeň 
HARMONIE OBTUS

Zárubeň HARMONIE OBTUS může být v provedení pro 
polodrážkové i bezpolodrážkové dveře.
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Zárubeň LATENTE 
typ zárubně OBTUS bez polodrážky

Zárubni LATENTE někdy také říkáme „skrytá zárubeň“, 
protože její OBRYS JE V JEDNÉ ROVINĚ S OBRYSEM STĚNY. 
Jedná se o obložkovou zárubeň specifi cké konstrukce urče-
né pro bezpolodrážkové dveře se skrytými závěsy. Součástí 

této zárubně je tzv. „kontrazárubeň“ z kovového profi lu, 
kterou je nutné osadit do otvoru již při hrubé stavbě. Po do-

končení všech stavebních a dokončovacích prací (omítky, 
malby, plovoucí podlahy apod.) se na kontrazárubeň rychle, 

čistě a jednoduše osadí obložková zárubeň LATENTE.

RÁMOVÁ zárubeň 
– typ zárubně Normal, Obtus

/ polodrážkové, bezpolodrážkové
Naším cílem je pokrýt potřeby všech zákazníků, proto 

nabízíme zárubně, které se dají osadit ve všech možných 
fázích rekonstrukce nebo stavební připravenosti. Proto 

vám kromě širokého sortimentu obložkových zárubní 
můžeme nabídnout také zárubně rámové, které lze osadit 

do začištěného stavebního otvoru. Výsledný vzhled 
působí kompaktně a harmonicky.

Zárubeň METALIK
Kov je v moderních interiérech velice oblíbeným materiálem. A není 

důvod, proč byste se tomuto materiálu vyhýbali i u nás v SAPELI 
při výběru dveří nebo zárubní. Připravili jsme pro vás obložkovou 

zárubeň z hliníkových profi lů, kterou je možné kombinovat 
s dřevěnými dveřmi nebo s dveřmi z hliníkových profi lů.

50



Zárubeň OKZ
 – obklad kovové zárubně
typ zárubně: NORMAL, OBTUS  
Zárubeň OKZ najde uplatnění především při rekonstrukcích interiérů 
ve starších panelových domech, ale nejen tam. Pokud již máte kovovou 
zárubeň a toužíte po opravdu pěkném interiéru, máme pro vás snadné 
řešení. Během několika minut Vám kovovou zárubeň obložíme, a to 
bez bourání a prachu. Zárubně OKZ je možné dodat pro dveře otočné, 
posuvné, lamelové a v průchozím provedení. Před objednáním zárubně 
OKZ konzultujte s montážní fi rmou, zda jsou Vaše stávající kovové 
zárubně zabudovány s požadovanou přesností, aby bylo možno montáž 
zárubně odpovídajícím způsobem provést.

Nově lze do zárubně OKZ použít 
i závěsy TUKAN.

Před a po obložení
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OTOČNÉ DVEŘE
Dveře otočné jsou jedním z nejstarších způsobů otevírání dveří a díky svému 
neustálému vývoji dnes patří ke způsobům nejpropracovanějším. Umožňuje 
dokonalé těsnění dveřního křídla v zárubni a nabízí široké možnosti 
použití i v sortimentu speciálních dveří. Prostorová náročnost je sice větší 
(cca 0,8 m2), ale pokud zvolíte model prosklený nebo osazení do různých 
prosklených stěn, prostor se opticky propojuje a zvětšuje. 

Podle počtu křídel rozeznáváme otočné dveře JEDNOKŘÍDLÉ 
a DVOUKŘÍDLÉ a podle provedení bočních ploch pak dveře 
POLODRÁŽKOVÉ – polodrážka naléhá na zárubeň a dveře vystupují 
do prostoru místnosti –, BEZPOLODRÁŽKOVÉ – křídlo zapadne 
celou svojí tloušťkou do polodrážky zárubně – a dveře SE SKRYTOU 
POLODRÁŽKOU.   

OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH 
ERGON 
Způsob otevírání dveří s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jednom 
jediném mechanismu umožňuje minimalizovat nároky na půdorysný 
prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému 
(požadavky na prostor cca o 40 % nižší). Dveře s tímto systémem mohou být 
pro svoji všestrannost použity v jakémkoli interiéru. Otevírání v obou směrech 
představuje plnohodnotnou alternativu, která vám pomůže vyřešit 
problém s prostorem v interiéru. Možnost otevírat dveře vybavené 
systémem otevírání v obou směrech (dovnitř i ven) umožňuje vcházet 
do místnosti a vycházet z ní a přitom otevírat křídlo tlačením a zavírat 
ho s extrémní lehkostí. Systém otevírání dveří v obou směrech vnáší nový 
rozměr do dveřních systémů. 

Systémy otevírání 
POKUD UVÁŽÍTE, JAKÁ JE TRŽNÍ HODNOTA KAŽDÉHO ČTVEREČNÍHO METRU OBYTNÉ PLOCHY 
VE VAŠÍ LOKALITĚ, POCHOPITELNĚ SE SNAŽÍTE KAŽDÝ Z TĚCHTO METRŮ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT. 
MIMO JINÉ TAKÉ VOLBOU OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ. ZÁLEŽÍ OVŠEM I NA KONKRÉTNÍCH 
PODMÍNKÁCH DANÉHO INTERIÉRU A POŽADAVCÍCH, KTERÉ MAJÍ KONKRÉTNÍ DVEŘE PLNIT. PROTO 
VÁM V POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ CHCEME NABÍDNOUT CO NEJVÍCE SYSTÉMŮ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 
– OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ NEBO LAMELOVÉ. KAŽDÝ Z TĚCHTO SYSTÉMŮ MÁ SVÉ NESPORNÉ 
VÝHODY A KAŽDÝ Z NICH SPLŇUJE TAKÉ VYSOKÉ ESTETICKÉ NÁROKY. ZVOLTE SI TAKOVÝ SYSTÉM, 

KTERÝ NEJLÉPE VYHOVÍ VAŠIM PŘEDSTAVÁM.
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LAMELOVÉ DVEŘE
Požadujete-li dveře lamelové, máte možnost volit mezi dveřmi 
skládacími nebo harmonikovými, přičemž z hlediska náročnosti 
na prostor patří oba typy k těm úspornějším. Dveřní křídlo je 
tvořeno lamelami, které kombinují posuvný a otočný pohyb. Vzhledem 
k tomu, že po složení zasahují do průchozího rozměru zárubně, 
doporučujeme volit dveře s menší tloušťkou lamel. Lamelové dveře 
mohou být zasazeny do standardních zárubní i do prosklených stěn. 

SKLÁDACÍ DVEŘE mají všechny lamely stejně široké a zasahují 
pouze do jednoho prostoru. Vyrábějí se jak v plném, tak proskleném 
provedení. 

HARMONIKOVÉ DVEŘE mají první lamelu poloviční šířky než 
následující a při otevírání zasahují do obou prostorů.

DVEŘE KYVNÉ
Tento typ otevírání pravděpodobně znáte pod lidovějším označením 
„lítačky“. Dveřní křídlo má speciální závěsy, které umožňují otevírání 
křídla na obě strany, proto jsou také prostorově nejnáročnější. 
Kyvné dveře se dodávají v provedení jednokřídlém a dvoukřídlém a 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, obvykle pouze k předělení 
prostoru bez potřeby zamykání. Kyvné dveře doporučujeme volit 
s prosklením, aby byl zajištěn průhled, a nedocházelo tak ke kolizím. 
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ULTERIOR 
Netradiční řešení posuvného kování BEZ GARNYŽE. Systém je 
vhodný PRO PLNÉ I PROSKLENÉ DVEŘE. Provedení skrytého 
posuvu může být se zárubní nebo bez.

POSUVNÉ DVEŘE 
Posuvné dveře dělíme na dva základní typy – dveře posuvné 
NA STĚNU a dveře posuvné MEZI STĚNY. Podle počtu křídel pak 
můžete volit posuvné dveře JEDNO- a DVOUKŘÍDLÉ. 

Posuvné dveře na stěnu jsou nejjednodušším řešením, které nevyžaduje 
stavební zásah, přitom jejich prostorové nároky jsou pouhých 
0,1 m2. Nejčastější je zavěšení křídla pomocí vozíků, kdy je spodní vedení 
křídla zajištěno pomocí vodicího trnu a drážky na spodní straně dveří.

Pokud vám ovšem nechybí odvaha pustit se do zásadnějších stavebních 
úprav, SAPELI vám nabízí také posuvné dveře DO STĚNY nebo 
posuvné dveře DO STAVEBNÍHO POUZDRA. Jedná se o kovovou 
konstrukci, ve které je zabudována kolejnice s posuvným mechanismem. 
Tato konstrukce se zabudovává do montované příčky nebo zděné stěny.

Efektním nadstandardem může být tzv. SYNCHRONNÍ POSUV – 
lankový mechanismus umístěný v kolejnici, který zajišťuje, že ovládáním 
jednoho dveřního křídla ovládáme současně i křídlo druhé.

a)  STANDART – Pouzdro určené pro jednokřídlé posuvné dveře. 
b)  KOMFORT – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené 

dveře, které se posouvají od sebe (protilehle). 
c)  UNIBOX – Pouzdro určené pro dvoje jednokřídlé dveře shodné šířky, 

které se posouvají k sobě (do zákrytu).
d)  PARALLEL – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené 

dveře, které se teleskopicky otvírají jedním směrem (kaskáda). 
Pouzdro je ve standardu vybaveno lankovým synchronním 
mechanismem, který zaručuje komfortní pohyb dveřních křídel.

54



SYSTÉM MINIMA
NOVINKOU v roce 2012 je 
designový systém MINIMA.
Nová generace posuvného kování 
s mimořádnými vlastnostmi: 
design, funkčnost (tichý chod), 
bezpečnost (minimalizace 
poranění hlavně u dětí díky 
softovému dotahu). Kování je pro 
dřevěné i skleněné dveře, moderní 
minimalistický vzhled, žádné 
bouchání při zavírání.

SYSTÉM AVANZA 
Moderní kompaktní systém kování s plynovým tlumením. 
Dodává se v kombinaci s dřevěnou nebo hliníkovou 
garnyží. Možnost zamykání dveří. Možnost výběru 
ze všech modelových řad v plném i proskleném provedení. 
Pokud není požadavek na uzamčení dveří, lze provedení 
posuvu i bez dorazového sloupku. V případě uzamčení je 
vždy nutný dřevěný sloupek.

SYSTÉM AVANZA SOFT
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Prosklené stěny
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fólie  celá nabídka + KARTON
CPL laminát  celá nabídka (v kombinaci s fólií)
 CPL bílá hladká, bílá pór, bílá perla (v kombinaci s ABS)
 CPL strukutur celá nabídka (v kombinaci s ABS)
dýha základ   buk, dub AM, jasan, mahagon, ořech AM, třešeň AM, bříza, javor AM, javor EV, 

olše, padouk, zebrano
– barva bílá hladká, bílá pór + RAL
– mořená dubová dýha 

dýha exclusive   bubinga, citron, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, 
ořech africký, ořech polární, švestka polenská, wenge, zebrano stříbrné 
+ CPL kovolaminát
+ HPL - dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY ARPA

Způsoby otevírání dveří: průchozí, otočné, posuvné. 
Pro prosklené stěny je možné použít dveře polodrážkové i bezpolodrážkové, plné i prosklené, 
posuvné, kyvné a lamelové. 
Prosklené stěny je také možné vyrobit v provedení průchozím a plném.

1/  Obložková zárubeň může být v polodrážkovém i v bezpolodrážkovém provedení, NORMAL, OBTUS, 
HARMONIE NORMAL, HARMONIE OBTUS.

2/ Rámová zárubeň může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS.

3/  Rámová zárubeň EI30 = požární odolnost 30 minut, může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém 
provedení NORMAL a OBTUS, EI/EW30. Tloušťka skla je 17 mm.

4/  Rámová zárubeň EI15 = požární odolnost 15 minut, může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém 
provedení NORMAL a OBTUS, EI/EW15 a EI15/EW30. Provedení zvukově izolační 32 dB. Tloušťka 
skla je 9 mm.  

5/ Skla v ceně: činčila čiré, fl oat čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Modely 
prosklených
stěn

 A B K C D M E

 N O P Q I J L

 F G H
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Nadsvětlík GLATT
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Doporučujeme do kancelářských prostor a do moderních obytných 
interiérů. Plný nadsvětlík je tvořen dveřovkou. Dveře plynule přechází 
v nadsvětlík. Velmi čisté a elegantní řešení.

Varianty zárubní s polodrážkou i bez polodrážky:
model Z2 – obložky jsou pouze na svislých stranách (varianta do stropu)
model Z3 – obložky jsou na svislých stranách, rovněž na nadpraží (Normal, Obtus)

Tento nadsvětlík pouze v provedení bez bočního světlíku. 
Provedení hran na dveřích lze pouze Normal O3.

– jednokřídlé a dvoukřídlé provedení

– povrchy: dýha, CPL laminát, HPL laminát, barva bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

– možnost použít AL hranu

– provedení s polodrážkou a bez polodrážky

– jednokřídlé provedení se vyrábí ve sdruženém formátu => textura navazuje

– dvoukřídlé provedení se vyrábí jednotlivě => textura nenavazuje

Z2 Z3

Modely 
Glatt
v nabídce:

1K
sdružená dveřovka 
=> textura navazuje

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

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

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

VARIANTNĚ
2K – dýha svisle
dveřovky jednotlivě 
=> textura nenavazuje
nadsvětlík stejná orientace
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Vstupní dveře do bytu
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 10 12 13 15 16 20 25

Modely
Tenga
v nabídce:

  10 15 20

Modely
Alegro
v nabídce:

 21 23 25 27 28 29

Modely
Swing
v nabídce:

 10

Modely
Elegant
v nabídce:

  10

Modely
Tarugo
v nabídce:

 10 20

Modely
Venecia
v nabídce:

 10 11 12 15 16 17

Modely
Damier
v nabídce:

 10 20

Modely
Bergamo
v nabídce:

vstupní dveře standard –  dveře určené jako vstupní do bytu s požární odolností EI 30 min a zvýšenou 
klima odolností (c)          

vstupní dveře sekura –  dveře určené jako vstupní do bytu s požární odolností EI 30 min, zvýšenou klima 
odolností (c) a odolností proti násilnému vniknutí 2. třída 

vstupní dveře komfort –  dveře určené jako vstupní do bytu s požární odolností EI 30 min, zvýšenou 
klima odolností (c) a zvukovým útlumem 37 dB 

vstupní dveře multi –  dveře určené jako vstupní do bytu s požární odolností EI 30 min, zvýšenou klima 
odolností (c), odolností proti násilnému vniknutí 2. třída a zvukovým útlumem 37 dB
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Vstupní dveře do domu
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Modely
Diplomat
v nabídce:

  31

Modely
Elegant
v nabídce:

  20 31

Modely
Hamburg
v nabídce:

  20 31  31

Modely
Florencia
v nabídce:

Modely
Hodonín
v nabídce:

  10 20 21 22 23 25 30 31 33

  50

Modely
House
v nabídce:

Modely
Břeclav
v nabídce:

  20 21 22 60 80 82

  31

Modely
Verona
v nabídce:

Modely
Versai
v nabídce:

  21 31
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  20 31 41

Modely
Jihlava
v nabídce:

  31

Modely
Katrin
v nabídce:

  21

Modely
Veselí
v nabídce:

  20 31

Modely
Klasik
v nabídce:

  20 31

Modely
Linz
v nabídce:

  25 31

Modely
Moden
v nabídce:

  31

Modely
Miláno
v nabídce:

  21 31

Modely
St. Polten
v nabídce:

  20

Modely
Vsetín
v nabídce:

  20 30

Modely
Ladná
v nabídce:

  31

Modely
Neapol
v nabídce:

  20 31

Modely
Zlín
v nabídce:
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  31

Modely
Otrokovice
v nabídce:

  20 31

Modely
Rožnov
v nabídce:

Modely
Zlín 1
v nabídce:

  20 31

Modely
Zlín 2
v nabídce:

  20 31

Modely
Tokyo
v nabídce:

  20

Modely
Tábor
v nabídce:

  20 31

Modely
Vracov
v nabídce:

  21 31

Modely
Linea
v nabídce:

  15 30 60 61 62 63 64

  65 66 67 68 69 74

VCHODOVÉ DVEŘE - LINEA
Dveře hladké sendvičové konstrukce. Dřevěná vodovzdorná překližka 
nalepená na dřevěném rámu, vyplněna izolační výplní. Vhodně 
nakombinované se sklem, vitráží a nerezovým madlem pak vytváří zajmavý 
moderní celek.
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Speciální dveře

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE
Hluk může být velice obtěžujícím faktorem na pracovišti i doma ve chvílích odpočinku, 
proto v naší nabídce najdete také zvukově izolační dveře. Nabízíme je v otočném 
provedení a v modelových řadách jsou označeny piktogramem.
Dveře tvoří speciální konstrukce doplněné zvukoizolačními doplňky. Tyto dveře vám 
umožňují DOKONALE ODDĚLIT HLUČNÉ PROSTORY, jako jsou např. chodby, 
od běžných provozních prostor, nebo také dosáhnout vysokého užitného komfortu 
v místnostech s požadavky na klidné prostředí, jako jsou např. ložnice nebo pracovny. 
Dveře mohou být osazeny do dřevěné obložkové nebo rámové zárubně označené 
v katalogu piktogramem nebo do kovové zárubně, která musí být osazena těsněním. 
Hodnota útlumu zvukově izolačních dveří sapeli může být 27, 32, 37 a nově i 43 db.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI KOVOVÉ 
Myslíme také na vaši bezpečnost a ochranu majetku proti násilnému vniknutí. Proto mají 
naše dveře v této kategorii VNITŘNÍ TREZOROVÝ MECHANISMUS SE ŠESTI AŽ 
SEDMI BEZPEČNOSTNÍMI ČEPY, které se zasouvají do zárubní, a tím zajišťují celý 
dveřní prostor. Povrchově jsou upraveny podle přání zákazníka stejně jako klasické dveře 
modelových řad SAPELI. Komplet dveří a zárubní je vybaven 3D seřiditelnými závěsy. 
Bezpečnostní uzávěry jsou vyráběny i s požární odolností EI 30 a EI 45. Všechny typy 
dveří jsou zkoušeny a certifi kovány, takže splňují VEŠKERÉ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ 
POŽADAVKY STANOVENÉ NA ÚZEMÍ ČR NA STAVEBNÍ PRVKY. Bezpečnostní 
dveře SAPELI jsou nabízeny ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a jsou určeny k zabezpečení 
bytů, kanceláří a dalších chráněných prostorů. Povrch dveří může být z obou stran 
v povrchové úpravě CPL laminát nebo s přírodní dýhou, viz tabulka povrchových úprav. 
Montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze fi rma proškolená a pověřená 
výrobcem. Nelze dodat dveře s přídavným zámkem. Polodrážka dveří je 29 mm.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI DŘEVĚNÉ 
nabízíme je ve 2. bezpečnostní třídě a jsou určeny K ZABEZPEČENÍ BYTŮ, 
KANCELÁŘÍ A DALŠÍCH CHRÁNĚNÝCH PROSTOR. Tyto bezpečnostní dveře 
mají dřevěnou konstrukci a vyrábíme je v několika modelových řadách. Kromě samotné 
bezpečnosti mohou být dveře dodány s DPO úpravou, ZVI, Klima. Jsou určeny do kovové 
zárubně Sapeli – KZ, která je ve standardu vybavena těsněním. Dveře jsou vybaveny 
na závěsové straně pasivními čepy a na zámkové straně je osazen vícebodový zámek. 
Jsou určeny směrem do chráněného prostoru. Nově je sortiment bezpečnostních dveří 
SAPELI dřevěných rozšířen o provedení bezpolodražkové.

VODĚODOLNÉ DVEŘE
voděodolné dveře jsou ideální řešení do mokrého a vlhkého prostředí. Dveře i zárubně 
jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který zaručuje stabilní a netečnou konstrukci 
v prostředích, kde se očekává kontakt se zvýšenou vzdušnou vlhkostí nebo s vodou – 
u bazénů, ve sklepích, v potravinářských provozech apod.
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POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ UZÁVĚRY
Naše výrobky jsou prověřeny nejen dlouholetým provozem, ale i přísnými atesty. Požární 
uzávěry SAPELI se skládají z protipožárních dveří SAPELI, které mohou být osazeny 
v protipožární obložkové zárubni SAPELI, protipožární rámové prosklené stěně SAPELI 
nebo kovové zárubni, která ovšem splňuje právně i fyzicky veškeré náležitosti pro 
požární uzávěr dané odolnosti. Požární uzávěry SAPELI jsou odzkoušené pro osazení jak 
do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární sádrokartonové), tak i do tuhých 
(např. zděných) konstrukcí. Tyto uzávěry SAPELI lze současně s protipožární odolností 
(EI (EW) 30 DP3; EI (EW) 15 DP3) dodávat i s odolností KOUŘOTĚSNOU (Sa i Sm), 
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ (až 37 DB), v provedení KLIMA (až odolnost KLIMA III) 
a bezpečnostním provedení (2. bezpečnostní třída). 

Ani v tomto specifi ckém sortimentu nemusíte slevovat ze svých estetických nároků, 
protože PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY SAPELI SI ZACHOVÁVAJÍ DESIGN 
JEDNOTLIVÝCH MODELOVÝCH ŘAD. Dveře protipožární jsou vyráběny v modelových 
řadách označených piktogramem (plné dveře SWING a DOMINO jsou ceněny jako 
prosklené modely). Obložkové a rámové protipožární zárubně jsou dodávány v modelových 
řadách označených piktogramem v  površích odpovídajících danému modelu.

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY SAPELI jsou dodávány pouze v rámové 
konstrukci ve všech povrchových úpravách odpovídajících tomuto typu výrobku. 
Více informací v kapitole PROSKLENÉ STĚNY. Všechny výrobky a ceny jsou uváděny 
v tzv. bytovém provedení, tj. výrobky určené pro nižší až střední zátěž. Za uvedený 
příplatek je možné vyrobit i uzávěry tzv. objektové, jejichž konstrukce je vhodná 
do objektů se střední až vysokou zátěží.

KLIMA DVEŘE
Je důležité zvolit vhodné dveře s ohledem na prostředí – klima, kde budou osazeny. 
Proto vám SAPELI nabízí dveře různých konstrukcí do bytů, rodinných domů, bytových 
domů, průmyslových staveb, sociálních a zdravotnických zařízení. Aby naše výrobky 
dobře sloužily svému účelu a nedocházelo k problémům s funkčností a deformací, 
Doporučujeme vybrat si vhodné dveře dle uvedených klima kategorií. Dveře Klima II. a III. 
mají speciální konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ 
VLHKOSTI DO DVEŘÍ.
ROZDĚLENÍ KLIMA DVEŘÍ
Klima l. (a)   Vnitřní dveře SAPELI ve standardním provedení splňují požadavky této 

kategorie.
Klima Il. (b)   Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. 

koupelny, WC, komory, vstupy z temperovaných chodeb a schodišť).
Klima IIl. (c)   Dveře s oblastí určení pro přechod z nevytápěných prostorů 

(garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.) do prostorů vytápěných.

RTG DVEŘE
V našem sortimentu najdete také dveře, které splňují velmi přísné normy pro 
RADIOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ. A co je důležité, ani zde nejste omezeni ve svých 
estetických záměrech, protože je můžeme vyrobit ve všech plných modelech, kde není 
zasahováno do plochy. DVEŘE S RTG KONSTRUKCÍ JSOU URČENY ZEJMÉNA 
PRO ZDRAVOTNICKÉ PROVOZY (nemocnice, zubní ordinace apod.). Dveře 
jsou nabízeny s tloušťkou olověné vrstvy 2 x 1 mm. Maximální rozměr RTG dveří je 
110 /220 cm.
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Kliky

WC – ukazatel

WC –  klička

PZ – klíč FAB

BB – obyč. klíč
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Praktik M1

Praktik M3

Praktik 01

Praktik M2
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Design 01 Design 06

Design M3 Design M3

Design M2 Design 07

Design M4 Design M470



Nerez 08Nerez 07

Nerez 04   Nerez 02

Design M5 Nerez 01

Nerez 06Nerez 05
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Slim M3 Slim M3

Slim M2 Slim  M2

Slim M1Nerez 11

Nerez 10Nerez 09
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Slim M4Slim M4

Slim M6 Slim M6

Slim M7 Slim M7

Slim M5Slim M5
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Slim M8

Slim M8

Premium 01 

Mušle zadlabávací dřevěná oválná 
pro dveře posuvné
standard SAPELI pro dveře dýhované 
 

Mušle zadlabávací dřevěná hranatá 
pro dveře posuvné 
standard SAPELI pro dveře dýhované 

Mušle zadlabávací kovová hranatá
pro dveře posuvné, NEREZ BROUŠENÝ 
standard SAPELI pro dveře s ostatními 
povrchy mimo dýhy 
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Bezpečnostní kování 01

Bezpečnostní kování 04

Bezpečnostní kování 02

Bezpečnostní kování 05
s klikou Nerez 01

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ
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Bezpečnostní kování 06 
s klikou Nerez 08

Bezpečnostní kování 08

Bezpečnostní kování 07 
s klikou Nerez 07

Bezpečnostní kování M9

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ
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Bezpečnostní kování M10

BK Fest

Bezpečnostní kování M11

Bezpečnostní kování M12

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ
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Hrany, lišty, skla
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Lišty na plochu
542 3

LH8 9

HRANA O3HRANA S2 HRANA P2HRANA S3

Hrany

Hrany s hliníkem
HRANA AL 
POLODRÁŽKA

HRANA AL 
BEZPOLODRÁŽKA

HRANA AL 
BOČNÍ KŘÍDLO

HRANA BOČNÍ 
KŘÍDLO

HRANA O3 
(BEZ POLODRÁŽKY)

2O3 – HRANA S DVOJITOU 
POLODRÁŽKOU 43 dB
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H – DÝHA, CPL LAMINÁT, 
CPL KOVOLAMINÁT, 
FÓLIE

R – DÝHA, CPL 
KOVOLAMINÁT

D8 L9

2 41 3 5

Lišty zasklívací

11 B STŘED 
(VODOROVNĚ)11 B STŘED (SVISLE) 11 S OBVOD

11 B OBVOD11 A OBVOD 11 A STŘED  (SVISLE)
11 A STŘED 
(VODOROVNĚ) 

Lišty k proskleným stěnám
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Skla v ceně

SCREEN ČIRÉSAPELUX BÍLÉ

ČINČILA ČIRÉPLANIBEL BRONZ

FLOAT ČIRÉ

KŮRA ČIRÉKRIZET ČIRÉ
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Zámky a závěsy
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ZÁVĚS 80/10

ZÁVĚS VX7939/160 PLANUM 
ZÁVĚS MINI SATÉN 80/10 
DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚZÁVĚS VX7939/100 

ZÁVĚS METRIKZÁVĚS TUKAN

Závěsy pro dveře s polodrážkou

ZÁVĚS ČÍPKOVÝ (KUBIKA)ZÁVĚS VX7729/160 PLANUM
ZÁVĚS ČÍPKOVÝ GP 
(METALIK)

Závěsy pro dveře bezpolodrážkové
ZÁVĚS BASYS DX 61

ZÁVĚS SFS JUST 
(KOVOVÁ ZÁRUBEŇ)

ZÁVĚS SFS JUST
(DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ) ZÁVĚS SAPTEC
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ZÁVĚS KYVNÝZÁVĚS KYVNÝ

ZÁVĚS SOFT ZÁVĚS SOFT TUKANZÁVĚS SOFT 4H

Závěsy pro dveře kyvné

Závěsy pro dveře HARMONIE

ZÁMEK OBYČEJNÝ

ZÁMEK 
PRO OBOUSTRANNÉ 
OTEVÍRÁNÍZÁMEK S TICHOU STŘELKOU

ZÁMEK 
S MAGNETICKOU STŘELKOU

Zámky

ZÁMEK VÁLCOVÝ 
(KLIKA SE ZAMYKÁNÍM) 

ZÁMEK VÁLCOVÝ 
(KLIKA BEZ ZAMYKÁNÍ) ZÁMEK TŘÍBODOVÝ 
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Bezpolodrážkový 
skrytý závěs 

SAPTEC 340. 
V jednoduchosti 

je půvab, a pokud 
se povede skrýt 
funkční prvky 
dveří pohledům 
tak, jako je tomu 
v tomto případě, 

potěšíme oko 
designéra, investora 
i budoucích návštěv. 

Tento typ závěsu 
nenarušuje linie 
dveří ani vzhled 
celého interiéru.
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Povrchy
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Dýhy

TŘEŠEŇ AMERICKÁ (AM)

BŘÍZA

BUK

DUB NATUR

TŘEŠEŇ EVROPSKÁ

TŘEŠEŇ FINSKÁ

OŘECH POLÁRNÍ

JAVOR NATUR

PADOUK

JABLOŇ INDICKÁ

JASAN STŘÍBRNÝ

JASAN

DUB AMERICKÝ (AM)

OLŠE

DUB FINSKÝ

OŘECH SATÉNOVÝ

JAVOR AMERICKÝ (AM)

BUBINGA LOUPANÁ

HRUŠKA

JAVOR EVROPSKÝ (EV)

BUK NATUR

DUB EVROPSKÝ (EV)

TŘEŠEŇ NATUR

ZEBRANO

BUBINGA KRÁJENÁ

CITRON

MAHAGON NATUR
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MOŘENÁ DUBOVÁ DÝHA

Moření

ŠVESTKA POLENSKÁ

MAKASAR

OŘECH AFRICKÝ

OŘECH NATUR

MAHAGON

WENGE

ZEBRANO STŘÍBRNÉ

OŘECH AMERICKÝ (AM)

OŘECH EVROPSKÝ (EV)

DUB STŘÍBRNÝ

OŘECH FINSKÝ

Barvy
BARVY DLE VZORNÍKU RAL*BÍLÁ HLADKÁBÍLÁ PÓR

*Podrobnosti si vyžádejte u svého prodejce.
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CPL laminát

HRUŠKA

KOVOLAMINÁT

TEAK

OLŠEBUK

CPL LAMINÁT SVISLÉ

* Do vyprodání zásob.

DUB

OŘECH AMERICKÝ (AM)

CPL LAMINÁT VODOROVNÉ *

TEAK WENGE

DUB BĚLENÝ

HRUŠKA

BUKJAVOR
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CPL LAMINÁT STRUKTUR SVISLÉ  

WENGE STRUKTUR

ŠVESTKA STRUKTUR

BUK STRUKTUR

JASAN STRUKTUR

OŘECH STRUKTUR

VIŠEŇ STRUKTUR

JASAN BÍLÝ STRUKTUR

TŘEŠEŇ STRUKTUR

DUB STRUKTUR

CPL LAMINÁT BARVA

ŠEDÁ U 765 /ST2/

STŘÍBRNÁ F 509 /ST2/

BÍLÁ HLADKÁ

SLONOVÁ KOST U 113 /ST2/

BÍLÁ PÓR

ŠEDÁ

BÍLÁ PERLA

JAVOR STRUKTUR

DUB ŠEDÝ STRUKTUR
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Fólie 

TŘEŠEŇ

BUK

OŘECH AMERICKÝ

JAVOR

DUB

BÍLÁ

LESK LEDOVEC

MAT ČERNÁ

LESK STŘÍBRNÁ

LESK CHAMPAGNE

LESK ČERNÁ

LESK ČERVENÁ LESK CAPPUCCINO

LESK METAL

LESK VANILKA

Vysoký lesk 
LESK HLUBOKÁ BÍLÁ MAT BÍLÁLESK BÍLÁ
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Kámen

KÁMEN PODZIM

KÁMEN SAHARA

KÁMEN GRAFIT

KÁMEN LÁVA

Karton
KARTON

HPL laminát
HPL LAMINÁT NABÍZÍME DLE VZORNÍKU 
EGGER, POLYREY, MAX A ARPA (ALU MAGIC). 

PODROBNOSTI A CENÍKY SI VYŽÁDEJTE 
U SVÉHO PRODEJCE.

MULTIPLEX 
STŘÍBRNÁ

MULTIPLEX 
BUK ŠEDÁ BÍLÁ

Hrany ABS standardní nabídka
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Zveme vás k návštěvě 
Sapeli center 
a vzorkoven našich prodejců 
Zde si můžete naše výrobky prohlédnout a vyzkoušet. 
Seznam vzorkoven je uveden na stránce www.sapeli.cz.
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w w w . s a p e l i . c z

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

SAPELI, a.s.
Obchodní centrum, vzorkovna
Pávovská 15a, 586 02  Jihlava
Tel.: +420 567 572 511, +420 567 572 501
Fax: +420 567 211 915
E-mail: info@sapeli.cz
www.sapeli.cz
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