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Dokonale bílé dveře. Hodí se do moderního i klasického interiéru, skvěle 
se kombinují a nikdy nezestárnou. To je jen několik z mnoha důvodů, proč 
jsou tak oblíbené. S bílou barvou perfektně ladí přírodní dřevo nebo kov, 
ale trendem je také hra kontrastů a použití tmavých doplňků. Na stěny 
můžete aplikovat syté odstíny barev, obklady v dekoru dřeva nebo lze 
dveře nechat splynout v jeden celek se zdí. Hladké bílé povrchy působí 
čistým dojmem. Bílá symbolizuje harmonii a pořádek, proto díky ní bude 
interiér vypadat vzdušněji. Hodí se pro malé interiéry, které opticky zvětší, 
i pro velké byty nebo domy, kde působí velice luxusně.

V SAPELI jsme pro vás připravili ucelenou nabídku bílých povrchů. 
Zaměřili jsme se na kvalitu, perfektní vzhled i dostupnost. Na následujících 
stránkách vás blíže seznámíme s našimi produkty. Dozvíte se něco 
o technologiích a představíme vám ty nejhezčí modely v bílé barvě. 
Zkrátka uděláme vše pro to, abyste po přečtení měli jasno, které bílé dveře 
jsou pro vás ty pravé.

Nadčasová krása 
bílých dveří

Bezfalcové dveře ELEGANT 

10, barva Premium bílá, černá 

hliníková hrana a skrytá zárubeň 

SAP 911. Klika MINIMAL od M&T

konfigurátor
modelů dveří
www.sapeli.cz
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Lakované dveře vás zaujmou na první 

pohled. Ve chvíli, kdy se dotknete jejich 

sametového povrchu, budete mít o svých 

nových dveřích jasno. 

Připravili jsme si pro vás dvě kategorie, které 

se liší zejména použitými technologiemi. 

Které barvě dáte přednost?

LAKOVANÉ
POVRCHY

ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ A DOKONALÝ VZHLED.
TO JSOU LAKOVANÉ DVEŘE SAPELI.



8 9

Na vývoji barvy Komfort jsme si dali opravdu záležet. Díky špičkové 
lakovací lince v Polné jsme dokázali výrazně snížit cenu lakovaného  
dveřního křídla a nabídnout vám přitom výrobek s vysokou kvalitou. 

Dveře při výrobě opatříme speciálním základem a několikrát je 
přebrousíme. Následně na ně navalíme tři vrstvy speciální bílé, vodou 
ředitelné barvy. Výsledný povrch uzavřeme bezbarvým lakem. Aplikací UV 
záření lak polymerujeme a barvu tak dokonale vytvrdíme. Dveře tím získají 
neobyčejnou odolnost.

Před samotným navalováním barvy na plochu dveří, s vysokou precizností 
ručně nastříkáme jejich hranu. To podpoří výjimečný design dveří, protože 
přechod mezi plochou a hranou křídla je čistý a plynulý. Podpoří se tím 
také odolnost.

Zárubeň v provedení Komfort lakujeme pomocí přesného stříkacího 
automatu. Tím je zachován vysoký standard kvality a odolnost obložek 
i ostění.

Barva Komfort

Bezfalcové dveře MERA 45, barva 

Komfort bílá, sklo Sapelux bílé, 

zárubeň mini NORMAL, klika 

MAXIMAL od M&T

Perfektní lakované bílé dveře za rozumnou cenu

 / Dokonale hladký povrch dveří
 / Skvělý poměr cena / kvalita
 / Odolná lakovaná zárubeň ze stříkacího 

automatu
 / Povrch dveří vytvrzený pomocí UV záření
 / Ručně lakovaná exkluzivní hrana dveří
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Dvoukřídlé dveře BERGAMO 41, 

barva Komfort bílá, sklo Pixarena 

čiré, zárubeň NORMAL, klika Intro 

od M&T

Bezfalcové dveře APPENA 10, 

barva Komfort bílá a hrana RAL 

5024, zárubeň mini OBTUS, madlo 

ZERO v RAL 5024

BARVA KOMFORT BARVA KOMFORT
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Ruční práce, díky které dostanou dveře tři poctivé vrstvy vysoce kvalitního 
laku, dává dveřím v barvě Premium punc výjimečnosti. Plocha dveří, jejich 
hrana i zárubeň jsou vysoce odolné a mají doslova prémiový vzhled.

V provedení Premium používáme na dveře i zárubně jeden druh barvy 
a zachována je také jednotná technologie. Proto vám zaručujeme 
dokonalý vizuální zážitek a 100% jednotnost barvy dveřního křídla, obložky 
a ostění.

Specialitou, která posouvá design dveří v barvě Premium na další úroveň, 
je použití speciální masivní hrany WOOD u bezfalcových dveří. 

Barva Premium disponuje také speciální certifikaci pro použití na 
výrobcích, s nimiž přijdou do blízkého kontaktu děti, jako jsou hračky, 
dětský nábytek apod.

Barva Premium
Ty nejlepší lakované dveře, které v SAPELI vyrobíme

 / Designový skvost
 / Ručně lakovaná hrana i plocha dveří 
 / 100% jednotná barva na dveřích i zárubni 
 / Vysoká odolnost
 / Exkluzivní produkt pro náročné
 / Bezpečná barva pro děti

Posuvné dveře REDE 10, barva 

Premium bílá, posuvný systém 

MINIMA v černé barvě
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Dveře HARMONIE 40, barva 

Premium bílá, sklo Satinato bílé 

Antiscratch, zárubeň OBTUS, 

madlo Magnetic YES 910 od M&T

BARVA PREMIUM

Posuvné dveře do pouzdra NOTE 

14, barva Premium RAL 5009, 

skryté pouzdro AKTIVE II a mušle 

MAXIMAL od M&T

BARVA PREMIUM

Premium není jenom bílá. 

Na míru vám dokážeme 

vyrobit jakékoliv dveře 

a zárubně ve vybraném 

odstínu ze vzorníků RAL 

či NCS. Stačí si jen vybrat 

a zbytek už nechat na 

nás.
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Pokud hledáte bílé dveře a řešíte zejména 

jejich odolnost, pak si v nabídce umělých 

materiálů určitě vyberete. 

Moderní laminátové povrchy nabízí ale 

mnohem více, než jen odolnost. Díky 

pokročilým technologiím tak můžete 

vybírat z levných, jednoduchých materiálů 

až po designové kousky v hlubokém matu 

s úpravou proti ulpívání otisků prstů. 

FUNKCE. ODOLNOST. DESIGN. 
TŘI SLOVA, KTERÁ DOKONALE VYSTIHUJÍ 

NABÍDKU UMĚLÝCH POVRCHŮ SAPELI.

UMĚLÉ
POVRCHY
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Naším cílem je vždy maximální spokojenost zákazníka a zároveň nám 
100 let historie výroby dveří SAPELI velí za všech okolností držet nejvyšší 
standard kvality. Povrchová úprava Start je spojením všech těchto kritérií. 

Pro výrobu povrchu Start využíváme kombinaci špičkových technologií. 
To nám umožňuje dosáhnout dobré kvality za příznivou cenu. Stejně jako 
v případě barvy Komfort využíváme na plochu dveří špičkovou lakovací 
linku, abychom zaručili jejich perfektní povrch.

Hranu dveřního křídla olepujeme CPL laminátovou páskou, což nám 
umožňuje snížit cenu, ale nabídnout vysokou odolnost a dobrý vzhled.

Zárubeň vyrábíme z odolné fólie. Její největší výhodou je jednoznačně 
nízká cena a příjemný polomatný vzhled. Díky tomu si můžete být jistí, že 
dveře SAPELI v povrchu Start budou vypadat moderně a nadčasově.

Start
Když cena hraje hlavní roli

 / Ideální startovací dveře
 / Zvýšená odolnost
 / Odolná hrana z CPL laminátu
 / Nízká cena
 / Povrch dveří vytvrzený pomocí UV záření

Dveře VENECIA 31, Start bílá, sklo 

Sapelux bílé, zárubeň NORMAL, 

klika FORSAP od M&T 
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Tak by se daly popsat dveře z CPL laminátu. Jejich vlastnosti ocení vaše 
děti i domácí mazlíčci. Jen tak se totiž nepoškodí.

CPL laminát je střednětlaký laminát o tloušťce 0,2 mm. Díky tomu je 
tvarově velmi flexibilní a umožňuje nám pro vás vyrobit i designově 
zajímavé oblé hrany dveří a zárubní. Jde o materiál, který je cenově 
dostupný a vyznačuje se velmi dobrou odolností proti poškrábání, odření 
či jinému poškození. 

Odolnost hrany dveří můžete zvýšit použitím speciálních hran. Na výběr 
jsou plastové ABS hrany o tloušťkách 0,5 – 2 mm nebo sáhnout po 
designové hliníkové hraně ve stříbrném či černém provedení. Pro bílé 
bezfalcové dveře z CPL laminátu je pak k dispozici speciální ABS hrana 
AirFusion, která minimalizuje spáru mezi plochou a hranou dveří. Milovníky 
oblých tvarů uspokojí oblá hrana P2.

Zárubeň je vyrobená ze stejného materiálu a její odolnost je tedy obdobně 
velká. Díky ohebnosti CPL laminátu jsou obložky obalené bez přerušení 
a tento dojem ještě více umocní použití oblého ostění.

CPL laminát
Odolné a dobře vypadající dveře za rozumnou cenu

 / Ideální dveře do každé rodiny
 / Vysoká odolnost
 / Široké možnosti výběru hran
 / Výborný poměr cena/kvalita
 / Tři varianty na výběr – hladká, perla a pór

Bezfalcové dveře LOTOS 54, CPL laminát bílá hladká 

a stříbrné hliníkové proužky, sklo Satinato bílé, skrytá 

zárubeň SAP 911 a klika MAXIMAL od M&T
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Dveře VENECIA 20, CPL laminát 

bílá hladká, zárubeň NORMAL. 

Klika TWISTER od M&T

CLP LAMINÁT

Otočně-posuvné dveře LOTOS 13, CPL bílá perla 

a černé hliníkové proužky, zárubeň OBTUS, 

systém ERGON a klika AVUS ONE s integrovaným  

WC zamykáním

CLP LAMINÁT
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Ať už vybavujete byt, kancelář, obchod nebo nemocnici, HPL laminát je 
materiál, který odvede perfektně svoji práci.

Jedná se o vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm. Taková tloušťka 
materiálu v sobě spojuje výhody i kompromisy, avšak výhody jednoznačně 
převládají. Odolnost povrchu můžeme přirovnat ke kvalitním kuchyňským 
pracovním deskám. Odolává nejen nárazům, oděrům či poškrábání, 
poradí si i s běžnými čističi včetně těch průmyslových a k jeho údržbě lze 
používat také dezinfekční prostředky běžné ve zdravotnictví. 

Pouze ostrohranné provedení zárubní je pak jedním ze zmíněných 
kompromisů. Jednotlivé části zárubně vyrábíme se samostatných dílů 
laminátu. Kvůli tloušťce tento materiál nemůžeme ohýbat přes hranu 
a spoj mezi jednotlivými díly je tak viditelný. Tuto vlastnost můžete 
elegantně vyřešit výběrem HPL laminátu s probarveným jádrem. Limitující 
může být také omezený výběr zasklívacích lišt a jiných doplňků, které jsou 
dostupné pouze pro vybrané dekory.

Lamináty HPL disponují antibakteriálními vlastnostmi, které hubí až 99 % 
bakterií na jejich povrchu.

HPL laminát
Extrémní odolnost je synonymum pro dveře z HPL 

 / Dveře nejen do komerčních prostor
 / Extrémní odolnost
 / Možnost probarveného jádra
 / Z HPL laminátu vyrábíme dveře i zárubně
 / Povrch, který hubí až 99 % bakterií

Voděodolné dveře ELEGANT 10, 

HPL bílá perla, zárubeň NORMAL, 

klika MINIMAL od M&T. 
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Bezfalcové dveře HANUM 26, HPL 

Vysoký lesk prémiově bílá W1001, 

skrytá zárubeň SAP 911 a madlo 

Magnetic KONZERVA 220 od M&T

HPL LAMINÁT

HPL Vysoký lesk

Vysokotlaký laminát 

s bílým povrchem ve 

vysokém lesku. Oceníte 

u něj probarvené jádro ve 

standardním provedení, 

díky kterému je design 

dveří na vysoké úrovni. 

Výhodou je pak cena 

dveří ve vysokém lesku 

oproti obdobným 

výrobkům na trhu 

založených na jiných 

technologiích.

Bezfalcové dveře ELEGANT 10, 

HPL Antifinger mat prémiově bílá 

W1000, zárubeň NORMAL a kika 

MINIMAL od M&T

HPL LAMINÁT

HPL Antifinger mat

Speciální laminát 

v sametově matném 

provedení, které 

disponuje ochrannou 

proti ulpívání otisků prstů. 

Díky tomu je údržba 

takových dveří mnohem 

snadnější a nemusíte tak 

mít z matného povrchu 

žádný strach. Nabízíme 

verzi s probarveným 

jádrem i bez.
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Stejně uchvacující jako lesk je i jeho matný protějšek. Dveře s akrylátovým 
povrchem vyniknou v každém designovém interiéru.

Povrch dveří je tvořen speciální akrylátovou folií, která je zalisovaná na 
MDF desce. Díky svým vlastnostem propůjčuje akrylát dveřím skutečně 
neobyčejný vzhled. Jeho přidaná hodnota vynikne především v lesklé 
variantě. Lesklý povrch se snadno udržuje, ale je také velmi náchylný na 
poškození.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně silný materiál na MDF nosiči, 
není možné z něj vyrábět klasické obložkové zárubně. Bílá barva se 
v lesklém i matném provedení velmi dobře kombinuje s jinými materiály 
a tak se přímo nabízí osadit dveře např. do zárubně z kovolaminátu. 
Ideálním řešením je ale použití zcela skrytých zárubní.

Akrylát lesk a mat
Dechberoucí lesk akrylátového povrchu si zamilujete
 

 / Vysoce prémiový vzhled
 / Aplikace pouze na plochu dveří
 / Krása dveří v akrylátu perfektně vynikne ve 

skrytých zárubních
 / Vhodné pro designové interiéry
 / Vyšší cena

Bezfalcové dveře HANUM 26, 

Vysoký lesk bílá, zárubeň OBTUS 

z Kovolaminátu a klika MINIMAL 

od M&T
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Porovnání povrchů

Start Barva 
Komfort

CPL 
laminát

HPL 
laminát

3 000 Kč

Dveře se základní 
odolností. Kombinace 
navalené barvy s CPL 
hranou a fólie na 
zárubní. Ideální jako 
startovací komplet nebo 
do méně namáhaných 
prostor.

Lakovaná povrchová 
úprava s perfektně 
vyváženým poměrem 
cena/výkon. Vyšší 
odolnost křídla díky UV 
barvě. Přesně lakované 
zárubně z lakovacího 
automatu. Ideální 
kombinace do každého 
interiéru. Snadná 

údržba.

Materiál odolný proti 
mechanickému 
poškození. Výhodou 
je i snadná údržba 
a odolnost proti běžně 
používaným čisticím      
i dezinfekčním 
prostředkům. CPL 
laminát je povrch, který 
dobře snáší rodinný 
provoz s malými dětmi 

či domácími mazlíčky.

Vysoká odolnost 
proti mechanickému 
poškození a oděru. 
Výhodou je snadná 
údržba a vysoká 
odolnost vůči čisticím 
a dezinfekčním 
prostředkům 
používaným zejména 
ve zdravotnictví. 
Vhodný do extrémně 

namáhaných prostor.

3 500 Kč 4 500 Kč 6 500 Kč

 + Nízká cena
 + Moderní 

technologie

 - Nízká odolnost
 - Omezený výběr 

modelů dveří

 + Skvělý poměr 
cena/výkon

 + Nadstandardní 
vzhled

 - Kombinace 
technologií 
na dveřích 
a zárubni

 - Pouze bílá barva

 + Velmi dobrá 
odolnost proti 
poškození

 + Tři varianty bílé 
(hladká, perla 
a pór)

 + Snadno se čistí
 + Umožňuje 

použití oblé 
hrany na dveřích

 - Na dotek působí 
uměle

 + Extrémně vysoká 
odolnost proti 
poškození

 + Odolnost 
proti běžným 
i průmyslovým 
čistícím 
a dezinfekčním 
prostředkům

 - Viditelné spoje 
na zárubni

 - Omezený výběr 
modelů dveří 
a doplňků

 - Vyšší cena

Barva 
Premium

HPL laminát
Vysoký lesk

HPL laminát 
Antifinger mat

Akrylát 
Lesk a mat

Ruční lakování dveřního 
křídla. Tři vrstvy vysoce 
kvalitní barvy. Vysoká 
odolnost dveří, hrany       
i zárubní. Prémiový 
vzhled. Vhodné do 
interiérů s vysokými 
požadavky na estetiku 
a design. Snadná 

údržba.

Vysoce odolný povrch 
ve vysokém lesku 
za dostupnou cenu. 
Odolný proti běžným 
i desinfekčním čistícím 
prostředkům. Materiál 
vhodný díky vzhledu do 
běžných domácnostní     
i do objektů s vysokou 
frekvencí.

Vysoká odolností 
proti oděru, nárazu                 
a poškrábání. Ideální 
pro všechny plochy, 
které jsou vystaveny 
vysokému namáhání. 
Mimořádně matný 
povrch, na dotek 
sametově teplý. 
Velmi dobrá ochrana 
proti otiskům prstů. 
Univerzální použití 
od domácnosti až po 

zátěžové objekty.

Exkluzivní povrchová 
úprava v podobě 
speciální akrylátové 
folie ve vysokém lesku 
nebo matu, která je 
zalisovaná na MDF 
desce. Umožňuje 
snadnou údržbu. 
Dokonalý vzhled, nižší 
odolnost. Vhodné do 
designových interiérů.

7 000 Kč 8 000 Kč 9 000 Kč 10 500 Kč

 + Prémiový vzhled
 + Velký podíl ruční 

práce
 + Kromě bílé 

možnost odstínů 
RAL a NCS

 + Velmi dobrá 
odolnost 
- opřeno 
o nezávislé testy

 + Certifikace 
barvy pro 
použití na 
dětské hračky

 - Vyšší cena

 + Moderní vzhled
 + Bílá varianta 

s probarveným 
jádrem v ceně

 + Snadno se čistí

 - Vyšší cena
 - Méně odolné než 

obyčejný HPL 
laminát

 - Omezený výběr 
modelů dveří 
a doplňků

 + Vysoká odolnost 
povrchu

 + Antifinger efekt 
– na povrchu 
neulpívají otisky 
prstů

 + Velmi snadná 
údržba

 + Povrch dle 
nejmodernějších 
trendů

 + Varianty 
s probarveným 
jádrem

 - Vyšší cena
 - Omezený výběr 

modelů dveří 
a doplňků

 + Dokonale lesklý 
povrch

 - Nižší odolnost
 - Z akrylátu nelze 

vyrobit zárubně
 - Omezený 

výběr modelů 
a doplňků
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Příroda si s bílou rozumí

Bílá se skvěle kombinuje se dřevem. Dřevo v interiéru působí hřejivým 
dojmem, bílá barva ponechá vizuální čistotu. Nebojte se kombinací. 
K lakovaným povrchům se přirozeně hodí přírodní dýha, k umělým 
materiálům některý z laminátů. Co třeba bílé dveře v dubové zárubni? 

Tipy při výběru      
bílých dveří

Black & White

Černé doplňky vypadají na bílých 
dveřích obzvlášť dobře. Černobílé 
variace jsou léty ověřená elegantní 
řešení. Černá se navíc v interiérech 
objevuje čím dál víc. Zapojte 
fantazii a vyšperkujte si dveře 
některým z černých designových 
doplňků. Černé kliky a panty, 
speciální hliníkové hrany nebo 
černé sklo? Je z čeho vybírat.
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Není bílá jako bílá

Stejný odstín a zcela jiný výsledek. 
Povrchová struktura ovlivňuje 
výsledný dojem. Líbí se vám 
více bílá v hladkém provedení 
či  s jemnou strukturou perly. 
Stále modernější jsou ultramatné 
povrchy, které vám dodáme 
s Antifinger efektem, takže se jen 
tak neušpiní. Mezi tradiční struktury 
patří také pór či vysoký lesk. 

Smysl pro detail

Není tajemstvím, že na detailech 
velmi záleží. Proto vám pomůžeme 
doladit vaše nové dveře k naprosté 
dokonalosti. Zajímavým řešením 
je použití kliky s výplní, která 
bude ze stejného materiálu jako 
plocha dveří. Bezfalcové lakované 
dveře vám opatříme speciální 
hranou WOOD, která dveřím dodá 
elegantní ráz.
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Přehled modelů
A

P
P

E
N

A
B

E
R

G
A

M
O

D
O

M
IN

O

Komfort, 

Premium, 

CPL, HPL, 

vysoký lesk 

a mat

Komfort, 

Premium, 

CPL

Komfort, 

Premium, 

CPL

1110 12 3130 32

10 15 16 2820 3025 31 32

33

43

34

50

35

58

3836

59

4037 41 42

64 736361 71

E
LE

G
A

N
T

H
A

N
U

M
H

A
R

M
O

N
IE

Premium, 

CPL

Komfort, 

Premium, 

CPL, HPL, 

vysoký lesk 
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a mat

71616560 91

32301310
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91 93
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Přehled modelů
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Přehled modelů
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Údržba a čištění
Lakované povrchy
Na čištění lakovaných povrchů používejte suchou nebo vlhkou (ne 
však mokrou!) jemnou nechlupatící tkaninu. Na zvýšení účinnosti 
můžete použít roztoky běžných saponátových čisticích prostředků. 
Z komerčních ošetřovacích prostředků jsou vhodné bezbarvé 
prostředky na základě vody.

Barva Premium
Extrémně odolná, prémiová, kyselinou tvrdnoucí barva sametového 
vzhledu. Po dobu minimálně čtyř týdnů od výroby omývejte povrch pouze 
vodou. Povrch nesmí být vystavený čpavkovým výparům.

Barva Komfort
Speciální polyuretanová barva s UV polymerací. Díky vysoké odolnosti 
můžete pro lokální silné znečištění (např. od lepicí pásky, značkovače, 
propisovačky apod.) krátkodobě použít (s působením ne více než cca 1-2 
minuty) méně agresivní organická rozpouštědla, jako je technický benzín, 
líh, perchlor apod.

Příklady prostředků a postupů, kterých je nutné se vyvarovat:
/ Agresivní organická rozpouštědla (jako aceton, toluen apod.) a jiné 

agresivní čistící nebo dezinfekční (peroxidové nebo chlorované atd.) 
prostředky.

/ Abrazivní čisticí prostředky – prášky a krémy s brusným účinkem.
/ Mechanické škrabky, brusiva apod.
/ Déle trvající namáčení povrchů a zatečení tekutin do spojů a spár.

Doporučujeme nově používaný ošetřovací prostředek nejprve 
vyzkoušet na méně viditelné ploše, aby nedošlo k nepříjemnému 
překvapení (změna lesku, barevného odstínu apod.).
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Umělé povrchy 

CPL a HPL lamináty
Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému 
povrchu žádnou speciální údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru 
impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který je všeobecně snadno 
čistitelný. Povrch laminátů by měl být pravidelně čištěn.

Znečištění nebo vylité tekutiny jako čaj, káva, víno atd. by měly být 
odstraněny neprodleně, neboť delší doba jejich působení zvyšuje 
náročnost jejich vyčištění. Delší doba působení některých tekutin na 
povrch laminátů může také vést ke změně stupně lesku povrchu. Tato 
doporučení platí obzvláště u matných a lesklých povrchů laminátů, jež 
zaujmou svým povrchem, což se týká jak vzhledu, tak doteku, avšak 
zdůrazní stopy opotřebení.

Příklady prostředků a postupů, kterých je nutné se vyvarovat:
 / Nábytkové politury a vosk obsahujících čisticí prostředky - jejich 

použití vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, 
nečistoty zachytávající vrstvy.

 / Abrazivní čisticí prostředky - prášky, čisticí abrazivní vlna apod.
 / Bělicí prostředky
 / Prostředky obsahující silné kyseliny nebo kyselé soli, např. 

odvápňovače na bázi kyseliny mravenčí a aminosulfátových kyselin, 
čističe odtoků, solné kyseliny, čističe stříbra, čističe trub na pečení

Akrylát lesk a mat
Na čištěni používejte vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice a teplou 
vodu s mýdlovým čističem SAPELI. Po vyčištěni ošetřete povrch leštěnkou 
SAPELI (spray). Jeho použiti jedenkrát týdně udrží povrch v optimálním 
stavu. 

Příklady prostředků, kterých je nutné se vyvarovat:
 / Nikdy nečistěte povrch na sucho, nepoužívejte papírové ručníky
 / Ostré předměty nebo předmětů s abrazivním povrchem jako jsou 

kartáče, škrabky, drátěnky apod.
 / Přípravky s organickými rozpouštědly (rozpouštědla typu: benzin, 

toluen, aceton atd.) a prostředky obsahující kysele sloučeniny.
 / Silikonové leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu
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