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Vybrať si dvere ušité na mieru Vášmu vkusu nikdy nebolo ľahšie. Alebo ťažšie? 
Možno presne viete, aké dvere hľadáte, a v tom prípade Vám gratulujeme. 
Vieme ale, že mať od začiatku jasnú predstavu o estetike nového interiéru nie je 
vôbec nič jednoduché.

Dúfame, že katalóg, ktorý práve držíte v ruke, Vám pomôže na ceste 
k sebapoznaniu. A ak budete váhať aj po jeho prelistovaní, s radou Vám budú 
k dispozícii poradcovia v SAPELI Centrách a SAPELI Pointoch po celej 
republike.

Hoci sú kombinácie interiérových dvier a zárubní SAPELI nekonečne 
variabilné, urobili sme všetko pre to, aby sme Vám ich v katalógu predstavili 
jednoducho a zrozumiteľne. Povrchové úpravy a dekory sú navrhnuté tak, aby 
vhodne dopĺňali všetky typy interiérov od minimalistických po dekoratívne. 
Ich špeciálne technológie sú potom vyvinuté preto, aby udržali každý domov 
v pokoji a bezpečí.

Veríme, že si na nasledujúcich stránkach nájdete práve tie dvere, ktoré zapadnú 
do Vášho osobného štýlu a dotvoria jedinečnú atmosféru Vášho domova.

DIZAJN FUNKCIA KVALITA

SAPELI / Verím českým dverám
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SAPELI / obsah

Náš konfigurátor Vám umožní
vybrať farbu steny, typ podlahy 
a k tomu vyskúšať akékoľvek 
dvere SAPELI vo všetkých 
variantoch a vyhotoveniach. 
Môžete si vyskúšať niekoľko 
kombinácií dekorov, farieb a skiel. 
Všetko je jednoduché a rýchle.

www.sapeli.cz/moje-dvere

Vážení zákazníci, kolegovia a priatelia,

Tento rok oslávime 30 rokov SAPELI. Tri dekády tvorby, zlepšovania, rastu a hlavne vzájomnej 
motivácie. To všetko vďaka dôvere, ktorú v nás po celý čas vkladáte, a ktorá nás posúva k tomu byť 
najlepší v tom, čo nám naozaj ide – v dizajne a výrobe dvier. Poctivých, stopercentne českých, vždy na 
mieru tvorených a s preverenou kvalitou.

Je to tridsať rokov, kedy sa v Polnej pri Jihlave začal písať príbeh rodinnej firmy SAPELI. Na základoch 
storočnej miestnej tradície spracovania dreva sme spoločne s našimi zamestnancami vytvorili produkt, 
na ktorý môžeme byť hrdí a ktorý prináša radosť, bezpečie a krásu do domovov tisícom zákazníkov z 
dvadsiatich krajín sveta.

Vždy Vás radi privítame v našich obchodných miestach. Príďte a vyskúšajte si remeselne dokonale 
spracované dvere. Nájdete nás vo viac ako 80 SAPELI Centrách a SAPELI Pointoch. Všade tam sa Vám 
budeme so starostlivosťou venovať a postaráme sa o každú zakázku – od spracovania ponuky až po 
profesionálnu montáž.

Pre tých najnáročnejších z Vás sme potom v karlínskom showroome SAPELI Unlimited pripravili 
koncept dizajnového laboratória určeného pre stretávanie sa architektov a obstarávateľov. 

Aby Vám žiadne dvere v roku 2023 nezostali zatvorené.

Jaroslav Vrtal
konateľ spoločnosti SAPELI Group a predseda dozornej rady SAPELI

Dušan Vrtal
Predseda predstavenstva SAPELI
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Dušan Vrtal
Predseda predstavenstva SAPELI a.s.
v SAPELI od roku 1998

Vo voľnom čase (či už s rodinou
alebo bez) mám rád šport vo 
všetkých jeho podobách, leziem po 
horách, študujem alebo sa snažím 
sprevádzkovať svojich dvoch 
motoveteránov ČZ 175.

Alena Zadražilová
obchodná referentka
v SAPELI od roku 2007

Opíšem moju predstavu ideálneho
zážitku. Uvariť dobré jedlo, s tým jedlom 
sa postaviť na lyže a do druhej ruky si 
vziať kvalitné čítanie – napr. Ako sa stať 
schopnou zlatokopkou. Schádzať svah, 
pri tom jesť a čítať, a nakoniec v Špindle 
zájsť na pekné divadelné predstavenie.

Luděk Bulička
vedúci výroby
v SAPELI od roku 2007

Okrem svojej práce sa najviac
zaujímam o históriu českého
národa, dávnej kultúry
a historické fakty. Ale človek sa
musí tiež udržiavať v kondícii
aj po fyzickej stránke, a preto sa
rekreačne venujem športu.

Zuzana Procházková 
zákaznícka podpora
v SAPELI od roku 1999

Vo voľnom čase sa najviac
venujem svojim deťom, čo sa
týka športu tak ma baví
bicyklovanie (najradšej do
neznáma), v zime lyže,
všeobecne mám rada 
cestovanie.

Simona  Macková
obsluha balenia
v SAPELI od roku 2015

Mám široký záber, ale asi najviac ma baví
aktívne šport – fitko a jazda na koni. Avšak
najradšej osedlávam koňa svojho 
cestovného endura. Mojim snom je pozrieť 
sa za oceán do Portorika a poznať prírodu, 
kultúru a miestnych ľudí. Napríklad na tom 
endure. 

Jiří Drahoš
majster lakovacej linky
v SAPELI od roku 1997

Mám dva koníčky, ktorým sa
venujem vo svojom voľnom čase. 
Na prvom mieste je les a s ním 
spojené prechádzky, ale aj práca 
v lese. A aby tej práce nebolo veľa 
tak rád cestujem.

Za našimi dverami stoja ľudia Devízou našich ľudí nie je ovládať automatizované stroje, ale na prácu sa v danom okamihu sústrediť a aktívne 
premýšľať o každom úkone. V kombinácii s ich zručnosťou potom výsledkom nemôže nikdy byť bezduchý, 
sériový produkt.

SAPELI / za našimi dverami stoja ľudia SAPELI /  za našimi dverami stoja ľudia
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Kto sme
Záleží nám na každom detaile
Dvere nevnímame len ako interiérový prvok. Naše dvere ochránia aj potešia. Zaujmú a nadchnú. 
Prinášajú pocit bezpečia a domácnosť robia útulnejšou. Záleží nám na každom detaile viac ako 30 rokov. 
A aj naši zamestnanci vedia, že nerobíme veci len tak „na oko.” História našich dverí predsa len začala 
vznikať už pred 100 rokmi!

Ak poznáme predstavu zákazníka, o všetko ostatné sa už postaráme. Vieme totiž, že dvere sa kupujú 
len parkrát za život. Perfektný zákaznícky zážitok je pre nás dôležitý. A nielen preto stále sledujeme 
najnovšie trendy a inovujeme, aby sme naďalej zostali lídrom na trhu.

Sme odborníkmi na dvere
Uvedomujeme si, že bez kvalitného materiálu nie sú kvalitné dvere. A preto spolupracujeme len 
s overenými dodávateľmi. Môžete si u nás vybrať dvere a zárubne zo širokej ponuky materiálov. 
Zhotovíme aj sklenené steny, vstupné dvere do bytu s možnosťou konfi gurácie bezpečnostných prvkov 
a nezľakneme sa ani atypických riešení. A sklenené prvky? Tie Vám radi vyrobíme na mieru. Radi s Vami 
všetko skonzultujeme a vyriešime predaj, montáž alebo servis. Tešíme sa na Vás v najväčšej obchodnej 
sieti predajní SAPELI Centier a SAPELI Pointov po celej Slovenskej republike.

Priestor pre náročných
A ak budete chcieť atypické dvere. U nás ste na správnej adrese! Navrhneme aj vytvoríme dvere 
podľa Vašich predstáv. Skosené, netradične široké alebo dlhé, oblé alebo sklenené? V ponuke máme 
aj kvalitné sklenené steny. Podeľte sa s nami o Vaše predstavy a spoločne ich prenesieme do reálnej 
podoby.
S konceptom SAPELI Unlimited sme zašli ešte ďalej! Ponúkame najnáročnejším klientom, dizajnérom aj 
architektom priestor, kde môžu vyjadriť a prerokovať svoje potreby, predstavy aj svoje najväčšie fantázie 
s tímom odborníkov.
Viete, že za dvere MUTEO, ktoré pre nás navrhol priemyselný dizajnér Petr Novague, sme získali celý 
rad svetových ocenení vrátane Red Dot Awards? 

SAPELI / kto smeSAPELI / kto sme

WWW.SAPELI.SK
WWW.SAPELI.SK/SKLENENE-STENY

WWW.SAPELI.CZ/UNLIMITED
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Čo vieme vyrobiť

ATYPICKÉ DVERE

Potrebujete dvere
do podkrovia alebo
pod schody a neviete
si rady? Vyrobíme
Vám na želanie nielen
skosené dvere, ale
aj ďalšie atypické tvary
a vyhotovenia.

SKRYTÉ PUZDRÁ

Ak ste priaznivcom
minimalistického
dizajnu, iste Vás
poteší špeciálne
puzdro pre posuvné
dvere AKTIVE II úplne
bez zárubne. Vieme
aj v dvojkrídlovom 
vyhotovení.

ZÁRUBŇA LATENTE

Pre bezfalcové dvere
Vám odporúčame
zárubňu Latente.
Vďaka špecifickej
konštrukcii so skrytými
pántmi a hliníkovou
kontrazárubňou bude
zárubňa priznaná, ale
v jednej rovine so 
stenou.

REVERZNÉ DVERE

Reverzné otváranie
dvier je nielen
dizajnová záležitosť,
ale Vám aj vyrieši Váš
problém s priestorom.
Dvere sa totiž otvárajú
naopak – reverzne, 
ako by ste čakali 
a šetria Vám miesto.

SAPELI / čo vieme vyrobiť

JEDNOKRÍDLOVÉ AJ 
DVOJKRÍDLOVÉ

Otočné bezfalcové dvere vieme
aj v dvojkrídlovom vyhotovení. Po
otvorení pasívneho krídla získate
naozaj veľký priechod. Môžete
si vybrať symetrické aj asymetrické
vyhotovenie v rôznych rozmeroch.

GLATT

Ak chcete dvere naozaj
až k stropu, vyberte si plný
variant nadsvetlíkov Glatt,
ktorý vyplní priestor medzi
dverami a stropom.

PRESKLENÉ STENY

Ak si lámete hlavu,
ako zaujímavo presvetliť
miestnosť alebo chodbu, 
určite neprehliadnite 
presklené steny. Tu 
v kombinácii s horným 
a bočným svetlíkom
a plnými dverami. Ak Vás
systém presklených stien
zaujal, určite neprehliadnite
kapitolu Sklenené steny.

Dvere vyrobíme tak, aby vyhovovali Vášmu domovu a maximálne zapadli do interiéru.

SAPELI / čo vieme vyrobiť
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OTOČNÉ DVERE
REVERZNÉ OTVÁRANIE

Reverzné dvere oceníte
z niekoľkých dôvodov. 
Otvárajú sa v opačnom 
smere, teda do zárubne, takže 
ušetríte miesto v menších 
priestoroch.
Z estetického hľadiska Vám
umožnia docieliť jednotný
vzhľad dvier napríklad
na chodbe, keď Vám priestor
neumožňuje otvárať všetky
dvere jedným smerom. Dvere
tak budete mať zarovnané
do roviny so stenou. Výhodné 
je to aj z bezpečnostného
hľadiska, lebo nehrozí
otvorenie dvier napríklad
do úzkej chodby.

OTVÁRANIE V OBOCH
SMEROCH ERGON

Spojením otočného
a posuvného systému
vznikol systém Ergon.
V jedinom mechanizme
Vám ušetrí až 40 %
pôdorysného priestoru
otvorených dvier oproti
klasickým otočným 
dverám. Otváranie
je zároveň veľmi
komfortné, dvere totiž
môžete otvárať vždy
smerom od seba. To tiež 
výrazne uľahčí pohyb 
telesne postihnutým.

SKLADACIE DVERE
NA STENU COMPACK

Maximalizujte
využiteľný priestor
v okolí dvier.
Predstavujeme Vám
riešenie otvárania dverí,
ktoré ušetria plochu
potrebnú na otváranie
dvier až o 50 %.

Systémy otvárania

POSUVNÉ DVERE  
SMART SOFT

Posuvné dvere Vám môžu
ušetriť priestor a stať sa
významným dizajnovým prvkom 
Vášho domova. S moderným 
kompaktným systémom kovania 
získate tlmený doraz, ktorý 
oceníte pri otváraní aj zatváraní. 
Vybrať si môžete drevenú alebo 
hliníkovú garnižu. Nechcete 
dvere zamykať? Potom 
nepotrebujete ani dorazový 
stĺpček. Ak ale o zamykanie 
stojíte, bez dreveného stĺpčeka 
sa nezaobídete. Systém môžete
kombinovať aj so sklenenými
stenami a dvere môžete vybrať
drevené aj sklenené.

OTOČNÉ
DVERE

Otočný systém
otvárania dvier úplne
určite dobre poznáte.
Vďaka dynamickému
vývoju v priebehu rokov
Vám naše otočné
dvere zabezpečia 
perfektné funkcie 
v podobe pohodlného 
otvárania, krásneho 
vzhľadu, utesnenia 
proti hluku aj dymu, 
bezpečnosti a veľa 
ďalšieho. Pre docielenie 
opticky väčšieho 
priestoru vyberajte
presklené modely
či sklenené dvere
SAPGLASS.

Časy, kedy boli dvere len otočné s kľučkou, sú už minulosťou. Ponúkame Vám nové riešenia v posuvných 
alebo skladacích systémoch, aby Váš domov bol čo najpohodlnejší.

SKLADACIE
DVERE

Úsporný typ otvárania,
ak máte málo priestoru. 
Klasické skladacie dvere 
majú všetky lamely 
rovnako široké a zasahujú 
v zloženom stave len 
do jedného priestoru. 
Harmonikové dvere majú 
asymetricky delené krídlo 
a na rozdiel od klasických 
skladacích dvier zasahujú
v zloženom stave do 
oboch otváraných
priestorov. Vyrábajú sa ako 
v plnom, tak presklenom 
vyhotovení.

KÝVNE
DVERE

Tento typ otvárania 
pravdepodobne poznáte pod
ľudovejším označením, lietačky”. 
Dverové krídlo má špeciálne 
závesy, ktoré umožňujú otváranie 
krídla na obe strany, preto 
sú tieto dvere aj priestorovo 
najnáročnejšie. Ich hlavnou 
výhodou je, že sa otvárajú 
jednoduchým zatlačením a úplne 
samé sa zatvárajú. Využívajú sa v 
reštauráciách, nemocniciach
a podobných prevádzkach
s vyššou frekvenciou priechodu.
Odporúčame vyberať kývne
dvere s presklením, aby bol
zabezpečený priehľad, 
a nedochádzalo tak ku kolíziám.

POSUVNÉ DVERE
MINIMA

Už samotný názov tohto
posuvného systému Vám
napovedá, že jeho dizajn je
skutočne minimalistický. 
Vďaka nemu budú dvere 
šperkom Vášho moderného 
interiéru. Vyrobíme Vám 
posuvné drevené aj sklenené 
dvere v jednokrídlovom aj 
dvojkrídlovom vyhotovení. 
Súčasťou systému je skrytý 
spomaľovací a tlmiaci systém 
pri dojazde dverového krídla v 
oboch smeroch.

SAPELI / systémy otvárania SAPELI / systémy otvárania



1514

Informácia
Navštívte www.sapeli.sk, kde
nájdete všetky potrebné
informácie a zároveň si vyhľadáte
najbližšiu predajňu SAPELI.

Príprava
Pred návštevou vzorkovej
predajne si prichystajte plány
so zakreslenými stavebnými
otvormi alebo dverami.

Vzorkové predajne
Príďte do showroomu
a prezrite si naše produkty.
So všetkým Vám pomôžu odborní
predajcovia.

Pohodlný výber
Ak sa nemôžete rozhodnúť,
odneste si katalóg našich 
produktov a v pohodlí domova si 
ujasnite výber.

Sprievodca nákupom dverí

Zameranie
Ak máte už vybrané,
navštívte predajňu SAPELI
a dohodnite si zameranie
Vašich nových dvier.

Objednávka
Teraz sú všetky podklady
pre Vašu objednávku prichystané. 
Objednávka je Vám odovzdaná na 
podpis.

Výroba
Priemerný čas výroby od zadania
objednávky do procesu je 6 – 10
týždňov podľa typov dvier
a výrobných kapacít.

Montáž a servis
Akonáhle sú dvere vyrobené,
predajca si s Vami dohodne termín
montáže. Samozrejme Vám ponúkne
aj servisné zoradenie a ďalšie služby.

SAPELI / sprievodca nákupom dveríSAPELI / sprievodca nákupom dverí
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Interiérové dvere
Vybrať správne dvere do interiéru chce čas. A aj trpezlivosť. V pokoji si prelistujte naše modelové rady 
a inšpirujte sa. Myslite na to, že interiérové dvere by mali padnúť interiéru aj Vášmu oku.
Máme pre Vás širokú ponuku povrchov. A je na Vás, či si zamilujete dyhu, laminát alebo prémiový lak. 
My Vám vyrobíme dvere presne podľa Vašich predstáv.

Chcete dvere po strop? Máte málo priestoru a potrebujete posuvné alebo skladacie dvere? Páčia sa 
Vám prírodné motívy? Želáte si dizajnový a originálny kúsok do obývačky?

Pohodlne sa usaďte a hľadanie tých správnych dvier môže začať.

SAPELI / interiérové dvere SAPELI / interiérové dvere
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HARMONIE

CPL
laminát

dyha

SAPELI / interiérové dvere / HARMONIE

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Bezfalcové dvere
HARMONIE 83 – CPL
čierna grafi t U961, sklo
Satinato biele, zárubňa mini
OBTUS – CPL čierna grafi t
U961, kľučka Maximal

Snažíme sa dostať pod kožu svojim
zákazníkom. A verte, že myslíme
aj na tých najnáročnejších. Vytvorili
sme dvere so špeciálnou rámovou
konštrukciou, ktoré už svojim názvom 
opisujú celý dizajn. Modelový rad 
HARMONIE pôsobí luxusne, elegantne 
a pritom minimalisticky. Preferujete 
sklenenú alebo plnú výplň dvier? 
Povrch chcete z prírodnej dyhy, 
laminátu alebo vyberiete prémiový lak?
Všetko je na Vašom pojatí harmónie.
Náš tip: presklené dvere HARMÓNIA
sa skvelo kombinujú s plnými dverami
ELEGANT.

Bezfalcové dvere HARMONIE
40 - dyha Dub natur moreny,
biela, sklo Planibel sivé, zárubňa
OBTUS - dyha Dub natur
moreny, biela, madlo Magnetic
YES 910

modelový rad HARMONIE

40 8110 80 8290 92

83

91 93

farba 

SAPELI / interiérové dvere / HARMONIE

NOVINKA

nová povrchová 
úprava
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klíma 
dvere

lišta
H,R,M

bezpečnostné 
dvere

zvuko-
voizolačné 
dvere

protipožiarne 
dvere

dymotesné 
dvere

RTG
dvere

dyha

SAPELI / interiérové dvere / TENGA

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Skladacie dvere
TENGA 15 – dýha Breza,
zárubňa NORMAL – dyha
breza, mušľa Entero

TENGA®

Ďalším modelovým radom, pri ktorej 
nás inšpirovala príroda, je TENGA. 
Pri dverách Vás úplne určite zaujme 
kombinácia vodorovnej a zvislej 
orientácie kresby prírodnej dýhy. Pre 
minimalistické a industriálne interiéry sú 
dvere ako stvorené. Zároveň neurobia 
hanbu ani v moderných drevostavbách 
alebo tradične koncipovaných 
domovoch. Premýšľate, ktoré zárubne 
vybrať? Vďaka prírodnej podstate 
odporúčame obložkové zárubne 
NORMAL a OBTUS alebo zárubne 
LATENTE.

Posuvné dvere do puzdra
TENGA 28 – dyha Dub
trámový, olej Nordic White,
zárubňa mini NORMAL – dyha
Dub trámový, olej Nordic
White, mušľa Minimal II

modelový rad TENGA

4542

48

1210 46

58

15 28

62

25 40

SAPELI / interiérové dvere / TENGA
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dyha

SAPELI / interiérové dvere / APPENA

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Bezfalcové dvere
APPENA 32 – dyha Dub
rezaný, sklo Connex
black, zárubňa mini
OBTUS – dyha Dub rezaný,
madlo v RAL 9005

Bezfalcové dvere
APPENA 10 – farba Komfort
biela a hrana RAL 5024,
zárubňa mini OBTUS – farba
Komfort biela, madlo v RAL 
5024

APPENA
Revolučnú myšlienku otvárania dvier bez
použitia kľučky v sebe ukrýva modelový
rad APPENA. Nájdete tu úplné aj 
presklené modely, ktorých dizajn je tvorený 
výrazným, ale veľmi elegantným
madlom v rôznych atraktívnych farbách.
Povrch dvier Vám zabezpečíme prémiovou 
dyhou, farebným lakom aj laminátom. 
Ak sa rozhodnete pre lakované dvere, 
na želanie Vám nastriekame hranu vo 
vybranom odtieni RAL. Čerešničkou na 
torte je špeciálny magnetický zámok 
MUTEO M.A.G., ktorý funguje vysoko 
komfortne a úplne potichu. Už viete, ako 
budú vyzerať Vaše dvere APPENA?

základné farby pre madlá APPENA

modelový rad APPENA

príplatkové farby pre madlá a hrany APPENA

1110 12 3130 32

SAPELI / interiérové dvere / APPENA

CPL
laminát

orientácia 
dekoru 
zvislá

orientácia 
dekoru 
vodorovná

HPL
laminát

kartón

RAL 1011

RAL 9005

RAL 1021

RAL 9010

RAL 3012 RAL 4011 RAL 5024 RAL 6021 RAL 7024 RAL 7036 RAL 7048 RAL 8004

farba

nový modelový rad

NOVINKA
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lišta
H,R,N,3,4

klíma 
dvere

vysoký
lesk/mat

zvukovo-
izolačné 
dvere

CPL
laminát

protipožiarne 
dvere

dymotesné 
dvere

orientácia 
dekoru 
zvislá

orientácia 
dekoru 
vodorovná

dyha farba

SAPELI / interiérové dvere / LOTOS

Otočně-posuvné dvere LOTOS 13 
- CPL dub arkticky biely a čierné 
proužky, zárubňa OBTUS - dub 
arktický biely, kľučka Avus One, 
systém ERGON

LOTOS

modelový rad LOTOS modelový rad LOTOS SAPGLASS

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Čo si predstavíte pod slovom lotos?
My vidíme vznešenosť. A tu sme sa
pokúsili preniesť do našich dvier
LOTOS. Zásadným dizajnovým
prvkom je kombinácia kovu
a dreva. Môžete si všimnúť ručne
vložený hliníkový pásik, ktorý môže 
mať striebornú alebo čiernu farbu. Pri 
presklenom variante nezabudnite na 
moderný zapustený rámček – ešte 
viac podčiarkne celý dizajn. Dvere 
vyzerajú skvelo v skrytých zárubniach, 
v zárubniach OBTUS a mini OBTUS.

10 12 13 14 16 040 042 043 044

18 19 43 44 52 046 048 049 053

53 9154 93 080 082

SAPELI / interiérové dvere / LOTOS

Bezfalcové dvere
LOTOS 54 - CPL jaseň
Lugano, sklo Satinato
biele a gravír G044,
zárubňa OBTUS - CPL
čierna grafi t U961, 
kľučka Maximal

NOVINKA

nový dekor CPL
jaseň Lugano



2726

klíma 
dvere

zvukovo-
izolačné
dvere 

protipožiarne 
dvere

lišta
H,R,M,N,
1,2,3,4

vysoký
lesk/mat

CPL
laminát

HPL
laminát

dyha barva kartónŠtart

bezpečnostné 
dvere

RTG
dvere

dymotesné 
dvere 

vodeodolné 
dvere

orientácia 
dekoru 
zvislá

orientácia 
dekoru 
vodorovná

SAPELI / interiérové dvere / ELEGANT

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Dvere ELEGANT 10 – dyha
Orech natur, zárubňa
NORMAL – dyha Orech
natur, kľučka Minimal

ELEGANT®

Hľadáte dvere s nadčasovým
dizajnom? Chcete si vybrať
zo širokej ponuky materiálov, 
dekorov, skiel a zasklievacich 
rámčekov? Zoznámte sa s dverami 
ELEGANT, ktoré sa hodia do 
moderných aj klasických interiérov. 
Jednoduchý vzhľad Vám umožní 
dvere kombinovať aj s ďalšími 
produktami –špecialitou potom je 
kruhové zasklenie. O bezpečnosť 
sa obávať nemusíte. Dvere môžu 
byť dymotesné, klíma odolné, 
vodeodolné, protipožiarne a aj 
protihlukové. Sú teda ideálnym 
variantom nielen do interiéru, ale aj 
ako vstupné dvere do bytu.

modelový rad ELEGANT

71616560 91

32301310

7363 93

3331 5040 55

SAPELI / interiérové dvere / ELEGANT

Posuvné dvere na stenu
ELEGANT 10 - CPL dub
škandinávsky, čierna
hliníková hrana, mušľa
Maximal II, systém MINIMA
2 čierna
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dyha * farba *CPL
laminát

SAPELI / interiérové dvere / MODENA

Dvere MODENA 45* - dyha
Dub olej, olej Chocolate,
sklo Float číre a gravír G044,
zárubňa OBTUS – dyha Dub
olej, olej Chocolate, kľučka
Minimal

MODENA®

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Dvere MODENA 45 – dyha
Javor americký, sklo
Satinato Prodelux, zárubňa
NORMAL – dyha Javor
americký, kľučka Entry

Modelový rad MODENA je
elegantný, luxusný a pritom
minimalistický. Prepája totiž dva
prémiové prírodné materiály – drevo 
a sklo. Sklenená nosná časť umožní 
maximálne presklenie a drevená 
časť pri kľučke ochráni sklo a vytvorí 
bezfalcový vzhľad. Rámové zasklenie 
podčiarkuje minimalistický dizajn. 
Pre náročnejších klientov môžeme 
dvere doplniť o jemné drážky, ktoré 
ozdobia drevo aj sklo. Zaujíma 
Vás, s ktorými dverami môžete 
kombinovať modelový rad MODENA? 
Odporúčame úplné modely dvier 
ELEGANT, NOTE i REDE.

modelový rad MODENA

45 45*46 46* 47*47

SAPELI / interiérové dvere / MODENA
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farba lišta
M,H,L,
2,3,4,8

CPL
laminát

orientácia 
dekoru 
zvislá

orientácia 
dekoru 
vodorovná

dyha rámová 
zosadenka

klíma 
dvere

zvukovo-
izolačné
dvere

protipožiarne 
dvere

bezpečnostné 
dvere

dymotesné 
dvere

SAPELI / interiérové dvere / BERGAMO

Dvojkrídlové dvere
BERGAMO 41 – dyha Dub
Natur, sklo Pixarena číre,
zárubňa NORMAL – dyha Dub 
natur, kľučka Intro

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Dvere
BERGAMO 20 – CPL jaseň,
zárubňa NORMAL – CPL
jaseň, kľučka Kvadra

BERGAMO
Viete, že názov dvier BERGAMO má
pôvod v Taliansku? Klasický až vidiecky 
štýl Vás poteší svojou univerzálnosťou. 
Dvere vďaka svojmu vzhľadu určite 
zaujmú aj milovníkov romantiky a retro 
štýlu. Čo hovoríte? Dvere v bielom 
variante si dokážeme predstaviť 
v útulnej kuchyni alebo dievčenskej 
izbičke. Na výber máte samozrejme 
veľký výber povrchových úprav od 
prírodnej dyhy cez prémiový lak až po 
odolný CPL laminát. Dvere Vám radi 
vyrobíme v dvojkrídlovom vyhotovení 
aj ako vstupné bezpečnostné dvere do 
bytu.

modelový rad BERGAMO

10 15 16 2820 3025 31 32

33

43

34

50

35

58

3836

59

4037 41 42

SAPELI / interiérové dvere / BERGAMO
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lišta
H,N,1 

zvukovo-
izolačné
dvere

CPL
laminát

Štart dymotesné 
dvere

orientácia 
dekoru 
zvislá 

orientácia 
dekoru 
vodorovná 

dyha farba 

SAPELI / interiérové dvere / MERA

Bezfalcové dvere
MERA 45 – farba Komfort 
biela, sklo Sapelux biele, 
zárubňa mini NORMAL – farba 
Komfort biela, kľučka Maximal

protipožiarne 
dvere  

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Dvere MERA 84 – CPL dub
sivý, sklo Sapelux biele,
zárubňa NORMAL – CPL
dub sivý, kľučka Minimal

MERA®

Funkcionalizmus priniesol do slovenskej
prvorepublikovej architektúry účelnosť
a dokonalosť. A nám vdýchol nápad pre
modelový rad MERA. Jednoduché
dvere majú zasklievanie, ktoré je 
efektívne rozdelené subtílnym vloženým 
rámčekom. Môžete vyberať zo širokej 
škály dekorov a vyhotovení – dvere 
sa hodia ako do moderných, tak aj 
klasických domácností.

modelový rad MERA

6564

75

4544 74

84

46 54

85

48 55

SAPELI / interiérové dvere / MERA
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klíma 
dvere  

lišta
H,R,M,N,1

bezpečnostné 
dvere

zvukovo-
izolačné
dvere 

CPL
laminát

protipožiarne 
dvere

dymotesné 
dvere   

orientácia 
dekoru 
zvislá  

rámová 
zosadenka

orientácia 
dekoru 
vodorovná  

dyha farba

SAPELI / interiérové dvere / SWING

Dvere SWING 49 – CPL
dub sukatý – vodorovne,
sklo Satinato biele, zárubňa
NORMAL – CPL dub sukatý,
kľučka Forsap

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

SWING
Modelový rad dvier SWING je
krásnou ukážkou toho, že dobré veci
nikdy nezostarnú. Tvorivý nápad pre
výrobu týchto dvier nám priniesli 30.
roky minulého storočia. Aj v dizajne
dvier vidíte živosť? Obdĺžnikový tvar
výrezov opticky predlžuje interiér
a môžeme ich pre Vás dodať v troch
vyhotoveniach – so zasklievaním, 
pevnou výplňou alebo môžu byť dvere 
plné a obdĺžniky budú tvorené len na 
povrchu ozdobnými lištami.

modelový rad SWING

4537

35

48

191715

4739 49

2518 2827 29

SAPELI / interiérové dvere / SWING

Dvere Swing 45 - CPL
dub béžový, sklo Float
číre, zárubňa NORMAL
- CPL dub béžový, 
kľučka Forsap

NOVINKA

nový dekor CPL
dub béžový
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CPL
laminát

dyha

SAPELI / interiérové dvere / TALIA

Reverzné dvere
TALIA 40 – CPL betón biely,
sklo Planibel sivé, zárubňa
OBTUS – CPL betón biely, 
kľučka Minimal

farba

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Dvere TALIA 55 – CPL dub
Sherwood, sklo Satinato
biele antiscratch, zárubňa
NORMAL – CPL dub
Sherwood, kľučka Street

TALIA®

Ako by mal vyzerať Váš vysnený
interiér? Myslite aj na dvere.
Ak hľadáte minimalistické
dvere v severskom štýle,
modelový rad TALIA by mal
zaujať Vašu pozornosť. Dvere
si môžete nechať nalakovať bielou 
farbou Premium alebo niektorým 
z RAL a NCS odtieňov. Alebo 
vyberte prírodnú dyhu alebo 
laminát. Za nás môžeme tiež 
odporučiť zárubne OBTUS, ktoré 
sa s dverami skvelo
dopĺňajú.

modelový rad TALIA

2010 4025 50 55

SAPELI / interiérové dvere / TALIA
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zvukovoizolačné
dvere

SAPELI / interiérové dvere / MAXIM

MAXIM

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Bezfalcové dvere
MAXIM 10 – sklo Diamant
číre a RAL1002 skrytá
zárubňa SAP 911, kľučka
Maximal

Prepojili sme sklo s hliníkom
a vytvorili tak neobyčajné dvere.
Sú to jediné dvere z našej ponuky,
ktoré nie sú z dreva. Na všetkom
sme si dali maximálne záležať.
Rám je tvorený profi lom 
z eloxovaného hliníka a celé dvere
sú opláštené vysokokvalitným
a odolným sklom. Všetky sklá
sú lakované a môžete si vybrať
z viacerých odtieňov. Chcete dvere
atypického vyhotovenia? Radi Vám 
ich vyrobíme.

modelový rad MAXIM

10 40

SAPELI / interiérové dvere / MAXIM

Bezfalcové dvere
MAXIM 40 - sklo Diamant
číre a RAL9005, skrytá
zárubňa SAP 911, kľučka
Maximal
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SAPELI / interiérové dvere / SAPGLASS

Bezfalcové dvere
SAPGLASS – sklo Satinato biele
a gravír G043, skrytá zárubňa
SAP 914, madlo KC 17

zvukovoizolačné
dvere

SAPGLASS®

Doprajte svojmu domovu slnečné
lúče! Ak ste vždy snívali o svetlých 
a vzdušných priestoroch, máme pre 
Vás dvere SAPGLASS. Nielen, že Vám 
do interiéru prinesú svetlo a ľahkosť, 
ale aj krásne oddeľujú priestor 
a v závislosti na použitom skle dokážu 
zabezpečiť aj súkromie. Povrch dvier 
môže byť matný, mliečny alebo Vám 
do dvier vygravírujeme rôzne tvary. 
Vďaka digitálnej a keramickej tlači Vám 
na dvere môžeme „vytlačiť” naozaj 
čokoľvek. O bezpečnosť sa báť tiež 
nemusíte – sklo dvier SAPGLASS je 
kalené a má omnoho vyššiu odolnosť 
oproti klasickému sklu. A viete, že je sklo 
odolnejšie proti poškrabaniu ako drevo?

Viac informácií nájdete
v kapitole Sklá a vzory.

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Dvere
SAPGLASS – sklo Graduel
biele, zárubňa mini OBTUS
- CPL orech, zámok Mini
Objekt a kľučka Intro

SAPELI / interiérové dvere / SAPGLASS

pieskovanie gravír keramická tlač

vzory

druhy skIel

číre sklá matné a mliečne
sklá

ornamentné sklá zafarbené sklá



4342

klíma 
dvere

zvukovo-
izolačné
dvere 

protipožiarne 
dvere 

dymotesné 
dvere

orientácia 
dekoru 
zvislá

orientácia 
dekoru 
vodorovná

dyha farba lišta
H,R,M,3,4

SAPELI / interiérové dvere / NOTE

Posuvné dvere do puzdra
NOTE 14 – farba Premium
RAL 5024, mušľa Maximal II,
skryté puzdro AKTIVE II

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

NOTE®

Hráte na hudobný nástroj
alebo spievate? Dvere NOTE Vám
pripomenú niečo povedomé.
Inšpirovali sme sa totiž notovou
osnovou a vyrobili dvere s jemnými
drážkami, ktoré sme citlivo
vyfrézovali do povrchu. Drážky si
môžete vybrať čierne alebo strieborno 
lakované. Pri presklených variantoch 
dvier myslite na to, že drážky môžu 
zdobiť nielen povrch dvier, ale aj 
sklo. Tiež pri zasklení odporúčame 
moderný zapustený rámček. Čo na 
celý dizajn hovoríte? Páčil by sa Vám 
domov celosklenený variant dverí?

modelový rad NOTE

43 54

12

44

13 1814

19

modelový rad NOTE SAPGLASS

042 043 044 048

049 080

SAPELI / interiérové dvere / NOTE

Bezfalcové dvere
NOTE 44 - dyha Orech
natur a strieborné 
drážky, sklo Satinato 
biele a gravír G044, 
zárubňa OBTUS - dyha 
Orech natur, kľučka 
Minimal



4544

SAPELI / interiérové dvere / REDE

klíma 
dvere 

zvukovo-
izolačné
dvere

protipožiarne 
dvere

dymotesné 
dvere

orientácia 
dekoru 
zvislá

orientácia 
dekoru 
vodorovná 

dyha farba lišta
H,R,M,3,4

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

REDE®

Modelový rad dvier REDE je
dôkazom, že geometrické tvary
môžu byť jemným dizajnovým
prvkom. Pozrite sa bližšie
a uvidíte, že vyfrézované drážky
v povrchu dverí majú profi l v tvare 
písmena V. Ako na Vás dizajn 
pôsobí? Vyberať môžete
z prírodnej dyhy, prémiovej farby
alebo si motív REDE užívajte
každý deň na sklenených dverách 
SAPGLASS. Dvere môžu byť 
samozrejme aj protipožiarne
a dymotesné.

modelový rad REDE

60 65 66

10

61

11 4012 41

modelový rad REDE SAPGLASS

066 067 069

SAPELI / interiérové dvere / REDE

Posuvné dvere na stenu
REDE 11 - dyha Jaseň
a čierne drážky, zárubňa
OBTUS - dyha Jaseň,
mušľa Minimal 2, systém
SMART SOFT čierna

Bezfalcové dvere
REDE 41 - farba
Premium biela, sklo
Satinato biele a gravír
G066, zárubňa OBTUS
- farba Premium biela,
kľučka Minimal



4746

SAPELI / interiérové dvere / KUBIKA

KUBIKA

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Slovenský náš kubizmus očaril
a vniesol inšpiráciu pre dvere
KUBIKA. Perfektná funkčnosť,
priame geometrické prvky
a jednoduchosť. A ako sa Vám páči 
bezrámčekové zasklievanie? Ak 
si nie ste istí povrchom, môžete 
si vybrať z niekoľkých dekorov 
prírodnej dyhy. Odporúčame dvere 
osadiť do zárubne mini OBTUS 
alebo skrytej zárubne.

modelový rad KUBIKA

13 4316 4614 4410 40

SAPELI / interiérové dvere / KUBIKA

dyha

Bezfalcové dvere
KUBIKA 44 - dyha Dub 
americký, sklo Satinato 
biele antiscratch, skrytá
zárubňa SAP 911, kľučka
Minimal

farba

Dvere KUBIKA 40 - dyha
Dub trámový, olej Pure,
sklo Satinato sivé,
zárubňa OBTUS - dyha
Dub trámový, kľučka
Entero
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SAPELI / interiérové dvere / KUBIKA INDUSTRIAL

Bezfalcové dvere KUBIKA
INDUSTRIAL 40-1 - farba
Premium RAL 9005, sklo
Float číre, zárubňa mini
OBTUS - farba Premium
RAL 9005, kľučka Kvadra

KUBIKA
INDUSTRIAL

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Bezfalcové dvere
KUBIKA INDUSTRIAL
40õ4 - farba Premium
RAL 9016, sklo Satinato
biele, zárubňa mini
OBTUS - farba Premium
RAL 9016, kľučka Kvadra

Máte radi industriálny štýl? 
Premyslený  dizajn dverí KUBIKA 
INDUSTRIAL je tvorený subtílnou
rámovou konštrukciou z masívnych
dielcov, ktorá je doplnená 
rastrovacími lištami v atraktívnej 
čiernej farbe. Dvere môžete 
vyberať čierne, biele alebo vybrať 
akúkoľvek farbu zo vzorkovníka 
RAL a NCS. Čierne rastrovanie ale 
skvele doplnia aj dvere z prírodnej 
dyhy. Vý berom vhodného skla 
potom dotvoríte umelecké dielo, 
ktoré sa bude hodiť do Vášho 
interiéru po dlhé roky.

modelový rad KUBIKA INDUSTRIAL

10-2

40-2

10-6

40-6

10-4

40-4

10-3

40-3

10-7

40-7

10-1

40-1

10-5

40-5

SAPELI / interiérové dvere / KUBIKA INDUSTRIAL

dyha farba

NOVINKA

Nový modelový 
rad
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lišta
H,R,M,N

zvukovo-
izolačné
dvere

CPL
laminát

protipožiarne 
dvere

dymotesné 
dvere

orientácia 
dekoru 
zvislá

orientácia 
dekoru 
vodorovná

dyha farba

SAPELI / interiérové dvere / DOMINO

Dvere DOMINO 63 – CPL dub 
Halifax prírodný, sklo Planibel 
sivé, zárubňa NORMAL – CPL
dub Halifax prírodný, kľučka
Torres

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Dvere DOMINO 64 – CPL 
orech, sklo Sapelux biele,
zárubňa NORMAL – CPL 
orech, kľučka Torres

DOMINO®

Univerzálny model dverí nemusí
byť nudný. Našim dverám DOMINO
sme vyrobili štvorcové okienka,
ktoré dodajú celému dizajnu hravosť 
a symetriu. Či si už dvere vyberiete 
v protipožiarnom alebo dymotesnom 
vyhotovení, na výber máte veľké 
množstvo povrchov. Náš tip: dvere sa 
dobre kombinujú s modelovým radom 
dvier ELEGANT.

64 736361 71

modelový rad DOMINO

SAPELI / interiérové dvere / DOMINO
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Štart klíma 
dvere

lišta
L,2,3,4,9 bezpečnostné 

dvere
zvukovo-
izolačné
dvere

protipožiarne 
dvere

dymotesné 
dvere

orientácia 
dekoru 
zvislá  

rámová 
zosadenka

orientácia 
dekoru 
vodorovná

dyha farba CPL
laminát

SAPELI / interiérové dvere / VENECIA

Dvere VENECIA 20 – CPL
biela hladká, zárubňa
NORMAL – CPL biela hladká,
kľučka Twister

VENECIA®

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Taliansky dizajn dvier nikdy 
nezostárne ani nezovšednie. 
VENECIA je ďalším modelovým 
radom, z ktorej na prvý pohľad uvidíte 
talianske prvky. Oblé tvary dodávajú 
interiéru šmrnc a človek sa cíti skoro 
ako na zámku. Nielen princeznám 
ponúkame dvere s akoukoľvek 
povrchovou úpravou. Môžete si 
napríklad splniť predstavy o dokonale 
bielych dverách ako z rozprávky. Radi 
Vám dvere vyrobíme aj ako vstupné 
bezpečnostné dvere.

20

50

31 4016

43

10

42

30 3332 41

modelový rad VENECIA

SAPELI / interiérové dvere / VENECIA

Dvere VENECIA 31 -
dyha Modrín, olej Clear,
sklo Planibel bronz,
zárubňa NORMAL -
dyha Modrín, olej Clear,
kľučka Lusy

NOVINKA

nový dekor
dyha Modrín
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dyha farbaCPL
laminát

SAPELI / interiérové dvere / GLATT

Dvere s nadsvetlíkom
GLATT – HARMONIE 80 – CPL
borovica dymová, sklo Satinato
biele, zárubňa Z2 OBTUS – 
CPL borovica dymová, kľučka 
Minimal

HPL
laminát

GLATT
Naozaj chcete vysoké dvere?
Pre tieto prípady Vám ponúkame
nadsvetlík GLATT, ktorý elegantne
vyplní priestor medzi dverami
a stropom. Nenásilne tak opticky
zväčší dvere a malé miestnosti budú 
pôsobiť vzdušnejšie. Chcete viac 
svetla? V temnejších miestnostiach 
alebo chodbách určite vyberte 
zasklený variant dvier alebo 
kombináciu dverí a nadsvetlíka 
Harmonie. A ak si vyberiete dyhu, 
môžete si kombinovať jej orientáciu 
pri dverách a nadsvetlíka (zvislo 
a vodorovne).

konfi gurátor
modelov dvier
www.sapeli.cz

Dvere s nadsvetlíkom GLATT
- ELEGANT 10 – CPL dub,
zárubňa Z3 OBTUS – CPL
dub, kľučka Minimal

1K zvislo 1K vodorovne 2K štandard zvislo

11K
združená
dverovka
(textúra
nadväzuje)

2K
jednotlivé
dverovky
(textúra
nenadväzuje)

2K štandard vodorovne  2K variantne zvislo 2K variantne vodorovne

Z2 Z3

83

80

82

40 81

modelový rad GLATT modelový rad GLATT HARMONIE

SAPELI / interiérové dvere / GLATT
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Sklenené steny
Budiš svetlo! Ak chcete svoj interiér presvetliť a hľadáte sklenenú stenu, ste na správnej strane. 
A môžete byť nároční! Máme pre Vás otočné, posuvné, kývne aj skladacie steny. Alebo aj protipožiarne 
alebo zvukovoizolačné. Vyberať si môžete z veľkého množstva skiel – dokonca Vám radi vyrobíme 
motív priamo na mieru. Sklo perfektne oddeľuje priestor a dokáže Vám zabezpečiť aj súkromie. 
A samozrejme Vám do celej miestnosti privábi slnečné lúče. A čo ak sa rozbije sklo? Nemusíte sa báť. 
Kalené sklo je odolné! A ak sa predsa rozbije, rozpadne sa na drobné úlomky, ktoré minimalizujú riziko 
poranenia. Sklo sa hodí prakticky všade. A ešte krásne splynie s okolitými doplnkami.

Dovoľte slniečku nazrieť do Vášho interiéru.

SAPELI / sklenené steny SAPELI / sklenené steny
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SAPELI / sklenené steny / SKLENENÉ STENY

Model steny T, kývne dvere
SAPGLASS – sklo Float
číre, madlo HK 400, kovanie
DORMA, UNI Motion

SKLENENÉ
STENY
Chcete využiť sklenenú stenu ako
deliaci prvok v interiéri? Alebo chcete
vo svojej kancelárii alebo rodinnom dome 
viac svetla? Odporúčame systém
sklenených bezrámových stien
s jedným sklom a minimalistickým
riešením hliníkových profi lov. Tenké
hliníkové profi ly si môžete vybrať
vo farbe eloxovaného hliníka, nerezu
alebo čiernej. Radi Vám dodáme
kývne aj otočné sklenené dvere.
Vybrať si môžete z veľkej ponuky
skiel. Pre ľahkú údržbu a väčšiu
odolnosť odporúčame Satinato
biele Antiscratch, ktoré je odolné voči
poškrabaniu. Tam, kde hľadáte jemnú
priehľadnosť sklom, vyberte nové 
Satinato Prodelux. Podčiarknutie detailu 
vo Vašom interiéri? Vyberte si niektorý 
z mnohých pieskovaných vzorov.

Model steny B, kývne dvere
SAPGLASS – sklo Satinato
Prodelux, madlo Minimal,
kovanie SAPELI VP, pánty
BILOBA

C

S

B K

J

JR J

T UA

modelový rad SKLENENÉ STENY

SAPELI / sklenené steny / SKLENENÉ STENY
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SAPELI / sklenené steny / SKLENENÉ STENY SO ZÁRUBŇOU

Model steny U, bezfalcové
dvere SAPGLASS – Satinato
Prodelux, rámová zárubňa
NORMAL pro sklo – dyha
Dub trámový, olej Pure, sklo
Satinato Prodelux, madlo
KC 17

dyha farbaCPL
laminát

SKLENENÉ
STENY SO
ZÁRUBŇOU
Prepojte stabilné drevo s čistým sklom
a oživte si interiér. Radi Vám vyrobíme
sklenenú stenu so zárubňou, do ktorej
prenesieme drevený prvok. Pevná
a zároveň subtílna drevená rámová
zárubňa zabezpečí dokonalé tesnenie 
dvier, takže Vám stena prinesie svetlo 
a pokoj.

Model steny B, dvere ELEGANT
10 – dyha Dub olej, olej Charcoal,
rámová zárubňa OBTUS pre
sklo, sklo Float číre, kľučka Industry
Squelette

modelový rad SKLENENÉ STENY SO ZÁRUBŇOU

SAPELI / sklenené steny / SKLENENÉ STENY SO ZÁRUBŇOU

A B C K S T U
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SAPELI / sklenené steny / SKLENENÉ INDUSTRIÁLNE STENY

SKLENENÉ
INDUSTRIÁLNE
STENY
Naskočte na vlnu industriálneho
štýlu s našimi novými sklenenými
stenami. Elegantná hliníková zárubňa
a kryštalicky čisté bezpečnostné sklo,
ktoré si môžete úplne individuálne
rozdeliť pomocou rastrovacích líšt.
Moderné trendy v interiérovom dizajne 
vedú k používaniu minimalistických 
prvkov a jednoduchých tvarov, inšpirujú
sa v pôvodných priemyselných
interiéroch, snúbia vedľa seba rôznorodé 
materiály a prepožičiavajú
tak priestoru skutočne originálnu 
podobu. Naše industriálne priečky sa
tak perfektne kombinujú s materiálmi,
ako je kov, drevo, betón a svoje miesto
nájdu nielen v komerčných objektoch,
ale aj v moderne a originálne poňatých 
bytoch alebo rodinných domoch.

modelový rad SKLENENÉ INDUSTRIÁLNE STENY

varianty priečneho členenia

SAPELI / sklenené steny / SKLENENÉ INDUSTRIÁLNE STENY

Model steny S, dvere
SAPGLASS - sklo Float
číre, AL zárubňa pre sklo
čierna, sklo Float číre, 
kovanie Genova, industriálne 
členenie steny a dvier

NOVINKA

industriální rastrování 
skleněných dverí

Posuvné dvere SAPGLASS, sklo
Float číre, madlo Yes, posuvný
systém s čiernou garnižou,
industriálne členenie steny

NOVINKA

industriálna stena
s posuvnými dverami
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SAPELI / sklenené steny / SKLENENÉ POSUVNÉ STENY

Model steny C, posuvné dvere
SAPGLASS – sklo Satinato 
biele antiscratch, madlo 
Entero, posuv SMART SOFT

SKLENENÉ
POSUVNÉ
STENY
Posuvné dvere sú ideálnym
oddeľovacím prvkom napríklad
medzi obývačkou, kuchyňou
alebo chodbou. A viete, aká je
najväčšia výhoda posuvných
sklenených stien? Veľká úspora
miesta! Aj keď necháte posuvné
dvere otvorené, nikde v priestore
Vám neprekážajú. Máme pre
Vás jednokrídlové aj dvojkrídlové
vyhotovenie. Vybrať si môžete
hliníkovú alebo drevenú garnižu
alebo si vybrať farbu  zo 
vzorkovníka RAL. Samozrejmosťou 
je moderný
kompaktný systém kovania
s tlmeným dorazom pri otváraní
a zatváraní.

Model steny K, posuvné dvere
SAPGLASS, sklo Float číre
a gravír G044S, madlo Yes,
posuv SMART SOFT

B 1K nastenu

C 2K

B 1K C 1KB 2K

K 1K K 2K

B 1K nastenu

modelový rad
SKLENENÉ POSUVNÉ STENY na stenu

B 1K C 2K

K 1K C 1K

modelový rad
SKLENENÉ POSUVNÉ STENY v otvore 

SAPELI / sklenené steny / SKLENENÉ POSUVNÉ STENY
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SAPELI / sklenené steny / PRESKLENÉ OBLOŽKOVÉ STENY

Model steny E, dvere SAPGLASS – sklo Lona číre,
obložková zárubňa NORMAL – farba Premium biela, 
sklo Lona mat, kovanie ARCOS

Štandardné 
vyhotovenie bočného 
svetlíka s pevným 
spodným dielom

Vyhotovenie bočného 
svetlíka so spodným 
rámovým dielom.

Vyhotovenie bočného 
svetlíka bez spodného 
pevného dielu 
(odporúčame kalené 
sklo).

zvukovo-
izolačné
dvere  

dyha farbaCPL
laminát

vodeodolné 
dvere

PRESKLENÉ 
OBLOŽKOVÉ
STENY
Presklená stena je vhodná pre
ľubovoľný typ interiérových dvier.
Chcete ich otočné, posuvné, kývne,
priechodné, polodrážkové alebo
bezfalcové? Zariadime. Chceli by ste
steny využiť ako riešenie bočných
svetlíkov, nadsvetlíkov a samostatných
svetlíkov? Tiež zariadime. Presklené
steny s dreveným profi lom dodávajú
interiéru atraktívny prírodný vzhľad
a my pre Vás máme širokú ponuku
povrchov aj vyhotovení. Vybrať si 
môžete aj z veľkej ponuky hladkých
aj ornamentálnych skiel. A viete, že sú
zvukovoizolačné dvere?

Model steny B, bezfalcové
dvere ELEGANT 40 – CPL
dub Halifax prírodný,
Obložková zárubňa OBTUS,
sklo Planibel sivé, kľučka
Torres

modelový rad PRESKLENÉ OBLOŽKOVÉ STENY

A J KB

F G H

D L M N O PE Q

C I

SAPELI / sklenené steny / PRESKLENÉ OBLOŽKOVÉ STENY



6968

SAPELI /  sklenené steny / PRESKLENÉ RÁMOVÉ STENY

Model steny Q, dvere SAPGLASS – sklo
Connex extra white, rámová zárubňa
NORMAL-R – CPL dub sukatý, sklo
Float číre, úchyt Krystal, posuv SMART
SOFT

zvukovo-
izolačné
dvere

dymotesné 
dvere

dyha farbaCPL
laminát

vodeodolné 
dvere

Štandardné 
vyhotovenie bočného 
svetlíka s pevným 
spodným dielom.

Vyhotovenie bočného 
svetlíka so spodným 
rámovým dielom.

Vyhotovenie bočného 
svetlíka bez spodného 
pevného dielu 
(odporúčame kalené 
sklo).

protipožiarne 
dvere

PRESKLENÉ
RÁMOVÉ
STENY
Ďalšou presklenou stenou 
s prírodným motívom dreva je 
rámová stena, ktorú ide vďaka svojej 
konštrukcii jednoducho umiestniť 
aj na kolmú stenu. Stenu si môžete 
vybrať pre ľubovoľný typ interiérových 
dverí – otočné, posuvné, kývne, 
priechodné a ďalšie. Radi Vám 
individuálne vyriešime vyhotovenie pri 
bočných svetlíkoch, nadsvetlíkov aj 
samotných svetlíkov. Dvere a steny sú 
zvukovoizolačné aj protipožiarne.

Model steny A, bezfalcové
dvere ELEGANT 10 – CPL
čierna grafi t U961, rámová
zárubňa OBTUS-R, sklo
Connex číre, kľučka Lusy

A J KB

F G H

D L M N O PE Q

C I

modelový rad PRESKLENÉ RÁMOVÉ STENY

SAPELI /  sklenené steny / PRESKLENÉ RÁMOVÉ STENY
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SAPELI / sklenené steny / PRESKLENÉ STENY METALIK

Model steny D, bezfalcové
dvere ELEGANT 10 – CPL
dub škandinávsky, zárubňa
METALIK, sklo Float číre, 
kľučka Trinity

nový dekor
CPL dub škandinávsky

NOVINKA
PRESKLENÉ
STENY
METALIK
Ak hľadáte odolnú stenu, ktorá
je vhodná aj do vlhkého prostredia,
odporúčame presklené steny
METALIK. Na výber máte dizajn
eloxovaného hliníka, alebo si môžete
vybrať farbu laku podľa nášho vzorkovníka. 
Stena je určená pre bezfalcové dvere 
hrúbky 40 mm a môžete ju kombinovať aj 
so samostatnou zárubňou METALIK.

Model steny A, bezfalcové
dvere ELEGANT 40 – HPL
Antifi nger čierna U999,
zárubňa METALIK, sklo
Mastersoft číre, kľučka Kvadra

A

J KI

B

L

D E

F G H

N O P Q

C

M

modelový rad PRESKLENÉ STENY METALIK

SAPELI / sklenené steny / PRESKLENÉ STENY METALIK
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Vstupné dvere do bytu
Či už chcete mať Vaše nové vstupné dvere v prémiovom laku, prírodnej dyhe alebo odolnom 
lamináte, vždy by ste mali myslieť primárne na svoju bezpečnosť. Predsa len vstupné dvere nie sú 
Vašou vizitkou, ale zároveň aj verným ochrancom. U nás tak máte na výber z rôznych kombinácií 
špeciálnych vlastností. Vstupné dvere tak môžu byť protipožiarne, s dymotesnou úpravou a zároveň 
zvukovoizolačné. Keď ich navyše doplníte o prémiové bezpečnostné prvky, razom ich povýšite na 
dvere bezpečnostné.
Vyberať môžete zo šiestich modelových radov v štyroch povrchových úpravách, fantázii sa medze 
nekladú. Určite uvítate aj možnosť mať na každej strane iný dekor. Vnútornú stranu dvier tak 
jednoducho zladíte s interiérom, hoci by zvonku budili zbytočnú pozornosť.

Stále neviete, aký variant je ten ideálny? Veľmi radi Vám s výberom poradíme.

* protipožiarne a bezpečnostné dvere musia byť dodané v celku so zárubňou a ich montáž môže
   vykonávať len firma preškolená a poverená výrobcom

Protipožiarna úprava – EI/EW30 a EI/EW45
Dvere zabraňujú šíreniu požiaru a chránia tak 
priestory bytu po určitý čas.

Špeciálne vlastnosti pre vstupné dvere do bytu:

SAPELI / vstupné dvere do bytu

Dymotesná úprava – Sa / S200
Dym býva často nebezpečnejší ako samotný požiar, dvere
je tak vhodné doplniť o úpravu obmedzujúcu jeho únik.

Zvukovoizolačná úprava – Rw 32 – 43 dB
Upravená konštrukcia dverí spolu so zvuk izolujúcimi prvkami 
spoľahlivo utlmia hluk zo spoločných priestorov

Bezpečnostná úprava – triedy RC2 a RC3
Pre zabezpečenie bytu alebo iného priestoru proti násilnému 
vniknutiu rozhodne vyberte bezpečnostné dvere.

Klíma úprava – klíma II a III
Doplnková klíma vrstva v plášti dvier ich ochráni pred
deformáciou spôsobenou rozdielnou klímou priestorov.

SAPELI / vstupné dvere do bytu
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SAPELI / vstupné dvere do bytu / ARGOS

Vyhotovenie
ELEGANT 10 – CPL dub
sukatý, kovová zárubňa
SAP 864 – RAL 7016,
protipožiarna odolnosť 30
min, bezpečnostná trieda
RC2, zvukový útlm 32
dB a odolnosť klíma II,
bezpečnostné kovanie 13,
kukátko

klíma 
dvere  

bezpečnostné 
dvere

zvukovo-
izolačné
dvere  

dymotesné 
dvere

protipožiarne 
dvere

pohľad z bytu:

ARGOS

Vyhotovenie
ELEGANT 10 – CPL sivá
U788, kovová zárubňa
SAP 864 – RAL 7016,
protipožiarna odolnosť 30
min. bezpečnostná trieda
RC2, zvukový útlm 32
dB a odolnosť klíma II,
bezpečnostné kovanie 13,
kukátko 

Etalón kategórie vstupných
dvier do bytu, to sú dvere
ARGOS. Vyrábajú sa ako v klasickej 
polodrážkovej variante, tak aj 
v trendovom bezfalcovom
vyhotovení. Funkčná, prepracovaná 
konštrukcia so štandardnou 
hrúbkou krídla môže v závislosti 
na vybranom variante ponúknuť 
až bezpečnostnú triedu RC3 
a požiarnu odolnosť 30 minút. 
Spoločne s mechanickým prahom 
potom zabezpečí dostatok 
súkromia a spĺňajú tak všetky 
predpoklady pre kvalitné vstupné 
dvere.

Hrúbka dvier: 40 mm

Odporúčame:
Bezpečnostné varianty dvier
doplňte o prepracované 3D
zoraditeľné závesy TKZ 15×150.

Pohľad z chodby:

201510

ALEGRO

modelový rad:

10 15 16 2820 25

BERGAMO

SWING

201610

VENECIAELEGANT

10

TENGA

1210 15 28

25 27 28 29

25

SAPELI / vstupné dvere do bytu / ARGOS
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SAPELI / vstupné dvere do bytu / GOLIAS

Vyhotovenie
ELEGANT 10 – dyha Dub
trámový, olej Super White,
zárubňa SAP 871 – RAL
7024, protipožiarna odolnosť
30 min, bezpečnostná
trieda RC3, zvukový útlm
43 dB a odolnosť klíma III,
bezpečnostné kovanie M9,
digitálne kukátko Eques S1 Pro

klíma 
dvere

bezpečnostné 
dvere

zvukovo-
izolačné
dvere 

dymotesné 
dvere 

protipožiarne 
dvere 

pohľad z bytu:

GOLIAS®

Vyhotovenie
ELEGANT 10 – farba
Premium RAL 1013, zárubňa
SAP 871 – RAL 7024,
protipožiarna odolnosť 30
min. bezpečnostná trieda
RC3, zvukový útlm 43
dB a odolnosť klíma III,
bezpečnostné kovanie M9,
digitálne kukátko Eques S1 Pro

Vstupné dvere, ktoré budia
rešpekt vďaka svojej robustnej,
dvojpolodrážkovej konštrukcii.
Ich dominantné vlastností
je zvukový útlm dosahujúci
hodnoty 43 dB. Nežiaduce
zvuky z chodby tak pre Vás
budú obyčajnou spomienkou.
Samozrejmosťou je aj vysoká
požiarna odolnosť a bezpečnostná
prevedenie RC3 s pevnými
závesy a viacbodovým zámkom.
Dvere GOLIAS je možné 
osadiť aj tými najmodernejšími 
prístupovými technológiami.

Hrúbka dverí: 68 mm

Odporúčame:
Vstupné dvere GOLIAS môžete
mať z každej strany v inej
povrchovej úprave a dekore.
Perfektne ich tak zladíte podľa
Vašich predstáv.

Pohľad z chodby:

SAPELI / vstupné dvere do bytu / GOLIAS

201510

ALEGRO

modelový rad:

10 15 16 2820 25

BERGAMO

SWING

201610

VENECIAELEGANT

10

TENGA

1210 15 28

25 27 28 29

25
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SAPELI / vstupné dvere do bytu / SECURO

klíma 
dvere

bezpečnostné
dvere

zvukovo-
izolačné
dvere

dymotesné 
dvere

protipožiarne 
dvere 

SECURO

Vyhotovenie ELEGANT
10 – HPL Antifi nger
prémiovo biela W1000,
kovová zárubňa SAP
865 – RAL 7035,
protipožiarna odolnosť 45
min, bezpečnostná trieda
RC3, zvukový útlm 37
dB a odolnosť klíma III,
bezpečnostné kovanie M9,
digitálne kukátko Eques
S1 Pro

Vstupné dvere SECURO splnia
očakávania aj tých najnáročnejších
zákazníkov. Tento najnovší model
vstupných dvier vieme vyrobiť
v skutočne nadštandardných
rozmeroch, a pritom stále dokáže
ponúknuť perfektné vlastnosti.
Dôkazom je vysoká požiarna
odolnosť 45 minút, zvukový útlm
37 dB a zároveň s tým aj 
bezpečnostná trieda RC3. To všetko 
vďaka revolučnej konštrukcii krídla a 
použitiu objektových závesov, ktoré 
zabezpečia bezkonkurenčnú životnosť 
celému kompletu.

Hrúbka dvier: 57 mm

Odporúčame:
Dvere je možné osadiť
prémiovými dverovými prvkami – 
či už ide o prístupové systémy
alebo skrytý samozatvárač.

SAPELI / vstupné dvere do bytu / SECURO

201510

ALEGRO

modelový rad:

10 15 16 2820 25

BERGAMO

SWING

201610

VENECIAELEGANT

10

TENGA

1210 15 28

25 27 28 29

25

pohľad z chodby:

Vyhotovenie ELEGANT 10 -
HPL Feel Nature dub Halifax
lazúrovaný čierny, kovová
zárubňa SAP 865 - RAL
7035, protipožiarna odolnosť
45 min, bezpečnostná
trieda RC3, zvukový útlm
37 dB a odolnosť klima III,
bezpečnostné kovanie M9,
digitálne kukátko Eques S1
Pro

pohľad z bytu:
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Atypické riešenia
Chcete experimentovať? Obyčajné dvere neuspokoja Vaše požiadavky? Máte neštandardný stavebný 
priestor? Radi Vám vyrobíme atypické dvere. U nás sa nebojíme nevšedných nápadov. Vieme pre 
Vás vyrobiť dvere až do výšky 272 cm. Do šírky si môžete dopriať pohodlný priechod až 120 cm pre 
jednokrídlové dvere, pre dvojkrídlové až 240 cm. Pýtate sa, aké tvary dvier vieme? Napríklad skosené! 
Všetko záleží na Vás. My si všetko pred výrobou detailne odmeriame a pripravíme Vám individuálnu 
dokumentáciu. Vaše dvere sa chcú odlíšiť!

Dovoľte im to.

SAPELI / atypické riešenia SAPELI / atypické riešenia
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SAPELI / atypické riešenia / realizace

realizácia rodinného domu v Prahe

skica atypického riešenia

OD
NÁVRHU
PO
REALIZÁCIU

skica atypického riešenia

SAPELI / atypické riešenia / realizace

výsledná podoba podľa návrhu architekta
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Zárubne
Viete, že Vaše dvere komunikujú so zvyškom interiéru? Áno, vďaka zárubniam. Zárubne 
sú takým ťažším spojivovým prvkom. A preto si na ich opracovaní dávame skutočne 
záležať, a to aj v prípade, že sa rozhodnete nechať dvere splynúť so stenou. Výber dizajnu 
je na Vás. Ponúkame zárubne vizuálne výrazné aj úplne skryté.

SAPELI / zárubne

NORMAL
Rohový spoj zárubne klasicky
pod uhlom 45°.

OBTUS
Moderné vyhotovenie rohového
spoja zárubne tzv. „na tupo”.

Obložková zárubňa 

Tradičné obložkové 
riešenie zárubne sa 
hodí ku každému 
interiéru. Dvere môžete 
mať polodrážkové aj 
bezfalcové a je možné
si vybrať vyhotovenie
NORMAL I OBTUS.

Obložková zárubňa 
HARMONIE 

Obložková zárubňa
HARMONIE sa od tej
klasickej líši svojim
originálnym zaobleným
tvarom. Ako sa Vám páči?

Zárubňa LATENTE 

Vďaka originálnemu 
riešeniu LATENTE zárubňa 
splynie do jednej roviny 
so stenou. Zárubňa je vo 
vyhotovení OBTUS a dvere 
môžu byť polodrážkové aj 
bezfalcové.

Rámová zárubňa 

Chcete predeliť nejaký
priestor alebo dlhú
chodbu? Správnou voľbou
je rámová zárubňa. Páči
sa Vám viac NORMAL 
alebo OBTUS?

Zárubňa 
OKZ 

Radi by ste doma
vymenili staré
a nevzhľadné kovové
zárubne a nechce sa
Vám búrať? Použite
zárubne OKZ, ktoré
fungujú na princípe
obkladu existujúcej
kovovej zárubne.
Výsledok je perfektný.
Dostupné vo vyhotovení
NORMAL i OBTUS pre
polodrážkové dvere.

Kovová
zárubňa

Až budete vyberať
vstupné dvere
do bytu, bez kovovej
zárubne sa väčšinou
nezaobídete. Môžete
vybrať polodrážkové
aj bezfalcové
prevedenie.

Skrytá 
zárubeň

Nebojte sa ísť s dobou.
Skúste bezfalcové
dvere so skrytými
zárubňami. Dvere
môžete nechať úplne
splynúť so stenou alebo
dať vyniknúť ich
výraznému povrchu.
Je to len na Vás.

Rámová zárubňa
pre sklenené steny

Efektívne 
prepojenie dreva 
a skla docielíte 
použitím rámovej 
zárubne pre 
sklenenú stenu.

SAPELI / zárubne

R

Zárubňa
INOVIO

Neviditeľná
zárubňa z dielne
SAPELI. Špeciálna
konštrukcia 
z drevotriesky 
určená pre 
sadrokartónové
priečky umožní
zárubni INOVIO
úplne splynúť
s okolím.
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Hrany
Nepodceňte výber hrany dvier. Prečo? Pri otvorených dverách je to práve hrana, na ktorú sa 
pozeráte najčastejšie. Pôsobí na Vás ich farba aj vyhotovenie a materiál zasa podmieňuje jej 
odolnosť proti nárazom. Aké hrany si môžete vybrať? Polodrážkové vyhotovenie nechá dvere 
plasticky pri zatváraní vystupovať zo zárubne, zatiaľ čo bezfalcové im dovolia so zárubňou
prirodzene splynúť.

SAPELI / hrany

POLODRÁŽKA
Polodrážkové vyhotovenie je
nestarnúca klasika. Dvere dobre
tlmia zvuk a nie sú náchylné
na zoradenie. Krídlo vystupuje
zo zárubne do priestoru.

BEZFALC
Moderné bezfalcové 
vyhotovenie umožní dverám 
splynúť so zárubňou do jednej 
roviny.

ABS hrana 1 mm

Ak potrebujete
odolnú hranu, ktorá
zabráni poškodeniu a je
v rovnakom dekore ako
dvere, skúste hranu
ABS. Môžete ju mať
na bezfalcových
dverách.

AL hrana čierna

Hliníková hrana
v modernom
čiernom vyhotovení 
je správna voľba,
ak sa chcete
odlíšiť.

ABS hrana 2 mm

Ide Vám primárne o odolnosť?
Potom je pre Vás hrana ABS
v hrúbke 2 mm to pravé. Iba pre 
bezfalcové dvere.
Vyskúšajte našu novinku – ABS
hranu AirFusion! Vďaka špeciálnej 
technológii minimalizuje škáru 
medzi hranou a povrchom dvier.

O3 hrana

Hľadáte riešenie pre
všetky druhy dvier
a otvárania? Potom 
hľadáte ostrú hranu O3.
Vyberiete si bezfalcové,
polodrážkové alebo
reverzné dvere?

WOOD hrana

Zabezpečte svojím
dyhovaným dverám
odolnosť a perfektný
vzhľad. Riešením je
vrstvená hrana WOOD.
Vybrať si môžete
z viacerých drevín. Len
pre bezfalcové dvere.

P2 hrana

Posuňte vzhľad
polodrážkových dvier
na novú úroveň.
S hranou P2 získate
oku lahodiace zaoblenie. 
Presvedčte sa u svojho 
predajcu.

AL hrana

Chcete na dvere výrazný
dizajnový prvok, ktorý
bude zároveň funkčný?
Použite odolnú
hliníkovú hranu. Môžete
ju mať na polodrážkových
bezfalcových aj reverzných
dverách.

S2 hrana / S3 hrana

Zaoblenú hranu pri polodrážkových
dverách získate aj s hranou S2 a S3.
Výhodou hrany S3 je zaoblenie nielen 
na bočných stranách, ale aj
na hornej strane dvier. Pozornému
oku ale neunikne mierne viditeľný
spoj medzi plochou dvier
a zaoblením hrany.

SAPELI / hrany
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SAPELI / pánty

Pánty
Možno sa Vám zdajú pánty ako maličkosť. Ale nepodceňte ich výber. Na pántoch visí celá váha dvier, 
a preto vyberajte múdro. Okrem iného môžu tiež plniť aj dekoratívnu funkciu. A viete, že pánty môžete 
úplne skryť?

Priznaný pánt
(80/10)

Priznané pánty sú najčastejšou
doménou klasických polodrážkových
dvier. Môžu byť buď decentné,
aby čo najmenej rušili celkový vzhľad
dvier. Alebo vyberte výrazný typ
alebo pánty v čiernej farbe a využite 
ich na dverách ako dizajnový prvok.

Skrytý pánt
(SAPTEC 340)

Skryté pánty sú žiaduce
pri bezfalcovom vyhotovení dverí.
Podčiarkujú celkový dojem, kedy 
dvere splývajú so zárubňou do 
jednej roviny. Z rovnakého dôvodu 
sa používajú aj pri úplne skrytých 
zárubniach.

SAPELI / pánty

80/10 MINI

Hľadáte niečo
originálne pre
polodrážkové dvere?
Ako sa Vám páči 
hranaté vyhotovenie 
klasického pántu?

Justor

Pre kývne dvere
(lietačky) použite
záves Justor. Je
v objektovom
vyhotovení, takže
veľa vydrží.

VX 7729/120

Vedeli ste,
Že aj bezfalcové
dvere môžu
mať priznané
pánty?

TUKAN

Protipožiarne
polodrážkové 
dvere vyžadujú
špeciálne pánty.
Môžete použiť
napríklad 
trojdielny pánt 
TUKAN.

TEG 310 2D

Vybrali ste si
sklenené dvere
v bezfalcovom
vyhotovení?
Zaujímavým
riešením je 
skrytý pánt.

Biloba

Kývne sklenené
dvere (lietačky)
zabezpečte 
pántom Biloba.

Arcos

Sklenené dvere
v presklenej
stene? Skúste
dizajnovo
zaoblený pánt
Arcos.

Entero

Podčiarknite
kryštalický
dizajn Vašich
sklenených dvier
pomocou pántov 
s ostro rezanými 
hranami.



9190

Zámky
Bez zámku nie sú dvere. Máme v ponuke aktuálne trendy aj zaujímavé dizajnové vyhotovenia. Viete, 
že zámok môže byť magnetický? Keď sú dvere otvorené, jeho strelku nie je vidieť a hrana dvier je 
úplne hladká.

Moderné riešenie so zámkom
s magnetickou strelkou

Vybrali ste si bezfalcové dvere
a premýšľate aký zámok vybrať? Strelkový 
zámok s magnetickou strelkou je ideálne 
dizajnové riešenie. Strelka je skrytá, takže 
neruší hladkú hranu dvier.

Tradičné riešenie
so strelkovým zámkom

Jednoduché a rokmi overené riešenie.
Ak premýšľate o polodrážkových
dverách, klasický zámok je ľahkou
voľbou. Strelka je skrytá za hranou
dvier a nijako nenaruší celkový vzhľad.

SAPELI / zámky

Inovatívne riešenie Magnetic funguje
úplne na princípe magnetických síl

Dvere bez kľučky? To je systém
Magnetic. Dvere otvoríte ľahkým
zatiahnutím za madlo. Vybrať si môžete 
jednoduché madlo aj dizajnový skvost 
zo série Magnetic.

Revolučný magnetický zámok M.A.G.
z dielne dvier MUTEO

Otváranie dvier bez kľučky si môžete
dopriať na nových dverách APEENA.
Dizajnový zámok M.A.G. je doplnený
elegantným madlom a dvere tak
pohodlne a ticho otvoríte ľahkým
zatiahnutím.

SAPELI / zámky
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Lišty
Aké si predstavujete dvere? Lišty môžu ovplyvniť ich celkový vzhľad. Buďte teda pri výbere trpezliví. 
Ponuku líšt máme naozaj širokú. Môžete si vybrať materiály, tvary aj spôsoby vyhotovenia. Lišty na ploche 
môžu byť významným prvkom a ozdobou dvier. Zasklievacie lišty je možné nechať splynúť s povrchom 
dvier. Uznávame, vybrať tie správne lišty je občas veda. Našťastie sa nezľakneme žiadnej kombinácie 
a radi Vám poradíme. Nebojte sa opýtať.

2 - lišta na plochu

8 - lišta na plochu

L - lišta na plochu

3 - lišta na plochu

9 - lišta na plochu

4 - lišta na plochu

H - lišta na plochu

SAPELI / lišty

1 - lišta zasklievacia

8 - zasklievacia

M - lišta zasklievacia

2 - lišta zasklievacia

9 - lišta zasklievacia

N - lišta zasklievacia

3 - lišta zasklievacia

H - lišta zasklievacia

R - lišta zasklievacia

4 - lišta zasklievacia

L - lišta zasklievacia

SAPELI / lišty
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Sklá
Svetlé, čisté a priestranné interiéry Vám zabezpečí práve sklo. Tento moderný a odolný materiál pre 
Vás máme vo viacerých vyhotoveniach, ktoré môžete použiť pre Vaše dvere alebo sklenené steny. 
Potrebujete rozdeliť interiér na jednotlivé funkčné časti? Sklo bude pre Vás ideálnou voľbou.

SAPELI / sklá SAPELI / sklá

Dvere SAPGLASS - sklo Connex
black, zárubňa NORMAL - farba
Premium biela, zámok Mini Objekt
a kľučka Intro

Dvere ELEGANT 55 - farba
Premium biela, sklo Connex
black, zárubňa NORMAL -
farba Premium biela, kľučka 
Lusy
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SAPELI / sklá SAPELI / sklá

ČÍRE SKLÁ

MATNÉ A MLIEČNE SKLÁ

Connex číre
Vrstvené číre

Satinato biele Krizet číre

Graduel bílé
Ploché s gradientem

Satinato bílé antiscratch Screen číre

Float číre
Ploché čiré

Činčila číre

Kůra číre

Masterlinea číre

Satinato prodelux Mastercarre číre

Connex mliečné

ORNAMENTNÉ SKLÁ

Master-Soft®
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SAPELI / sklá SAPELI / sklá

ZAFARBENÉ SKLÁ

Connex whiteSatinato sivé

Planibel bronz

Planibel sivé

Satinato bronz

Planibel dark gray

ČÍRE SKLÁ
S čírym sklom získate maximum priestoru. Číre sklá sú používané
nielen vo svojej čistej podobe, ale je možné ich aj pieskovať, 
gravírovať a inak upravovať.

MATNÉ A MLIEČNE SKLÁ
Matné a mliečne sklá prepustia svetlo a zároveň zaistia aj súkromie.
Povrch môže byť čistý alebo ho môžeme ozdobiť rôznymi vzormi.

ORNAMENTNÉ SKLÁ
Zaujímavé vzory, ktoré sú priamo súčasťou skla plastický povrch,
vysoká priepustnosť svetla a dostatok súkromia. Vyberte si niektoré 
zo zaujímavých ornamentných skiel pre svoje nové dvere.

ZAFARBENÉ SKLÁ
Nebaví Vás číre sklo? Pozrite sa na našu ponuku farebných skiel. Sklá
nie sú len priehľadné alebo priesvitné. V ponuke nájdete aj biele 
alebo čierne sklá, ktoré sa ideálne kombinujú s industriálnym štýlom 
interiéru.

Connex black
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Vzory
Ak premýšľate, ako ozvláštniť sklenené prvky Vašich dvier alebo sklenených stien, máme pre Vás širokú 
ponuku vzorov. Na výber máme technológie ako je pieskovanie, gravírovanie, digitálna alebo keramická 
tlač. Na drevené presklené dvere, sklenené dvere aj steny si môžete vybrať rovnaký vzor, tak sa nebojte 
kombinovať. Neviete si rady? Opýtajte sa svojho predajcu.

SAPELI / vzory SAPELI / vzory

Dvere ELEGANT 40 - CPL dub 
škandinávsky, sklo Satinato biele
a gravír G129, zárubňa NORMAL -
CPL dub Škandinávsky, kľučka Lusy

Kyvné dvere SAPGLASS - sklo
Satinato biele a gravír G129,
zárubňa NORMAL - CPL dub
škandinávsky, madlo CH 300
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SAPELI / vzory SAPELI / vzory

Vzory

003

044

066

080

043

127P K P K

P G K

G K

P G K

P G K

upravený motiv

Harmonická
kombinácia
Pre perfektnú
kombináciu dreva
a skla dostanete
k modelovým radom 
LOTOS, NOTE 
a REDE sklenené 
dvere s vzhľadovo
rovnakými vzormi.
Vodorovné a zvislé
linky presne 
nadväzujú na 
drevené dvere. 
Ďalšie vzory nájdete 
pri jednotlivých
modelových radoch.

128 129P G K P G K

164 171154 P KP K P G K 191 P G K

upravený motiv

154 P K

199 P K 222 K

237 244

232

G P K

G

241 245

235

P K P K

P K

NOVINKA NOVINKA



105104

SAPELI / vzory SAPELI / vzory

Float, vzor negativFloat, vzor pozitiv Satinato, vzor pozitiv

Poznámky:
Odporúčaná
technológia vzoru

Alternatívne možná
technológia vzoru

Vyobrazené vzory:
ľavé pozitív

Vzor na skle je možné dodať
v pozitíve, teda napríklad
vzor je pieskovaný a pozadie
je číre, alebo v negatíve,
kedy je vzor číry a pozadie
je pieskované. Zaujímavým
variantom je aj vyhotovenie
vzoru na matnom skle napr.
Satinato.

NOVINKA

matné gravírovanie

Technológia dekorovania skla

GRAVIROVANIE

Gravírovanie je vykonateľné takmer 
na všetky druhy skla. Najefektívnejšie 
je dekorovanie satinovanych skiel, 
ktoré vďaka frézovaniu leptaného 
povrchu získajú na originalite 
a nevšednosti. Veľmi zaujímavým 
doplnkom je aj kombinácia gravíru 
s pieskovaním. 

KERAMICKÁ TLAČ

Prednosťou keramickej tlače je 
mimoriadne vysoká odolnosť 
keramickej farby, ktorá sa po vykalení 
stáva súčasťou sklenenej plochy. 
Keramická farba môže byť na sklo 
nanesená napríklad v podobe 
imitácie pieskovania alebo fotografi e. 
Z každej strany dvier môžete mať 
dokonca natlačený iný motív a vybrať 
si intenzitu prenikania svetla dverami.

PIESKOVANIEÍ

Sklo opracované pieskovaním 
dokonale splní aj tie najnáročnejšie
predstavy moderného dizajnu. 
Dekoráciu vykonávame takmer na 
všetky druhy skla, od najčastejšie 
používaného skla Float (číre), cez 
Planibel (celofarebné) až po sklá 
Satinata (jednostranne leptané). Pre 
úpravu pieskovaním odporúčame 
používať fl oatové sklá, kde je efekt
najviac viditeľný. 
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Povrchy
Vyberajte srdcom, ale zodpovedne. Materiál dvier nie je len o vzhľade. Určuje aj ich odolnosť. Neviete si 
rady, ktorý bude ten pravý? Premýšľate už týždeň, či chcete vybrať dyhu alebo laminát?
Inšpirujte sa v našej ponuke.

SAPELI / povrchy SAPELI / povrchy
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SAPELI / povrchy / dyha SAPELI / povrchy / dyha

buk (DBK)

dub natur (DND)

dub natur olejovaný 
(DNL)

jaseň olejovaný 
(DJO)

orech americký 
(DOR)

dub americký 
(DDB)

modrín (DMO)

čerešňa americká 
(DTR)

breza (DBR)

jaseň (DJS)

orech natur (DNO)

javor americký 
(DJA)

jelša (DOL)

ŠTANDARD

Dyha
Čo je to dyha? Ide o veľmi kvalitný prírodný materiál. Predstavte si veľmi tenký plát dreva, ktory vzniká
krájaním či lúpaním kmeňa stromu. Dyha je čisto prírodný a nenapodobiteľný materiál. Z dyhy sa vyrába
aj nábytok, podlahy alebo napríklad zárubne. A keďže ide o prírodný materiál, v každom kuse nájdete
odchylky vo farbe aj kresbe. Originalita prírody, nemyslíte? Samotný povrch pre Vás na základe výberu
opatríme lakom, prírodným olejom alebo modernými moridlami pre vysokú odolnosť a osobitý vzhľad.

Tradičné cenovo dostupné dreviny ako sú buk alebo dub štandardne dokončené transparentným UV lakom
s príjemnym matným vzhľadom.

Základné vyhotovenie je dokončené
transparentným UV lakom. Príjemne
matný povrch s hladkou štruktúrou
je ideálny pre ľahkú údržbu.

Olejovaním získa povrch hĺbku
a je veľmi príjemný na dotyk.
Vyskúšajte túto tradičnú úpravu
drevených materiálov.

KOMFORT
Trendy materiály určené pre pokročilé povrchové úpravy, ktoré umožňujú široké možnosti individualizácie.
Prírodné oleje, moderné moridlá či drásaná dyha. Vašej fantázii nekladieme žiadne medze.

Chocolate 

Chocolate 

Pure

Pure

Oyster

Oyster

Sky Grey

Sky Grey

Clear

Clear

Dark Oak

Dark Oak

Slate Grey

Slate Grey

Super White

Super White

Atyp

Atyp

Nordic White

Nordic White

Charcoal

Charcoal

NOVINKA

NOVINKA
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SAPELI / povrchy / dyha SAPELI / povrchy / dyha

modrín olejovaný 
(DML)

dub natur 
drásaný (DTD)

modrín drásaný 
(DMR)

dub trámový 
tmelený (DDL)

jaseň drásaný 
(DJD)

dub trámový 
drásaný (DDD)

Trámový dub je právom kráľom
našej ponuky. V základnom 
vyhotovení s priznanými sukmi 
a trhlinami a dokončeným olejom 
podľa Vášho výberu. Dyhu Vám 
na želanie môžeme vydriasať, čím 
získate hlbokú štruktúru a vyraznú 
kresbu. Povrch trámového duba 
vieme aj vytmeliť a nalakovať.

Trámový dub je právom kráľom
našej ponuky. V základnom 
vyhotovení s priznanými sukmi a 
trhlinami a dokončeným olejom 
podľa Vášho výberu. Dyhu Vám 
na želanie môžeme vydriasať, čím 
získate hlbokú štruktúru a vyraznú 
kresbu. Povrch trámového duba 
vieme aj vytmeliť a nalakovať.

dub sukatý (DSD) dub řezaný (DRD)orech sukatý (DSO)

Rustikálne sukaté dreviny sú
v základnom vyhotovení dokončené
pomocou transparentného UV laku.
Rezaný dub Vás uchváti výraznou
textúrou, ktorá pôsobí neobyčajne
elegantne. Jeho povrch je 
dokončený špeciálnym olejovoskom

PREMIUM
Luxusné dreviny pre najnáročnejších zákazníkov. Rustikálne trámové dyhy, elegantný rezaný dub alebo 
sukaté dreviny sú predurčené na osobité stvárnenie Vášho interiéru

dub trámový (DDT)

KOMFORT
Trendy materiály určené pre pokročilé povrchové úpravy, ktoré umožňujú široké možnosti individualizácie.
Prírodné oleje, moderné moridlá alebo drásaná dyha. Vašej fantázii nekladieme žiadne medze.

Chocolate 

Chocolate 

Pure

Pure

Oyster

Oyster

Sky Grey

Sky Grey

Clear

Clear

Dark Oak

Dark Oak

Slate Grey

Slate Grey

Super White

Super White

Atyp

Atyp

Nordic White

Nordic White

Charcoal

Charcoal

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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OLEJOVANIE
Ochrana dreva pomocou prírodného oleja je ako stvorená pre našu dyhu. Matný a hrejivý povrch dverí,
výrazná kresba dreva a krásna vôňa oleja Vás uchváti. Táto tradičná povrchová úprava je v posledných
rokoch stále viac žiadaná. Okrem zaujímavej ponuky atraktívnych odtieňov Vám vieme vytvoriť farbu 
úplne na mieru. Vďaka tomu zjednotíte Vaše nové dvere napríklad s podlahou alebo nábytkom a váš 
interiér tak bude úplne dokonalý. Oleje, ktoré používame, sú 100 % prírodné a ekologické.

DRIASANIE

MORENIE

Vytvorte niečo neobvyklé a štýlové. Nechajte si dyhované dvere vydriasať a dajte vzniknúť umeleckému 
dielu. Driasanie, alebo aj kefovanie dreva je spôsob povrchovej úpravy, pri ktorej dochádza k odbrúseniu 
mäkkých častí jeho povrchu. Vďaka tomu zvýrazníme prirodzenú kresbu dreva a prepožičiame mu 
originálny prírodný až rustikálny vzhľad. Povrch tiež získa vyššiu mechanickú odolnosť. Uzavrieme ho 
prírodným olejom vo vyhotovení Pure alebo Clear alebo si môžete vybrať niektorý z prefarbených olejov.

Luxusný interiér si zaslúži aj luxusné vybavenie. Objavte krásu prírodnej dubovej dyhy morenej do
atraktívnych odtieňov podľa najnovších trendov. Nevybrali ste si? Informujte nás o Vašej predstave a my 
vám namoríme dvere do odtieňa úplne na mieru. Výhodou morenej dyhy je jej finálna povrchová úprava 
pomocou špeciálneho akrylového laku s antifinger úpravou. Ten vám zaistí nielen vysokú odolnosť, ale aj
ľahkú údržbu Vašich dverí.

smrek trámový
(DST)

dub natur morený 
(DMN)

PREMIUM
Luxusné dreviny pre najnáročnejších zákazníkov. Rustikálne trámové dyhy, elegantný rezaný dub alebo 
sukaté dreviny sú predurčené na osobité stvárnenie Vášho interiéru.

tmavo hnedá tmavo sivá atypbéžová biela svetlo hnedá

smrek trámový 
tmelený (DSL)

smrek trámový 
drásaný (DMD)

Smrek trámový je mladší súrodenec
trámového duba. Výrazná rustikálna
kresba a ušľachtilý pôvod Vás budú
baviť. Skvele si rozumie s prírodnými
olejmi a povrch odporúčame 
vydriasať. Aj trámový smrek vieme
dodať v tmelenej, lakovanej variante.

NOVINKA

NOVINKA

Chocolate 

Pure

Oyster

Sky Grey

Clear Dark Oak

Slate Grey Super White Atyp

Nordic WhiteCharcoal
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Farba
Nanesieme vám na dvere ľubovoľný farebný lak! V ponuke máme dve kategórie lakovania, ktoré sa líšia
spôsobom nanášania. S tým je samozrejme spojená aj cena, výsledný vizuálny dojem a odolnosť 
povrchu
dverí. Ako nanášame lak?

Barva Komfort 

Farbu na dvere nanášame strojne.
Hrana dverí je ručne lakovaná a k
dverám ponúkame len precízne
lakovanú zárubňu. Túto kategóriu
ocenia hlavne zákazníci s citom pre
detail. Dvere majú krásny vzhľad 
a hodia sa do každého interiéru. 
Lakujeme len bielou farbou.

Barva Premium 

Dvere aj zárubňu lakujeme niekoľkými
vrstvami vysokoodolného prémiového
laku a väčšinu práce robíme 
ručne. Farba Premium uspokojí aj 
najnáročnejších zákazníkov, ktorí si 
potrpia na dokonalý vzhľad. Výhodou 
je aj certifikácia farby pre použitie 
na detské hračky, takže sa skvele 
hodia do domácností s malými deťmi. 
Lakujeme bielou farbou, ale na mieru
vieme nalakovať akoukoľvek farbou 
zo vzorkovníka RAL a NCS.

START

Farbu na dvere nanášame strojne.
Hrana dverí je z lakovaného laminátu
a zárubňa môže byť podľa Vášho 
výberu z fólie, laminátu alebo lakovaná 
farbou. START je varianta s dobrou 
odolnosťou  výborným pomerom cena 
a výkon. Lakujeme len bielou farbou.

CPL laminát
Alebo kontinuálne lisovaný laminát hrúbky 0,2 mm. Výhody CPL laminátu? Bezpochyby najväčšou
výhodou je odolnosť proti mechanickému poškodeniu. Tiež Vás určite poteší, že sa povrch ľahko čistí
(a to aj dezinfekčnými prostriedkami). Vďaka svojim vlastnostiam je CPL laminát vhodný pre rodiny s 
deťmi alebo domácimi miláčikmi.

biela (BUV)

biela hladká (BUS)

biela hladká + RAL 
a NCS (BRL)

biela hladká (CB7)

dub (CD7)

biala pór (CBO)

wenge (CSW)

biela perla (CBE)

orech (CSO)

sivá (CSE) buk (CK7)

ŠTANDARD
Pre menej náročných zákazníkov máme na výber v kategórii Standard laminátové dekory v základnych farbách
a niekoľkých drevodekoroch.
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PREMIUM
Prémiové lamináty nejvyšší kvality s 3D strukturou. Jedná se o zcela exkluzivní dekory, které vznikly 
v naší designové laboratoři. Nebojte se odlišit.

čierny grafit U961 
(C61)

dub sukatý (CDU)

betón sivý (CBS) jaseň biely (CSS)

KOMFORT
Trendy farby, reprodukcia zaujímavých materiálov a veľký výber drevných dekorov s 3D štruktúrou od
spoločnosti Egger. Povrchy sa Vám budú dobre kombinovať s obľúbenými podlahami či nábytkom na
trhu.

dub Halifax prirodný 
(CSG)

borovice biela 
vodorovne (CH7)

orech americký (CSR)

borovica dymová 
(CSF)

dub arktický biely 
(CDA)

jaseň (CSJ) dub zimný (CDZ)

sivá U788 (C88) dub sukatý 
vodorovne (CDU)

dub sivý (CSU) dub Sherwood 
(CDS)

borovice sivá  (CSC) dub škandinávsky 
(CSN)

jaseň Lugano (CJL) dub zimný vodorovne 
(CDZ)

dub béžový (CDE) borovice biela (CH7)

betón biely (CBB)

NOVINKA

NOVINKA
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HPL Dizajn

HPL Feel Nature

Ponuka atraktívnych reprodukcií materiálu.

Moderný laminát s 3D štruktúrou, ktorá 100% kopíruje kresbu dreva. Nerozpoznáte 
od prírodného materiálu.

HPL Antifinger mat
Ponúkame exkluzívny laminát v hlbokom mate. Už žiadne odtlačené dlane a prsty na dverách.

kameň láva

dub Gladstone 
biely H3335

HPL laminát
Alebo vysokotlakový laminát hrúbky 0,8 mm. Tento laminát je vysokoodolný proti mechanickému
poškodeniu. Výhodou je aj ľahká údržba povrchu (a to aj dezinfekčnými prípravkami používanými aj v
zdravotníctve). Vďaka svojim vlastnostiam je HPL laminát vhodný do extrémne využívaných priestorov, 
ako sú školy, zdravotnícke zariadenia, supermarkety atď., ale svoje miesto nájde aj v domácnostiach.

betón

dub Sherman
koňakovo hnedý 
H1344

plech hrdza

dub Halifax
lazúrovaný čierny

kameň bridlica

prémiovo biela 
W1000

čierna U999 alebo
U9991 
s prefarbeným
jadrom

kašmírovo sivá U702alpská biela W1100
alebo W1101 s
prefarbeným 
jadrom

prachovo sivá U732 grafitovo sivá U961
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Start

Karton

Poznáte Start? Ide o ekonomický materiál v bielej farbe doplnený základnými dekormi dreva, ktorý 
kombinuje UV technológiu na dverách a fóliu na zárubniach. Jeho prednosťou je jednoznačne nízka cena.

Kartón je špeciálna povrchová úprava, ktorou je možné dodatočne upraviť bežnou náterovou farbou 
na dverách. Alebo môžete dvere polepiť tapetou alebo opatriť betónovou stierkou. Ideálny pre skryté 
zárubne.

prémiovo biela W1001
s prefarbeným jadrom

HPL Vysoký lesk
Dokonale lesklý povrch z odolného laminátu.

prachovo sivá U732kašmírovo sivá U702 grafitovo sivá U961 čierna U999 buk (TK7)

karton (PKA)

orech (TOR)dub (TD7)biela (BUV)
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biela lesk (GBI)

Akrylát lesk a mat (do vypredania)
Radi Vám dvere vyrobíme vo vysokom lesku alebo hlbokom mate pomocou špeciálnej akrylovej fólie.

čierna mat (GCM)biela mat (GBM) metal lesk (GME)
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