DYHA

prirodzená krása dreva

Dyha je
kronika
Prvým, kto sa podieľa na výrobe našich
dyhovaných dverí, je sama príroda.
Urodzený pôvod stromu, jeho vek, miestne
podmienky krajiny, kde vyrastal… každý
detail je vpísaný do letokruhov.

Dyha je
unikátny materiál
U nás v SAPELI sa potom s úctou ujmeme diela, aby sme stvorili
dokonalý výsledok – krásne a v každom detaile dokonalé dyhované
dvere. Budete ich mať denne na očiach, budú chrániť vaše súkromie
a váš komfort. Mnoho nasledujúcich rokov vás budú denne tešiť pri
každom pohľade, pri každom dotyku.
Dyha je unikátny materiál. Je to kapitola veľkolepej kroniky, ktorú
príroda napísala práve pre nás. Pozorne sa dívajte a čítajte.
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DVERE
Elegant 10
dyha dub hrčovitý
vodorovne
ZÁRUBŇA
Obtus
dyha dub hrčovitý
KĽUČKA
Maximal

Prirodzený ľudský
inštinkt
aj nadčasový
trend
Môžete sa odsťahovať trebárs do centra rušného
mesta, ale túžbu obklopovať sa prírodnými
materiálmi v sebe nepotlačíte. Z reakcií našich
zákazníkov bezpečne vieme, že prírodná dyha dokáže
hneď na prvý pohľad doslova nadchnúť. Avšak
vzápätí musíme vyvracať viacero mýtov, ktoré si
zákazníci so sebou prinášajú. Nedajte na to, čo sa
hovorí, a presvedčte sa sami…
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Vysoká
mechanická
odolnosť
proti poškrabaniu
Zákazníci sa často domnievajú, že dyhované dvere sú náchylnejšie na poškrabanie, ale to je veľký omyl. Dyha spoľahlivo
odolá domácim maznáčikom, detským hrám aj obvyklým nehodám, ktoré sa občas v domácnosti prihodia. Moderná technológia so štvornásobným lakovaním, aká sa používa aj pri podlahách, totiž zaručujú naozaj vysokú mechanickú odolnosť
povrchu. To jasne preukazujú naše záťažové skúšky. S dyhovanými dvermi si užijete vysoký štandard počas mnohých rokov
a dlhú životnosť môžete navyše podporiť taktiež
voľbou oblých alebo efektných hliníkových hrán.
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Bezproblémová
údržba
Dôležitým faktorom pre výber dverí je bezproblémová
údržba. Ak zákazník uvažuje alebo už má dyhované dvere,
vyplatí sa venovať ich údržbe pozornosť, aby nedošlo
k poškodeniu dyhy a dvere zostali nielen čisté, ale aj dlho
krásne. Pri údržbe sa nesmie zabudnúť aj na mechanické
časti dverí, ako sú dverné závesy a zámok. Pre všetky typy
údržby ponúka SAPELI prípravky, ktorými je možné dvere
ošetriť. Zákazník si môže vybrať napr. mydlový čistič s obsahom kokosového mlieka na povrch dverného krídla alebo
zárubní, leštidlo s akrylátom obsahujúce včelí vosk alebo špeciálny
olej na zámky a závesy.

6

Nevyčerpateľná
inšpirácia
Architekti a bytoví dizajnéri vyznávajú rôzne štýly
a trendy, je však jedna autorita, na ktorej sa bez výhrady
zhodnú snáď všetci. Je to príroda, ktorá dokáže vytvárať
skutočne nenapodobiteľné kreácie. Drevo ako prírodný
materiál s tisícročnou tradíciou spracovania je vďačným
prvkom prakticky do akéhokoľvek interiéru, bez ohľadu na
lokalitu, vkus či vek tých, ktorí ho obývajú.
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Cena
porovnateľná
s bežnými
povrchmi

Jedna šarža
pre celú
zákazku
Príroda nie je stroj, takže prírodné materiály môžu
vykazovať nepatrné odlišnosti vo farebných
tónoch alebo kresbe. Ale práve to je dôkaz použitia
prírodných materiálov a cesta k osobitému interiéru.
Podstatné je, že vám na všetkých výrobkoch vašej
zákazky garantujeme rovnakú šaržu dyhy.

Rozpočet iste hrá zásadnú rolu pri každej výstavbe
aj rekonštrukcii, napriek tomu by sme vás chceli
uistiť, že ak po dyhovaných dverách zatúžite, cena
nebude prekážkou. Je totiž porovnateľná s inými
druhmi povrchov, a ak uvážite, ako dlho sa na ne
budete dívať, a akú zásadnú rolu hrajú vo vnímaní
celého interiéru, bude rozhodnuté. Dýhované dvere
vydržia bežne 20 aj viac rokov, takže prípadný
cenový rozdiel je v podstate zanedbateľný.
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Dreviny
z celého
sveta
Sme právom pyšní na šírku nášho sortimentu.
Ten zahŕňa tak známe dreviny nášho prírodného
pásma, napríklad dub, buk, jaseň, jelšu, ale
aj cudzie až exotické, napr. wenge, mahagón,
eukalyptus či zebrano. Celkovo v našej aktuálnej
ponuke napočítate viac než 100 druhov
prírodných dýh. Vynásobte si to počtom modelov
dverí a presvedčte sa, že takú paletu možností
vám iný výrobca dverí a zárubní neponúkne.
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Standard

DVERE
Akord
modely 16 a 96
dyha dub natur vodorovne
lišta v ploche profil A1
SKLO
Sapelux biele
vzor G90
ZÁRUBŇA
Normal
dyha dub EV
KĽUČKA
Trinity

Standard
je kategória žiadaných a cenovo
dostupných dýh vo vysokej kvalite.
Pri väčšine modelov dverí SAPELI
si môžete vybrať vyhotovenie
tak vo zvislej, ako aj vodorovnej
orientácii dyhy.
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Standard

Standard
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JASEŇ PERLEŤ

JASEŇ

BOROVICA SVETLÁ

DUB NATUR

DUB EURÓPSKY

DUB AMERICKÝ

BUK

BUK NATUR

BUK JADROVÝ

MAHAGÓN NATUR

MAHAGÓN

WENGE SVETLÉ

HODVÁB SIVÝ
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Komfort

DVERE
Alegro
model 10
dyha orech AM vodorovne
prúžok dyha javor EV
ZÁRUBŇA
Obtus
dyha orech AM
KĽUČKA
Design M4

Komfort
V ponuke dýh z radu Komfort
nájdete hlavne dyhy známe
z nášho prírodného pásma,
ako je smrek, smrekovec,
borovica, čerešňa. Všetky tieto
dyhy sú starostlivo vybrané
a spracované tak, aby vynikla ich
prírodná kresba .
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Komfort

Komfort
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DUB BIELENÝ

JASEŇ RIEGEL

JASEŇ HNEDÝ RIEGEL

JAVOR EURÓPSKY

JAVOR NATUR

JELŠA

ČEREŠŇA AMERICKÁ FLÁDER

TEAK SVETLÝ

ČEREŠŇA NATUR

BREZA

JAVOR AMERICKÝ

SMREK

BOROVICA

SMREKOVEC

ČEREŠŇA AMERICKÁ

PADOUK

BREZA THERMO

JELŠA THERMO

ČEREŠŇA EURÓPSKA

BUK THERMO
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Komfort

TEAK BIELY

ZEBRANO BIELE

ORECH SATÉNOVÝ

ORECH NATUR

ORECH EURÓPSKY

Morená
dyha
Ak sa rozhodnete pre úplne
špecifický odtieň dyhy. Vyberte
si z našej ponuky morených dýh
v takmer 50 odtieňoch.

ORECH AMERICKÝ
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WENGE PANGA

PALISANDER INDICKÝ

EBEN ČIERNY

EBEN ANTRACIT
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DVERE
Tenga
model 10
dyha dub hrčovitý
ZÁRUBŇA
Obtus
dyha dub hrčovitý
KĽUČKA
Design M4

Premium
Túžite po niečom neobyčajnom?
Vyberte si prémiovú dyhu zo
SAPELI. Ponúkame vám dyhy
z celého sveta, z ktorých väčšinu
nenájdete v bežnej ponuke
ostatných výrobcov dverí.
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Premium

Premium
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JASEŇ BIELY

JAVOR AMERICKÝ SVETLÝ

JASEŇ FLÁDER

SMREKOVEC SVETLÝ

ČEREŠŇA EURÓPSKA SVETLÁ

KOTO

BAMBUS SVETLÝ

GAŠTAN FLÁDER

GAŠTAN

DUB

OLIVA

DOUSIE

ČEREŠŇA AMERICKÁ SVETLÁ

ANEGRE

AKÁCIA CHILE

EUCALYPTUS RIEGEL

BREST

JABLOŇ INDICKÁ

HRUŠKA

GABON
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Premium

Premium
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JATOBA

EBIARA

MERANTI

ETYMOE

MERBAU

JAVOR THERMO

TEAK

JASEŇ THERMO

LIMBA FRAKE

AMPRETO LIGHT

BUBINGA

BBUBINGA ŠÚPANÁ

INDICKÁ JABLOŇ

SLIVKA POLENSKÁ

BOROVICA THERMO

AMPRETO DARK

ZEBRANO AFRICKÉ

OVANGOL

ZEBRANO

ORECH EURÓPSKY RUŽOVÝ
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Premium

Premium
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ORECH PERUÁNSKY

DUB DYMOVÝ SVETLÝ

DUB DYMOVÝ HNEDÝ

MAKASSAR BÉŽOVÝ

PALISANDER

DUB DYMOVÝ TMAVÝ

IPE

DUB STRIEBORNÝ

EBEN

PALISANDER FLÁDER

EBEN MAKASSAR

MAKASAR

WENGE

DUB ČIERNY

ZEBRANO STRIEBORNÉ

SMREK HRČOVITÝ

DUB HRČOVITÝ

ORECH HRČOVITÝ

ORECH AFRICKÝ
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DVERE
Swing
model 49
dyha dub
s priečnym rezom
ZÁRUBŇA
Obtus
dyha dub
s priečnym rezom
KĽUČKA
Kvadra

Exklusiv
Dvere z exkluzívnej dyhy
pre náročného zákazníka
vo vyhotovení dub a orech
s priečnym rezom – aj to
v SAPELI vieme. Zaujímavú
štruktúru týchto povrchov si
môžete prezrieť v našich SAPELI
Centrách a SAPELI Pointoch.

DUB S PRIEČNYM REZOM
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ORECH S PRIEČNYM REZOM

32

Prečo práve SAPELI?
1
2

VYBERAŤ
MÔŽETE
Z PONUKY
VIAC NEŽ
100 DÝH.

SAPELI, VERÍM ČESKÝM DVERÁM.
33

3 milióny dodaných dverí vo vašich domovoch od roku 1993, to je tá najlepšia referencia.
20 modelových radov, stovky prírodných aj umelých povrchov, tisíce možných kombinácií. U nás si vyberiete.

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

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

5 	Tu sme doma, ale radosť sme urobili ľuďom aj v ďalších 20 krajinách sveta.
6 	Používame len ekologicky šetrné materiály, osvedčené a kvalitné komponenty, za ktoré ručíme. Naše dvere sami
testujeme, musia vydržať minimálne 200 000 cyklov. Kvalita je u nás na prvom mieste.

7 	Po celej Českej republike sa vám budú venovať vyškolení odborníci v 8 značkových predajniach SAPELI
CENTRUM alebo špecializovaných obchodoch SAPELI POINT, ktorých je 59.

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

9 	Máme prepracovaný montážny systém. Naše dvere vám nainštalujú preškolení odborníci..
10 	Ideme s dobou. Venujeme pozornosť súčasným trendom v bytovom dizajne a svoju ponuku stále aktualizujeme.

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

w w w. s a p e l i . s k
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