JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT Z NABÍDKY INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ?
 Pokud ve svém domě či bytě chcete mít dřevěné dveře a zárubně, je třeba na tuto skutečnost myslet již při projektu,
nebo nejpozději v průběhu hrubé stavby a upozornit na to Vašeho architekta či stavební firmu.
 V případě, že již máte kovové zárubně, nabízíme Vám řešení v podobě obkladu kovové zárubně. Dřevěné obklady
kovové zárubně se montují čistě, bez bourání a prachu během několika minut.
 Pokud si nejste jisti při přípravě stavebního otvoru pro montáž dveří a zárubní, kontaktujte nás. Poradenství
poskytujeme zcela zdarma.
 Montáž dveří a zárubní SAPELI se provádí po dokončení maleb, obkladů, plovoucích podlah i koberců. Montáž našich
dveří a zárubní je čistá a velice rychlá.
 Povrchovou úpravu dveří volte ve světlejším nebo tmavším odstínu než je barva podlahové krytiny.
 Dbejte na stylovou a barevnou shodu dveří s Vaším nábytkem, neboť dveře budou výrazným prvkem Vašeho
interiéru.
 Promyslete umístění dveří s ohledem zejména na elektroinstalaci (dveře by Vám při otevření neměly zakrýt např.
vypínač), okolní zdi či budoucí vybavení.
 Pokud nemáte dostatek prostoru, zvolte jiný systém otevírání. Např. dveře lamelové či posuvné
Vybírat můžete dveře a zárubně všech druhů otevírání otočné, kyvné, posuvné, lamelové, kyvné, plné, prosklené,
protipožární, protihlukové, mechanicky odolné, dveře do různých klimatických podmínek a další speciální dveře a
zárubně včetně prosklených stěn
5-TI LETÁ ZÁRUKA
Společnost SAPELI, největší tuzemský výrobce interiérových dýhovaných dveří a zárubní, dotvrdila výjimečnou kvalitu
svých výrobků a prodloužila záruční dobu z dosavadních 2 roků na 5 let.
„Technologie a zpracování dveří Sapeli je trvale na vysoké úrovni, proto jsme si mohli dovolit přistoupit k podstatnému
prodloužení záruční lhůty. K našemu rozhodnutí nás přivedla nejen důvěra ve vlastní výrobky, ale zejména ohlas
koncových zákazníků, který získáváme přes širokou síť našich autorizovaných prodejců“ uvádí David Vítek, vedoucí
marketingu SAPELI.
5-ti letá záruka se týká výrobků firmy Sapeli objednané od 1.dubna 2005. Netýká se kompletního
katalogu, ale je určena pro vybrané druhy dveří – samozřejmě ty nejžádanější a mezi zákazníky Sapeli
nejoblíbenější. Týká se 10 designových typů dveří – např.Variant, Sport, Domino nebo novinky dveří
Harmonie s eliptickým zaoblením plochy dveří. Záruka se samozřejmě vztahuje jak na otočné tak i
posuvné modely. Záruka je zároveň poskytnuta i na zárubně Normal v dýze a zárubně Harmonie.
K poskytnutí prodloužené záruky je nezbytné, aby vlastní montáž dveří provedla proškolená,
certifikovaná nebo autorizovaná firma. Stejně jako je tomu u dražších výrobků, bude nezbytné, aby zákazník během
trvání záruky nechal dveře opakovaně seřídit montážní firmou.
Firma Sapeli je přesvědčena o tom, že tento další krok vstříc svojí široké zákaznické obci bude přijat příznivě a každý se
tak bude moci přesvědčit o vysoké úrovni kvality výrobků největšího českého výrobce dýhovaných dveří – firmy Sapeli.

Dveře Fest
model 10, jednokřídlé šířka 60, 70, 80, 90 - CPL bílá hladká, bílá perla, bílá pór, dub, dub bělený, hruška, javor,
olše, ořech AM, teak, třešeň, šedá, wenge
doporučená cena 2 300,- KČ bez DPH
Pokud hledáte dveře do namáhaných prostor, vyberte si dveře a zárubně s povrchem CPL. Laminát použitý pro
oplášťování povrchu dveří, zasklívacích lišt, polodrážek dveří a zárubní Vám dá nesrovnatelně vyšší záruku výborné
odolnosti proti otěru, poškrábání, odolnosti proti vlhkosti, páře a chemikáliím používaným denně v domácnosti, než
běžné papírové fólie. Dveře jsou vhodné pro technická přízemí rodinných a bytových domů, školy, nemocnice,
kancelářské budovy, oddělení prostorů s různým klimatem, prádelny, koupelny, sportovní zařízení nebo prostory
výrobních a servisních budov.
Je třeba věnovat pozornost výběru vhodné konstrukce dveří podle místa určení a osazení ve stavbě (vlhkost a teplotní
rozdíly na obou stranách dveřního křídla). CPL laminát nemá vliv na průhyb dveří v případě nevhodného použití ve
stavbě.
• Možné použít hliníkovou hranu u jednokřídlých bezpolodrážkových dveří.
• Možné použít zasklívací lištu R – s povrchovou úpravou broušený nerez.

Zárubeň Normal
pro polodrážkové dveře otočné, průchozí, posuvné, model 60, 70, 80, 90/197, 8, 10, 11, 13, 15, 17, CPL laminát bílá,
buk, dub, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak, šedá, wenge, ořech AM
doporučená cena
2 500,- Kč bez DPH
Pouze v naší zárubni umožníte vyniknout kráse dveří SAPELI. Zárubně jsou vyráběny ve všech povrchových úpravách
odpovídajících dekorům dveří. Pouze s dřevěnou zárubní dokážete dokonale sladit celý interiér. Obložkové zárubně
SAPELI se osazují čistě a rychle až po dokončení stavebních otvorů. Tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po
položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a koberců. Na montáž obložkových zárubní je však třeba myslet již
v projektu, nebo nejpozději v průběhu hrubé stavby. Je nutné, aby stavebník připravil stavební otvory pro osazení
zárubní dle uvedené tabulky.
JIŽ V ZÁKLADNÍ CENĚ DOMU OD NÁS ZÍSKÁVÁTE VYBAVENÍ V NADSTANDARDNÍM PROVEDENÍ

