


U nás v SAPELI se pak s úctou ujmeme díla, abychom stvořili 
dokonalý výsledek – krásné a v každém detailu dokonalé dýhované 
dveře. Budete je mít denně na očích, budou chránit vaše soukromí 
a váš komfort. Mnoho následujících let vás budou denně těšit při 
každém pohledu, při každém doteku.

Dýha je unikátní materiál. Je to kapitola velkolepé kroniky, kterou 
příroda napsala právě pro nás. Pozorně se dívejte a čtěte.

Dýha je 
unikátní materiál
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Přirozený lidský 
instinkt 
i nadčasový 
trend
Můžete se odstěhovat třeba do centra rušného 
města, ale touhu obklopovat se přírodními 
materiály v sobě nepotlačíte. Z reakcí našich 
zákazníků bezpečně víme, že přírodní dýha 
dokáže hned na první pohled doslova nadchnout. 
Ovšem vzápětí musíme vyvracet řadu mýtů, 
které si zákazníci s sebou přinášejí. Nedejte na 
to, co se říká, a přesvědčte se sami…      

DVEŘE 
Elegant 10

dýha dub sukatý 
vodorovně

ZÁRUBEŇ 
Obtus 

dýha dub sukatý

KLIKA 
Maximal
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Vysoká 
mechanická 
odolnost 
proti poškrábání 
Zákazníci se často domnívají, že dýhované dveře jsou náchylnější 
k poškrábání, ale to je velký omyl. Dýha spolehlivě odolá domácím 
mazlíčkům, dětským hrám i obvyklým nehodám, které se občas 
v domácnosti přihodí. Moderní technologie se čtyřnásobným 
lakováním, jaké se používá i u podlah, totiž zaručují opravdu 
vysokou mechanickou odolnost povrchu. To jasně prokazují 
naše zátěžové zkoušky. S dýhovanými dveřmi si užijete vysoký 
standard po mnoho let a dlouhou životnost můžete 
navíc podpořit také volbou oblých nebo efektních 
hliníkových hran.     

Bezproblémová 
údržba
Důležitým faktorem pro výběr dveří je bezproblémová 
údržba. Pokud zákazník uvažuje nebo již má dýhované 
dveře, vyplatí se věnovat jejich údržbě pozornost, aby 
nedošlo k poškození dýhy a dveře zůstaly nejen čisté, ale 
i krásné po dlouhou dobu. Při údržbě se nesmí zapomenout 
i na mechanické části dveří jako jsou dveřní závěsy a zámek. 
Pro všechny typy údržby nabízí SAPELI přípravky, kterými je 
možné dveře ošetřit. Zákazník si může vybrat např. mýdlový 
čistič s obsahem kokosového mléka na povrch dveřního 
křídla nebo zárubní, leštěnku s akrylátem obsahující včelí 
vosk nebo speciální olej na zámky a závěsy. 

ře ošetřit. Zákazník si může vybrat např. mýdlový 
ahem kokosového mléka na povrch dveřního 
zárubní, leštěnku s akrylátem obsahující včelí 

speciální olej na zámky a závěsy. 
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Nevyčerpatelná 
inspirace
Architekti a bytoví designéři vyznávají různé styly 
a trendy, je však jedna autorita, na které se bez výhrady 
shodnou snad všichni. Je to příroda, která dokáže vytvářet 
skutečně nenapodobitelné kreace. Dřevo jako přírodní 
materiál s tisíciletou tradicí zpracování je vděčným prvkem 
prakticky do jakéhokoli interiéru, bez ohledu na lokalitu, 
vkus či věk těch, kdo jej obývají.
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Cena 
srovnatelná

s běžnými 
povrchy

Rozpočet jistě hraje zásadní roli při každé výstavbě 
i rekonstrukci, přesto bychom vás chtěli ujistit, 

že pokud po dýhovaných dveřích zatoužíte, cena 
nebude překážkou. Je totiž srovnatelná s jinými 

druhy povrchů, a pokud uvážíte, jak dlouho se na ně 
budete dívat, a jak zásadní roli hrají ve vnímání celého 

interiéru, bude rozhodnuto. Dýhované dveře vydrží 
běžně 20 i více let, takže případný cenový rozdíl je 

v podstatě zanedbatelný.

Jedna šarže 
pro celou 
zakázku
Příroda není stroj, takže přírodní materiály mohou 
vykazovat nepatrné odlišnosti v barevných tónech 
nebo kresbě. Ale právě to je důkaz užití přírodních 
materiálů a cesta k osobitému interiéru. Podstatné 
je, že vám na všech výrobcích vaší zakázky 
garantujeme stejnou šarži dýhy.
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Dřeviny 
z celého 

světa
Jsme právem pyšní na šíři našeho sortimentu. Ten 

zahrnuje jak známé dřeviny našeho přírodního 
pásma, například dub, buk, jasan, olši, ale i cizí 

až exotické, např. wenge, mahagon, eukalyptus 
či zebrano. Celkem v naší aktuální nabídce 
napočítáte více než 100 druhů přírodních 

dýh. Vynásobte si to počtem modelů dveří 
a přesvědčíte se, že takovou paletu možností vám 

jiný výrobce dveří a zárubní nenabídne.   
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DVEŘE  
Akord
modely 16 a 96
dýha dub natur vodorovně
lišta v ploše profil A1

SKLO 
Sapelux bílé
vzor G90

ZÁRUBEŇ 
Normal
dýha dub EV

KLIKA 
Trinity

St
an

da
rd

 

Standard 
je kategorie žádaných a cenově 

dostupných dýh ve vysoké kvalitě.
U většiny modelů dveří SAPELI si 

můžete vybrat provedení jak ve svislé, 
tak i vodorovné orientaci dýhy.
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JASAN PERLEŤ JASAN BOROVICE SVĚTLÁ DUB NATUR DUB EVROPSKÝ

DUB AMERICKÝ BUK BUK NATUR BUK JÁDROVÝ MAHAGON NATUR

MAHAGON WENGE SVĚTLÉ HEDVÁBÍ ŠEDÉ

St
an

da
rd

 

St
an

da
rd
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Komfort 
V nabídce dýh z řady Komfort 
naleznete hlavně dýhy známé 

z našeho přírodního pásma, jako 
je smrk, modřín, borovice,třešeň. 
Všechny tyto dýhy jsou pečlivě 

vybrány a zpracovány tak, aby 
vynikla jejich přírodní kresba .

Ko
m

fo
rt

DVEŘE  
Alegro 
model 10
dýha ořech AM vodorovně   
proužek dýha javor EV

ZÁRUBEŇ 
Obtus
dýha ořech AM

KLIKA 
Design M4
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DUB BĚLENÝ JASAN RIEGEL JASAN HNĚDÝ RIEGEL JAVOR EVROPSKÝ JAVOR NATUR

BŘÍZA JAVOR AMERICKÝ SMRK BOROVICE MODŘÍN

OLŠE TŘEŠEŇ AMERICKÁ FLÁDR TEAK SVĚTLÝ TŘEŠEŇ NATUR TŘEŠEŇ EVROPSKÁ

TŘEŠEŇ AMERICKÁ PADOUK BŘÍZA THERMO OLŠE THERMO BUK THERMO

Ko
m

fo
rt

Ko
m

fo
rt
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TEAK BÍLÝ ZEBRANO BÍLÉ OŘECH SATÉNOVÝ OŘECH NATUR OŘECH EVROPSKÝ 

OŘECH AMERICKÝ WENGE PANGA PALISANDR INDICKÝ EBEN ČERNÝ EBEN ANTRACIT

Ko
m

fo
rt

Mořená 
dýha

Pokud se rozhodnete pro zcela 
specifi cký odstín dýhy. Vyberte 
si z naší nabídky mořených dýh 

v téměř 50 odstínech
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Premium 
Toužíte po něčem neobyčejném? 

Vyberte si prémiovou dýhu ze 
SAPELI. Nabízíme vám dýhy 

z celého světa, z nichž většinu 
nenajdete v běžné nabídce 

ostatních výrobců dveří.

DVEŘE  
Tenga 
model 10
dýha dub sukatý

ZÁRUBEŇ 
Obtus
dýha dub sukatý

KLIKA 
Design M4
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JASAN BÍLÝ JAVOR AMERICKÝ SVĚTLÝ JASAN FLÁDR MODŘÍN SVĚTLÝ TŘEŠEŇ EVROPSKÁ SVĚTLÁ

KOTO BAMBUS SVĚTLÝ KAŠTAN FLÁDR KAŠTAN DUB

OLIVA TŘEŠEŇ AMERICKÁ SVĚTLÁ ANEGRE AKACIE CHILE EUCALYPTUS RIEGEL

DOUSIE JILM JABLOŇ INDICKÁ HRUŠKA GABON

P
re

m
iu

m

P
re

m
iu

m
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JATOBA EBIARA MERANTI ETYMOE MERBAU

BUBINGA BUBINGA LOUPANÁ INDICKÁ JABLOŇ ŠVESTKA POLENSKÁ BOROVICE THERMO

JAVOR THERMO TEAK JASAN THERMO LIMBA FRAKE AMPRETO LIGHT

AMPRETO DARK ZEBRANO AFRICKÉ OVANGOL ZEBRANO OŘECH EVROPSKÝ RŮŽOVÝ

P
re

m
iu

m

P
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m
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26 27



OŘECH PERUÁNSKÝ DUB KOUŘOVÝ SVĚTLÝ DUB KOUŘOVÝ HNĚDÝ MAKASSAR BÉŽOVÝ PALISANDR

PALISANDR FLÁDR EBEN MAKASSAR WENGEMAKASAR DUB ČERNÝ

DUB KOUŘOVÝ TMAVÝ IPE DUB STŘÍBRNÝ EBEN OŘECH AFRICKÝ

ZEBRANO STŘÍBRNÉ SMRK SUKATÝ DUB SUKATÝ OŘECH SUKATÝ 

P
re

m
iu

m

P
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m
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Exklusiv 
Dveře z exkluzivní dýhy 

pro náročného zákazaníka 
v provedení dub a ořech 

s příčným řezem – i to v SAPELI 
umíme. Zajímavou strukturu 

těchto povrchů si můžete 
prohlédnout v našich SAPELI 
Centrech a SAPELI Pointech. 

DVEŘE  

Swing 
model 49
dýha dub 
s příčným řezem

ZÁRUBEŇ 
Obtus
dýha dub 
s příčným řezem

KLIKA 
Kvadra

DUB S PŘÍČNÝM ŘEZEM OŘECH S PŘÍČNÝM ŘEZEM
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BERGAMO 10 DVEŘE ZÁRUBEŇ NORMAL KLIKA STREET CENA CELKEM

STANDARD 5790 3090 590 9470

KOMFORT 6790 3890 590 11270

PREMIUM 6890 4390 590 11870

ELEGANT 10 DVEŘE ZÁRUBEŇ NORMAL KLIKA STREET CENA CELKEM

STANDARD 3490 3090 590 7170

KOMFORT 4290 3890 590 8770

PREMIUM 5990 4390 590 10970

EXKLUSIV 7990 5290 590 13870

HARMONIE 40 DVEŘE ZÁRUBEŇ NORMAL KLIKA STREET CENA CELKEM

STANDARD 8990 3090 590 12670

KOMFORT 9190 3890 590 13670

PREMIUM 10890 4390 590 15870

LOTOS 14 DVEŘE ZÁRUBEŇ NORMAL KLIKA STREET CENA CELKEM

STANDARD 5790 3090 590 9470

KOMFORT 6090 3890 590 10570

PREMIUM 7390 4390 590 12370

MERA 44 DVEŘE ZÁRUBEŇ NORMAL KLIKA STREET CENA CELKEM

STANDARD 5990 3090 590 9670

KOMFORT 7290 3890 590 11770

PREMIUM 8390 4390 590 13370

SWING 49 DVEŘE ZÁRUBEŇ NORMAL KLIKA STREET CENA CELKEM

STANDARD 7990 3090 590 11670

KOMFORT 9190 3890 590 13670

PREMIUM 9790 4390 590 14770

UKÁZKA DOPORUČENÝCH CEN 
NEJPRODÁVANĚJŠÍCH MODELŮ DVEŘÍ

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny u kategorie Premium a Exklusiv dle akční nabídky od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.
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w w w . s a p e l i . c z

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

©  2 015

Proč právě SAPELI?
 1 3 milióny dodaných dveří ve vašich domovech od roku 1993, to je ta nejlepší reference.

 2 20 modelových řad, stovky přírodních i umělých povrchů, tisíce možných kombinací. U nás si vyberete.

 3   Naše dveře chrání Vaše soukromí, životy a myslí na vaše potřeby. V SAPELI najdete dveře voděodolné, 
zvukově izolační, kouřotěsné, bezpečnostní či s funkcí termo. 

 4   S dýhou to umíme. 2/3 dýhovaných dveří na českém trhu pochází od nás z Vysočiny. S našimi dýhovanými dveřmi 
budete mít doma kus přírody.

 5   Tady jsme doma, ale radost jsme udělali lidem i v dalších 20 zemích světa.

 6   Používáme jen ekologicky šetrné materiály, osvědčené a  kvalitní komponenty, za které ručíme. Naše dveře sami 
testujeme, musí vydržet minimálně 200 000 cyklů. Kvalita je u nás na prvním místě.

 7   Po celé České republice se vám budou věnovat vyškolení odborníci v  8 značkových prodejnách SAPELI 
CENTRUM nebo specializovaných obchodech SAPELI POINT, kterých je 59. 

 8   Rádi inovujeme a vylepšujeme a  zajímáme se o  každý detail. Z  naší dílny vzešly například dveře opatřené 
jedinečnou hliníkovou hranou nebo protiplech do zárubní s velmi odolnou, téměř nezničitelnou konstrukcí. 

 9   Máme propracovaný montážní systém. Naše dveře vám nainstalují proškolení odborníci..  

10   Jdeme s dobou. Věnujeme pozornost současným trendům v bytovém designu a svoji nabídku stále aktualizujeme. 


