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1 Pôvodný objekt píly v Polnej. 

2 Stredisko výroby dverí Dekor.    

3 Interiér SAPELI Centra v Jihlave. 

4 Stredisko výroby dverí Dekor. 

5 Súčasná podoba závodu v Polnej. 

6 Výrobný závod na Starých Horách. 

7 SAPELI Centrum Jihlava. 

8 Stredisko výroby dverí Dekor. 
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je najväčším výrobcom dverí 
v Českej republike s viac 

než 20-ročnou tradíciou vo svojej novodobej histórii. Korene 
spoločnosti sú však ďaleko hlbšie, siahajú až do 19. storočia 
a nadväzujú na odkaz hrdej tradície českej drevárskej výroby. 
Súčasný príbeh, ktorý píšeme od roku 1992, je najlepším 
dôkazom, že poctivé každodenné nasadenie dokáže aj tie 
najodvážnejšie vízie premeniť na skutočnosť. 

Vďaka technickému zázemiu a šikovnosti našich 
pracovníkov na všetkých pozíciách vieme uspokojovať 
potreby a priania našich zákazníkov lepšie než ktokoľvek 
iný. Dokážeme ponúknuť špičkový dizajn a precíznu kvalitu 
bez najmenších kompromisov. Naše dvere sú spoľahlivým 
funkčným prvkom aj ozdobou každého interiéru. Výber je 
pritom takmer neobmedzený, ponúkame desiatky možných 
kombinácií tvarov, materiálov, povrchovej úpravy, dekoru, 
presklenia či kovania. Skôr ako sa naše produkty dostanú 
do predaja, dôkladne ich skúšame a vďaka tomu na ne bez 
rozpakov môžeme poskytnúť záruku až 5 rokov! 

Svet SAPELI sa neustále rozrastá. Naša značka už 
nereprezentuje iba dvere a zárubne, vďaka dobrým 
skúsenostiam našich zákazníkov a ich osobným 
odporúčaniam s úspechom ponúkame taktiež ďalší kvalitný 
sortiment pre váš interiér. Napriek tomu náš cieľ zostáva 
stále rovnaký – vždy nám pôjde o vašu úplnú spokojnosť 
s našimi produktmi.

SAPELI
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Najširšia poNuka dverí a zárubNí

Dokonalý Dizajn svetovej úrovne 

až 5 rokov záruka  

OdbOrné pOradenstvO ZadarMO

Viac ako 100 predajných miest na sloVensku

NajmoderNejšie výrobNé techNológie v stredNej  

európe s certifikovaNým postupom výroby

Držiteľ certifikátu iSO 9001

Špičkové konŠtrukčné rieŠenia s vlastnými patentmi 

Využitie materiáloV tej najVyššej kVality 

 Jedinečné modely kladúce dôraz  

na individualitu každého zákazníka

Česká spoloČnosť s tradíciou siahajúcou až do 19. storoČia 



Platnosť katalógu od 1. 5. 2014 
do vydania nového katalógu. 
Všetky práva vyhradené – je 
zakázané použitie alebo 
vydávanie, a to ako úplné, tak 
čiastočné, mechanickej alebo 
elektronickej verzie publikácie, 
textov, obrázkov a nákresov 
obsiahnutých v tejto publikácii, 
bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti SAPELI, 
a.s. Spoločnosť SAPELI, a.s. 
si vyhradzuje právo zmien 
výrobkov bez predchádzajúceho 
upozornenia. Katalóg má iba 
informatívny charakter. 
 
Ceny dverí a zárubní sú uvedené 
bez kľučiek a ďalších príplatkov.  
Pri presklených modeloch sú 
v cene dverí zahrnuté sklá 
uvedené v zozname skiel v cene.  
Ostatné sklá sú za príplatok. 
Ceny sú orientačné a môžu sa 
meniť podľa platného cenníka.  
Ceny sú uvedené v € s DPH.
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Kým sa prvýkrát  
dotknete kľučky 
alebo ako správne vybrať dvere  
a všetko, čo k nim patrí

Vážení zákazníci, cieľom tohto katalógu je predstaviť vám celú 
šírku estetických a funkčných možností našich výrobkov tak, aby 
ste si mohli pohodlne vybrať dvere, zárubne a všetky doplnky, ktoré 
vám budú dlhé roky dobre slúžiť. Kedykoľvek sa môžete obrátiť 
na najbližšieho predajcu, ktorý vám poskytne podrobné informácie.  

POČEt A rOzmEry 
Najprv si určte, koľko dverí a zárubní potrebujete a aké 
budú ich rozmery v závislosti od rozmerov stavebných 
otvorov. 

DIzAJN 

Ďalej sa zamerajte na výber konkrétneho modelu. 
V jednotlivých modelových radoch máte na výber bohatú 
škálu tvarov, farebných dekorov, sklenených výplní, hrán, 
kľučiek a ďalších doplnkov. môžete vyberať dvere s rôznymi 
povrchovými materiálmi, ako sú dyha, CPL lamináty, HPL 
lamináty alebo fólie, pričom dekor môže mat zvislú orientáciu 
alebo vodorovnú. u väčšiny modelov môžete orientáciu 
dekoru vyberať. Štandardne je zvislá orientácia. možnosti 
sú vyznačené piktogramom. Pri niektorých modeloch je 
orientácia dekoru určená a je vyznačená priamo na modeli 
dverí, ktoré sú v ponuke. tiež sa rozhodnite, či uprednostníte 
dvere polodrážkové alebo bezpolodrážkové. 

záruBNE  
Ďalším krokom je výber správnych zárubní v závislosti 
od zvolených dverí. môžete voliť napr. zárubne Normal, 
Obtus, Harmonie, Latente alebo OKz. zosadenie zvislých 
a vodorovných častí môže byť tzv. na tupo alebo na pokos. 

 

KOVANIE  
Výber závesov môžete podriadiť nielen funkčným, ale aj 
estetickým kritériám. Kľučka ako významný dizajnový prvok 
by mala tvarovo zodpovedať dvernému krídlu. 

OtVárANIE  
Následne sa rozhodnite, ako sa budú dvere v priestore 
otvárať. Okrem ľavých alebo pravých dverí môžete voliť napr. 
taktiež dvere posuvné alebo lamelové. 

ŠPECIáLNE  
VLAStNOStI DVErí  
Vlastnosti dverí voľte vždy v závislosti od priestoru, kde 
budú osadené. rozhodnite sa, či niektoré z nich majú byť 
dvere špeciálnych vlastností, ako sú klíma dvere, dvere 
protipožiarne, zvukovo-izolačné atď. S týmito špeciálnymi 
vlastnosťami môžete kúpiť väčšinu našich výrobkov, takže 
dvere špeciálne môžu príjemne ladiť s ostatnými dverami 
v objekte.



Ak ste sa rozhodli pre naše dvere a zárubne 
SAPELI, je potrebné na túto skutočnosť 
myslieť už pri projekte alebo najneskôr 
v priebehu hrubej stavby a upozorniť na túto 
skutočnosť architekta či stavebnú firmu. 

V prípade, že už máte kovové zárubne, 
ponúkame vám riešenie v podobe 
obkladu kovovej zárubne – OKZ. 
Drevené obklady kovovej zárubne sa montujú 
čisto, bez búrania, prachu v krátkom čase. 
Navyše môžete zmeniť aj systém otvárania 
z otočného na posuvné či skladacie. 

Predovšetkým rodinám s deťmi 
odporúčame pre vyššiu bezpečnosť 
použiť pri presklených dverách 
kalené sklo, ktoré má podstatne väčšiu 
pevnosť. V prípade, že sa napriek tomu 
rozbije, rozpadne sa na veľmi malé kúsky, 
ktoré nemôžu ublížiť ako klasické sklo. 

Ak si nie ste istí pri príprave stavebného 
otvoru pre montáž dverí a zárubní, 
kontaktujte nás. Poradenstvo 
poskytujeme úplne zdarma. 

Montáž dverí a zárubní SAPELI sa 
vykonáva najlepšie po dokončení 
malieb, obkladov, plávajúcich podláh 
a kobercov. montáž našich dverí a zárubní 
je čistá a veľmi rýchla. 

Premyslite umiestnenie a otváranie 
dverí s ohľadom na elektroinštaláciu 
a budúce vybavenie. Dvere by vám napríklad 
pri otvorení nemali zakryť trebárs vypínač 
alebo inak komplikovať každodenné 
využívanie priestorov. 

Ak nemáte dostatok priestoru, zvoľte pre 
tieto účely praktickejšie lamelové 
alebo posuvné dvere.

Praktické 
rady, než 
začnete
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 PrODuKtOVá NOVINKA 

 HrANA S2, S3, P2, O3, 2O3 

 HLINíKOVá HrANA POLODrážKOVá 
(polodrážková = dverné krídlo vystupuje 
do priestoru miestnosti, do ktorej sa 
otvára, nie je úplne zapustené v zárubni) 

 HLINíKOVá HrANA BEzPOLODrážKOVá 
(bezpolodrážková = úplné zapustenie 
dverného krídla v zárubni) 

 LIŠtA D, r, H, ... 

 záruKA 5 rOKOV 

 POLyKArBONát Číry 

 POLyKArBONát mLIEČNy 

 zVISLá OrIENtáCIA DEKOru 

 VODOrOVNá OrIENtáCIA DEKOru 

 rámOVá zOSADENKA 

 VyŠŠIA mECHANICKá ODOLNOSť 

 PrOtIPOžIArNE DVErE 

 KLImA DVErE 

 rtg DVErE 

 zVuKOVO-IzOLAČNé DVErE 

 BEzPEČNOStNé DVErE 

 VODEODOLNé DVErE 

 DymOtESNé DVErE

S2

D

BEZ

POLO

VLAStNOStI

značky  
použité v katalógu 

označujú špeciálne vlastnosti výrobku či ich modifikáciu. 
Piktogram pri modeli znamená, že daná vlastnosť či úprava je 
u daného výrobku dostupná. Nie je podmienkou, že je dostupná 
vo všetkých variantoch modelu.

OCHrANNá zNámKA SAPELI  
Označenie dverí, na ktoré sa vzťahuje ochrana úžitkovým vzorom či ochrana priemyselným vzorom.  
Označenie dverí a zárubní SAPELI, pre ktoré je registrovaná ochranná známka, sú označené symbolom ®.



DYHA

CPL

SAPELIT

LESk

FARBA

MASÍV

SAPDECOR

DIZAJN

LIVRE

HPL

POVrCHOVé ÚPrAVy

VýPLNE DVErí

DyHA – kvalitný prírodný materiál s hrúbkou 0,6 mm s prirodzenou textúrou dreviny. Dyha je charakteristická 
možnými odchýlkami vo farbe a kresbe, ktoré sú znakom krásy a živosti prírodných materiálov. z tohto dôvodu 
sú vždy kresba a odtieň dyhy iba orientačné. Pre jednotlivé časti kompletu je možná farebná odlišnosť. Povrch je 
ošetrený tromi vrstvami laku pre vysokú odolnosť. 
 
CPL LAmINát – strednotlakový laminát hrúbky 0,2 mm, tento materiál je odolný proti mechanickému 
poškodeniu, výhodou je aj jednoduchá údržba a odolnosť proti bežne používaným čistiacim aj dezinfekčným 
prostriedkom. CPL laminát je povrch, ktorý dobre znáša rodinnú prevádzku s malými deťmi či domácimi 
maznáčikmi. 
 
HPL LAmINát – vysokotlakový laminát hrúbky 0,8 mm, tento materiál má vysokú odolnosť proti mechanickému 
poškodeniu a oderu, výhodou je taktiež jednoduchá údržba a vysoká odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným 
prostriedkom používaným najmä v zdravotníctve. Je vhodný do extrémne namáhaných priestorov, napr. 
zdravotnícke zariadenia, školy, výrobné priestory, športové zariadenia, supermarkety a pod. 
 
SAPELIt® – úplne nový cenovo výhodný materiál v prirodzene pôsobiacich dekoroch dreva, ktorý kombinuje 
uV vytvrdzovanú odolnú digitálnu tlač na dverách a fóliu na obložkách zárubní. Je vhodný do bežne 
používaných priestorov rodinných domov a bytov. Jeho hlavnou prednosťou je nízka cena a vyššia odolnosť než 
v prípade bežnej fólie. 
 
VySOKý LESK – exkluzívna povrchová úprava vo vysokom lesku, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu. možné 
aj v matnom vyhotovení. 
 
FArBA – povrchová úprava nástrekom farby zo širokej škály vzorkovnice rAL. 
 
mASíV – materiál pre naozajstných milovníkov prírody, má živú farbu a rozmanitú textúru. Originalita prírodného 
materiálu je nenapodobiteľná. masív je charakteristický svojou jedinečnosťou a rozmanitosťou. 
 
LIVrE – materiál z masívu s dôrazom na jedinečnosť a rozmanitosť. Je tvorený skladanými lamelami rôznych 
rozmerov, ktoré majú rôznu hrúbku. 
 
SAPDECOr® – najmodernejší materiál s dokonalou imitáciou prírodnej dyhy. Pri výrobe sú využívané 
nanotechnológie s dokonalým 3D efektom tlače. materiál je veľmi príjemný na pohľad aj na dotyk. Výrobky majú 
zjednotený povrch na všetkých komponentoch a sú vhodné na bežné použitie v bytoch a rodinných domoch. 
 
DIzAJNOVé POVrCHy – Najmodernejšie dizajnové povrchy spĺňajúce najnáročnejšie požiadavky na vzhľad 
aj odolnosť. tieto dekory sú veľmi žiadané zo strany architektov a bytových dizajnérov. Verne napodobujú 
prírodné materiály. 
 
KArtóN – Špeciálna povrchová úprava, ktorú je možné dodatočne upraviť bežnou náterovou farbou pre interiér 
alebo polepiť tapetou. 

ODľAHČENá DtD DOSKA – najčastejšie používaná výplň na dverách SAPELI, dverné krídlo má vysokú tuhosť  
a pevnosť, je vhodná pre štandardne používané interiérové dvere. 
 
PLNá DtD DOSKA – plná drevotriesková doska zaručuje odolnosť proti prerazeniu, je pevná a stabilná, 
používa sa predovšetkým na špeciálnych dverách. 
 
rámOVá KONŠtruKCIA – tvoria ju masívne nosné vlysy, ktoré v kombinácii s masívnou či sklenenou výplňou  
a precíznym remeselným spracovaním vytvoria dokonalé dvere. 
 
VLySOVá KONŠtruKCIA – konštrukcia je tvorená jednotlivými vlysmi, samostatnými alebo spojenými  
v čiastočný rám až po uzavretý rám. Výplň dverí plní nosnú funkciu. 
 
mASíVNA VýPLŇ – výplň je tvorená latovkou, čo je konštrukčná doska z masívneho dreva. 
 

tVrDENá Pur – Pur doska určená pre špeciálne dvere do mokra. 
 
VOŠtINA – je vytvorená zo špeciálne tvrdeného papiera poskladaného do tvaru včelích plástov, dvere sú 
určené pre nízke namáhanie.

kARTóN
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Akord   

tá NAJVäČŠIA POHrOmA, KtOrá môžE POStIHNÚť KAžDý INtErIér, JE NuDA! my V SAPELI tO ALE 
NEDOPuStímE. NAPríKLAD tENtO mODEL AKOrD ELEgANtNE SNÚBI KVALItNý DyHOVANý POVrCH 
S OzDOBNOu zVISLOu LIŠtOu. tÚ môžEtE VOLIť V DEKOrE NAJrôzNEJŠíCH mAtErIáLOV – VySOKý 
LESK, mAt, CPL KOVOLAmINát, LáVA ALEBO grAFIt A mASíVNE DrEVO. 

cena od 228 € s DPH

DYHA 
FARBA

S2, O3

D, R, H

POLO 
BEZ

DVErE   
model 12  
farba biela hladká 

záruBŇA  
Normal 
farba biela hladká 

KľuČKA  
Trinity
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Lišty v ploche: 
 
Profil A1 
Iba dvere s povrchovou úpravou 
dyha buk, dub, javor AM, jelša, orech 
AM, čerešňa AM 

 

Profil A2 
Iba dvere s povrchovou úpravou 
dyha buk, dub, javor AM, jelša, orech 
AM, čerešňa AM 

 

Profil B1 
Lištu je možné zvoliť v akomkoľvek 
povrchu dyha. Pre povrch dverí 
padouk a wenge je možné zvoliť lištu 
iba v rovnakej drevine. Vysoký lesk 
(všetky odtiene), CPL, kovolaminát.

DVErE  model 15  
 dyha padouk 
záruBŇA Normal 
 dyha padouk

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, 
citrón, dub AM, dub EU, dub 
natur, dub strieborný, hruška, 
jabloň indická, jaseň, jaseň strie-
borný, javor AM, javor EU, javor 
natur, mahagón, mahagón 
natur, makasar, jelša, orech AM, 
orech EU, orech africký, orech 
natur, orech polárny, orech 
saténový, padouk, slivka polen-
ská, čerešňa AM, čerešňa EU, 
čerešňa natur, wenge, zebrano, 
zebrano strieborné

Farba 
biela hladká, biela pór alebo 
podľa vzorkovnice RAL

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, 
krizet číre, kôra číre, 
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre

TIP 
Prebuďte v sebe  
dizajnéra 
– využite príležitosť  
kombinovať kľučky 
aj ozdobné lišty. 

dvere  model 95  
 dyha dub AM 
  sklo sapelux biele 
 vzor G 90 
záruBŇA Normal 
 dyha dub AM

DVErE  model 16  
 dyha buk 
záruBŇA Obtus 
 farba biela hladká

DVErE  model 97  
 dyha wenge 
 sklo sapelux biele 
 vzor M92 
záruBŇA Obtus 
 dyha wenge

DVErE  model 12  
 dyha javor AM 
záruBŇA Obtus 
 dyha javor AM

DVErE  model 17  
 dyha slivka polenská 
záruBŇA Obtus 
 dyha slivka polenská

modely  
Akord 
v ponuke:

    10 11 12 15 16 17  

 40 45 90 91 92 95 96 97   

 10 11 12 15 16 17 

 40 45 90 91 92 95 96 97

 10 11 12 15 16 17 

 40 45 90 91 92 95 96 97
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Alegro   

VýrAzNá KrESBA rôzNE OrIENtOVANEJ PrírODNEJ DrEVINy DOPLNENá JEmNým PrÚžKOm JE 
IDEáLNym rIEŠENím DVErí PrE mILOVNíKOV NEOByČAJNéHO INtErIéru. mODErNý ŠtýL VáŠHO 
DOmOVA ALEBO VAŠEJ FIrmy DOtVOrIA PráVE tIEtO DVErE SVEDČIACE O VyCIBrENOm VKuSE 
mAJItEľA. 

cena od 231,60 € s DPH

DYHA

S2, S3, 
O3

D, R, H

POLO 
BEZ

DVErE   
model 10  
dyha orech AM 

PrÚžOK

dyha javor EU

záruBŇA  
Obtus 
dyha orech AM 

KľuČKA  
Mini-C
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DVErE model 15  
 dyha javor AM 

PrÚžOK  dyha wenge
záruBŇA Normal 
 dyha wenge

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, 
citrón, dub AM, dub EU, dub 
natur, dub strieborný, hruška, 
jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, 
javor natur, mahagón, mahagón 
natur, makasar, jelša, orech AM, 
orech EU, orech natur, orech 
africký, orech polárny, orech 
saténový, padouk, slivka polenská, 
čerešňa AM, čerešňa EU, čerešňa 
natur, wenge, zebrano, zebrano 
strieborné 
 
Prúžok v ploche dverí je možné 
zvoliť v akomkoľvek povrchu dyha.  
Pre povrch dverí padouk a wenge 
je možné zvoliť prúžok iba 
v rovnakej drevine.

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, 
krizet číre, kôra číre, 
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre

DVErE  model 20  
 dyha čerešňa AM 

PrÚžOK  dyha javor EU
záruBŇA Normal 
 dyha čerešňa AM

DVErE  model 10  
 dyha orech AM
PrÚžOK  dyha javor EU 
záruBŇA Obtus 
 dyha orech AM

DVErE  model 40  
 dyha hruška 
 sklo Sapelux biele 
PrÚžOK  dyha wenge
záruBŇA Obtus 
 dyha hruška

DVErE  model 10  
 dyha javor AM
PrÚžOK  dyha čerešňa AM 
záruBŇA Normal 
 dyha čerešňa AM

DVErE  model 40  
 dyha javor AM 
 sklo Sapelux biele 
PrÚžOK  dyha wenge
záruBŇA Normal 
 dyha wenge

modely  
Alegro 
v ponuke:

    10 15 20 40 45 50  

 10 15 20 40 45 50

10 15 20 40 45 50

 10 15 20 40

10 15 20 40 45 50

 10 15 20 40
 45 50 45 50

10 15 20 40 45 50

 10 15 20 40

10 15 20 40 45 50

 10 15 20 40

10 15 20 40 45 50

 10 15 20 40

TIP 
Efekt s prúžkom 
dreviny na kľučke  
pôsobí veľmi  
zaujímavo  
(DESIgN m4). 
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Bergamo   

JEDNODuCHý A PrIAmy ŠtýL DVErí BErgAmO VáS IStE OSLOVí. tIEtO DVErE SÚ VEľmI uNIVErzáLNE, 
môžEtE ICH mAť DOmA, V KANCELárII, V HOtELI, JEDNODuCHO KDE Vám NAPADNE. VyBErAť môžEtE 
zO ŠIrOKEJ PONuKy DýH A CPL LAmINátOV A rADu zASKLIEVACíCH LíŠt. 

cena od 135,60 € s DPH

DYHA 
FARBA 
CPL

S2, S3, 
O3

2, 3, 4, 
8, L, H

DVErE   
model 59  
farba biela hladká 

SKLO  

sapelux biele 

záruBŇA  
Normal 
farba biela hladká 

KľuČKA  
Nerez 05

SAPDECOR
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DVErE model 20  
 dyha orech AM 
záruBŇA Normal 
 dyha orech AM

Povrchy: 
Dyha 
bubinga, buk, buk natur, breza, 
citrón, dub AM, dub EU, dub natur, 
dub strieborný, hruška, jabloň indic-
ká, jaseň, jaseň strieborný, javor AM, 
javor EU, javor natur, mahagón, 
mahagón natur, makasar, morená 
dubová dyha, jelša, orech africký, 
orech natur, orech polárny, orech sa-
ténový, orech AM, orech EU, padouk, 
slivka polenská, čerešňa AM, čerešňa 
EU, čerešňa natur, wenge, zebrano, 
zebrano strieborné

Farba 
biela hladká, biela pór alebo podľa 
vzorkovnice RAL

CPL laminát 
buk*, buk struktur*, dub bielený**, 
dub struktur*, dub sivý struktur*, 
hruška*, jaseň biely struktur*, jaseň 
struktur*, javor**, javor struktur*, jelša*, 
orech AM struktur*, orech struktur*, 
slivka struktur*, teak**, teak struktur*, 
čerešňa struktur*, višňa struktur*, 
wenge struktur*

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
sivá, slonová kosť U113, strieborná 
F509, sivá U765

Sapdecor® 
dub*, dub biely*, brest*, oliva sivá*, 
slivka* 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, 
krizet číre, kôra číre, 
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre

DVErE  model 42  
 dyha jelša 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 dyha jelša

DVErE  model 35  
 dyha bubinga 
 sklo pavé biele 
záruBŇA Obtus 
 dyha bubinga

DVErE  model 10  
 dyha dub AM 
záruBŇA Obtus 
 dyha dub AM

DVErE  model 41  
 dyha jaseň 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 dyha jaseň

DVErE  model 20  
 CPL buk struktur 
 sklo kôra číra 
záruBŇA Normal 
 CPL buk struktur

modely  
Bergamo 
v ponuke:

    10 15 16 20 25 28

 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 40 41 42 43 47 50 55 56 57

 58 59

TIP 
Priaznivcov 
klasického 
štýlu zaujme lišta 8, 
ktorá podčiarkne  
celkový dojem. 

 40 41 42 43 47 50 55 56 57 58 59

 10 15 16 20 25 28 30 31 32 33 34 35 36 37           38

 40 41 42 43 47 50 55 56 57 58 59

 10 15 16 20 25 28 30 31 32 33 34 35 36 37           38

 40 41 42 43 47 50 55 56 57 58 59

 10 15 16 20 25 28 30 31 32 33 34 35 36 37           38

 40 41 42 43 47 50 55 56 57 58 59

 10 15 16 20 25 28 30 31 32 33 34 35 36 37           38
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Bonalana   

PrírODNá KráSA DyHy A mASíVu KOmBINOVANá S mODErNým VzHľADOm – tO SÚ DVErE 
BONALANA. tErAz AJ SO ŠIrOKým VýBErOm VLOžENýCH LíŠt. 

cena od 411,60 € s DPH

DYHA

S2, O3

DVErE   
model 15  
dyha dub natur 

záruBŇA  
Normal 
dyha dub AM 

KľuČKA  
Nerez 09
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DVErE model 11  
 dyha čerešňa natur 
záruBŇA Obtus 
 dyha čerešňa AM

Povrchy: 
Dyha 
buk, breza, dub AM, dub EU, jaseň, 
javor AM, javor EU, jelša, orech AM, 
orech EU, čerešňa AM, čerešňa EU

Dýha natur 
buk natur, dub natur, javor natur, 
mahagon natur, orech natur,  
čerešňa natur

Sklo 
v cene: 
polykarbonát číry, 
polykarbonát mliečny

Vložené 
lišty: 
pre vloženú lištu 04 je dostupný 
povrch dub, orech, čerešňa

TIP 
Priesvitné alebo 
priehľadné dekoratívne 
prvky sú nielen 
originálne, ale  
aj praktické. 

DVErE  model 11  
 dyha buk 
záruBŇA Normal 
 dyha buk

DVErE  model 12  
 dyha orech natur 
záruBŇA Obtus 
 dyha orech AM

DVErE  model 12  
 dyha čerešňa natur 
záruBŇA Obtus 
 dyha čerešňa EU

DVErE  model 13  
 dyha javor AM 
záruBŇA Normal 
 dyha javor AM

DVErE  model 15  
 dyha orech natur 
záruBŇA Obtus 
 dyha orech EU

modely  
Bonalana 
v ponuke:

    11 12 13

 11 12 13 15

 11 12 13 

 11 12 13 15 

 11 12 13 

 11 12 13 15 

      O1      O2

      O3      O4
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Damier   

mODEL urČENý PrE mILOVNíKOV PrírODNEJ KráSy tAK, AKO Ju SAmA PrírODA StVOrILA. NECHAJtE SA uNáŠAť 
JEDINEČNOSťOu KrESBy DrEVA PODČIArKNutOu JEmNým KONtrAStOm OPAČNE OrIENtOVANýCH VSADENýCH 
ŠtVOrCOV. SÚ tO DVErE, KtOré SI VyBErIE OBDIVOVAtEľ KráSy SKrytEJ V rAFINOVANEJ JEDNODuCHOStI. 
VýNImOČNé JE POužItIE EuróPSKyCH DrEVíN S VýrAzNOu KrESBOu, ČAStO S VEľKOu PLOCHOu BELI. 

cena od 223,20 € s DPH

DYHA

S2, S3, 
O3

H, R, M

POLO 
BEZ

DVErE   
model 67  
dyha čerešňa EU 

SKLO  
mastercare 

záruBŇA  
Obtus 
dyha čerešňa EU  

KľuČKA  
Nerez 08
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DVErE model 15  
 dyha orech EU 
záruBŇA Normal 
 dyha orech EU

Povrchy: 
Dyha 
bubinga, buk natur, citrón, dub AM, 
dub EU, dub natur, dub strieborný, 
hruška, jabloň indická, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, javor 
natur, mahagón, mahagón natur, 
makasar, orech africký, orech AM, 
orech EU, orech natur, orech polárny, 
padouk, slivka polenská, čerešňa 
AM, čerešňa EU, čerešňa natur, 
wenge, zebrano, zebrano strieborné 
 

Štvorček v ploche dverí je možné 
zvoliť v akomkoľvek povrchu dyha. 
Pre povrch dverí padouk a wenge je 
možné zvoliť štvorček iba v rovnakej 
drevine. 
 

pre modely 10, 11, 12 
dyha na ploche dverí 
zvisle / štvorčeky vodorovne 
 

pre modely 15, 16, 17 
dyha na ploche dverí 
vodorovne / štvorčeky zvisle

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, 
krizet číre, kôra číre, 
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre

DVErE  model 67  
 dyha čerešňa AM 
 záruBŇA Obtus 
 dyha čerešňa AM

DVErE  model 15  
 dyha dub EU 
záruBŇA Obtus 
 dyha dub EU

DVErE  model 10  
 dyha čerešňa AM 
záruBŇA Normal 
 dyha čerešňa AM

DVErE  model 12  
 dyha javor EU 
záruBŇA Obtus 
 dyha orech AM

DVErE  model 66  
 dyha zebrano strieborné 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus 
 dyha zebrano strieborné

modely  
Damier 
v ponuke:

    10 11 12 15 16 17

 60 61 62 65 66 67

 10 11 12 15 16 17 60 61 62 65 66 67

 10 11 12 15 16 17 60 61 62 65 66 67

TIP 
V prípade kúpeľne, 
špajzy alebo vchodo-
vých dverí odporúčame 
voliť vždy vyhotovenie 
v klíma úprave.
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Domino   

PrE DVErE DOmINO PLAtí JEDNODuCHOSť, HrAVOSť, FuNKČNOSť A OSOBItOSť. mODErNá 
KONŠtruKCIA A DIzAJN SÚ záruKOu DLHEJ žIVOtNOStI A VySOKEJ ÚžItKOVEJ HODNOty CELKOVéHO 
VýrOBKu. DOmINO SÚ DVErE PrE ľuDí, KtOrí SA VEDIA HrAť. rOzOHrAJ SI SVOJu Hru!  

cena od 183,60 € s DPH

DYHA 
FARBA 
CPL

S2, S3, 
O3, P2

H, R, M

POLO 
BEZ

DVErE   
model 63  
CPL orech AM struktur 

SKLO  

screen číre 

záruBŇA  
Normal 
CPL orech AM struktur 

KľuČKA  
Nerez 07

SAPDECOR
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dvere model 73  
 dyha dub AM 
 sklo sapelux biele 
 vzor M23 
záruBŇA Normal 
 dyha dub AM

Povrchy: 
Dyha 
bubinga, buk, buk natur, breza, 
citrón, dub AM, dub EU, dub natur, 
dub strieborný, hruška, jabloň indic-
ká, jaseň, jaseň strieborný, javor AM, 
javor EU, javor natur, mahagón, ma-
hagón natur, makasar, jelša, orech 
natur, orech polárny, orech saténový, 
orech AM, orech EU, padouk, slivka 
polenská, čerešňa AM, čerešňa EU, 
čerešňa natur, wenge, zebrano, 
zebrano strieborné

Farba 
biela hladká, biela pór alebo podľa 
vzorkovnice RAL

CPL laminát 
buk*, buk struktur*, dub bielený**, 
dub struktur*, dub sivý struktur*, 
hruška*, jaseň biely struktur*, jaseň 
struktur*, javor**, javor struktur*, jelša*, 
orech AM struktur*, orech struktur*, 
slivka struktur*, teak**, teak struktur*, 
čerešňa struktur*, višňa struktur*, 
wenge struktur*

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá, sivá U765

Sapdecor® 
dub*, dub biely*, brest*, oliva sivá*, 
slivka* 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, 
krizet číre, kôra číre,  
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre

TIP 
Kvalitným dizajnom 
môžu zaujať  
aj dvere s lacnejším  
povrchom. 

DVErE  model 63  
 CPL orech struktur 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL laminát 
 orech struktur

DVErE  model 71  
 CPL biela perla 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL laminát  
 biela perla

DVErE  model 63  
 CPL biela perla 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus 
 CPL laminát  
 biela perla

DVErE  model 71  
 CPL orech struktur 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL laminát  
 orech struktur

DVErE  model 64 
 dyha buk 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 dyha buk

modely  
Domino 
v ponuke:

    61 63 64 71 73
 61 63 64 71 73
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Elegant   

mODErNý VzHľAD, ELEgANCIA A ŠIrOKý VýBEr POVrCHOVýCH ÚPrAV DVErí ELEgANt uSPOKOJA 
AJ NAJNárOČNEJŠíCH záKAzNíKOV. tIEtO DVErE NAJLEPŠIE DOPLNIA NAJmä mODErNé A ľAHKO 
zArIADENé INtErIéry.  

cena od 61,20 € s DPH

DYHA 
FARBA 
CPL 
SAPDECOR 
SAPELIT 
LESk 
HPL 
kARTóN 
DESIGN

P2,     S2, 
S3,  O3,  
2O3

1, 3, 4, 5, 
R, H, M

POLO 
BEZ

DVErE   
model 10  
Sapdecor brest

záruBŇA  
Normal 
Sapdecor brest 

KľuČKA  
Trinity
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DVErE model 60  
 dizajn kameň láva 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus 
 CPL kovolaminát

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, citrón, 
dub AM, dub EU, dub natur, dub striebor-
ný, hruška, jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, javor natur, 
mahagón, mahagón natur, makasar, 
morená dubová dyha, jelša, orech africký, 
orech AM, orech EU, orech natur, orech 
polárny, orech saténový, padouk, slivka 
polenská, čerešňa AM, čerešňa EU, čerešňa 
natur, wenge, zebrano, zebrano strieborné

Livre 
dub, orech, čerešňa

Farba 
biela hladká, biela pór alebo podľa 
vzorkovnice RAL

CPL laminát 
buk*, buk struktur*, dub bielený**, dub struk-
tur*, dub sivý struktur*, hruška*, jaseň biely 
struktur*, jaseň struktur*, javor**, javor struktur*, 
jelša*, orech AM struktur*, orech struktur*, 
slivka struktur*, teak**, teak struktur*, čerešňa 
struktur*, višňa struktur*, wenge struktur*

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, sivá, 
sivá U765

Sapdecor® 
dub*, dub biely*, brest*, oliva sivá*, slivka*

Sapelit® 
buk*, biela perla*, dub*, javor*, orech*, 
čerešňa* 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore
Vysoký lesk 
biela, cappuccino, čierna, červená, 
hlboká biela, champagne, ľadovec, mat 
biela, mat čierna, metal, strieborná, vanilka

HPL laminát 
buk struktur, jaseň biely struktur, dub struktur, 
javor struktur, orech struktur, čerešňa struktur, 
podľa vzorkovnice EGGER, MAX, POLYREY, 
ARPA (ALU MAGIC)  alebo voľný vzor

Kartón 
kartón

Dizajnové povrchy 
HPL kameň láva, HPL kameň andezit, HPL 
kameň jeseň, HPL plech hrdza, HPL betón, 
HPL kameň bridlica

Sklo v cene: 
činčila číre, float číre, krizet 
číre, kôra číre,  planibel bronz, 
sapelux biele, screen číre

TIP 
Priečne vyhoto-
venie CPL vhodne 
dopĺňa aj priečny 
dekor na zárubni. 

DVErE  model 10  
 farba biela hladká 
záruBŇA Normal 
 farba biela hladká

DVErE  model 10 
 dyha zebrano 
záruBŇA Normal 
 dyha zebrano

DVErE  model 10 
 vysoký lesk metal 
záruBŇA Obtus 
 CPL kovolaminát

DVErE  model 10 
 vysoký lesk mat biela 
záruBŇA Obtus 
 CPL kovolaminát

DVErE  model 10 
 Livre dub 
záruBŇA Obtus 
 dub AM

modely  
Elegant 
v ponuke:

    10 13 30 31 32 33 40

 50 55 60 65 61 63 64 71 73 74

 10 13 30 31 32 33 40 50 55 60 65 

 61 63 64 71 73 74

 10 13 30 31 32 33 40 50 55 60 65 

 61 63 64 71 73 74

 10 13 30 31 32 33 40 50 55 60 65 

 61 63 64 71 73 74

okienko zapustené  
s lištou z masívu 3, 4, 5

okienko obojstranné 
s priznanými skrutkami
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DVErE model 33  
 CPL biela hladká 
 sklo sapelux biele 

záruBŇA  Normal 
 CPL biela hladká

DVErE  model 61  
 farba biela hladká 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA  Normal 
 farba biela hladká

DVErE  model 10 
 CPL buk struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL buk struktur

DVErE  model 10 
 CPL jaseň struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL jaseň struktur

DVErE  model 50 
 CPL čerešňa struktur 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL čerešňa struktur

DVErE  model 10 
 CPL teak struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL teak struktur

DVErE  model 55 
 CPL wenge struktur 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL wenge struktur

DVErE  model 50 
 CPL teak struktur 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal  
 CPL teak struktur

DVErE  model 50 
 CPL wenge struktur 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL wenge struktur

DVErE  model 60 
 dyha dub AM 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus  
 dyha dub AM

DVErE  model 10 
 CPL jaseň biely struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL jaseň biely struktur

DVErE  model 40 
 HPL biela 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus  
 HPL biela
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DVErE model 10  
 CPL orech struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL orech struktur 

DVErE  model 10  
 CPL čerešňa struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL čerešňa struktur

DVErE  model 10 
 CPL višňa struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL višňa struktur

DVErE  model 10 
 CPL wenge struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL wenge struktur

DVErE  model 71 
 HPL biela 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus  
 HPL biela

DVErE  model 10 
 Sapdecor dub 
záruBŇA Normal 
 Sapdecor dub

DVErE  model 74 
 CPL slonová kosť 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus 
 CPL slonová kosť

DVErE  model 10 
 Design plech hrdza 
záruBŇA Obtus 
 Design plech hrdza

DVErE  model 10 
 Sapdecor oliva sivá 
záruBŇA Normal 
 Sapdecor oliva sivá

DVErE  model 65 
 dyha zebrano 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal  
 dyha zebrano

DVErE  model 60 
 CPL čerešňa struktur 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL čerešňa struktur

DVErE  model 60 
 dyha zebrano 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal  
 dyha zebrano
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Hanum®   

NA POČIAtKu BOL SKVELý NáPAD ŠtuDENtKy PrIEmySELNéHO DIzAJNu. KEĎ SA POtOm DO PráCE 
PuStILI tECHNOLógOVIA A DIzAJNérI SAPELI, NA SVEtE SÚ NOVé AtrAKtíVNE DVErE mODELOVéHO 
rADu HANum, KtOré POSLÚžIA AKO VEŠIAKOVá StENA. OCENítE ICH NIELEN V PrEDSIENI, ALE 
AJ V ŠAtNI, V KOmOrE ČI V DEtSKEJ IzBE.  

cena od 231,60 € s DPH

DYHA 
CPL  
HPL 
LESk 

O3

R, H

POLO 
BEZ

DVErE   
model 26  
dyha padouk 

LIŠty  

22, 13, 33 

záruBŇA  
Obtus 
dyha padouk 

KľuČKA  
Morgan
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DVErE model 60  
 dyha zebrano 
 sklo sapelux biele 
 lišta 24 
záruBŇA Obtus 
 dyha zebrano

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, 
citrón, dub AM, dub EU, dub 
natur, dub strieborný, hruška, 
jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, javor 
natur, mahagón, mahagón natur, 
makasar, jelša, orech africký, orech 
AM, orech EU, orech natur, orech 
polárny, orech saténový, padouk, 
slivka polenská, čerešňa AM, čerešňa 
EU, čerešňa natur, wenge, zebrano, 
zebrano strieborné

Farba 
biela hladká, biela pór alebo podľa 
vzorkovnice RAL

CPL laminát 
buk*, buk struktur*, dub bielený**, 
dub struktur*, dub sivý struktur*, 
hruška*, jaseň biely struktur*, jaseň 
struktur*, javor**, javor struktur*, jelša*, 
orech AM struktur*, orech struktur*, 
slivka struktur*, teak**, teak struktur*, 
čerešňa struktur*, višňa struktur*, 
wenge struktur*

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá, sivá U765

Vysoký lesk 
biela, cappuccino, champagne, 
hlboká biela, ľadovec, mat biela, 
mat čierna, metal, strieborná, 
vanilka, čierna, červená

HPL laminát 
buk struktur, jaseň biely struktur, dub 
struktur, javor struktur, orech struktur, 
čerešňa struktur , podľa vzorkovnice 
EGGER, MAX, POLYREY, ARPA (ALU 
MAGIC) 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, krizet 
číre, kôra číre, planibel 
bronz, sapelux biele, 
screen číre, zrkadlo číre (na  
modeloch so zrkadlom)

DVErE  model 26  
 dyha padouk 
 lišty 22, 13, 33  
záruBŇA Obtus 
 dyha padouk

DVErE  model 12 
 dyha zebrano 
 lišta 23 
záruBŇA Obtus 
 dyha zebrano

modely  
Hanum 
v ponuke:

      11  12  13   21   23

 25 26 28 60 65

 11 12 13 21 23 25 26 28 60 65 

 11 12 13 21 23 25 26 28 60 65 

Na každom modeli dverí Hanum je možné použiť ľubovoľný variant lišty (rozmiestnenie 
háčikov).  
Na modeloch s viacerými lištami môže byť použitých viac variantov súčasne. 

Na modeloch 21, 23, 25, 26, 28 sa definuje poradie variantov líšt v ploche (rozmiestnenie 
háčikov na lište) od závesovej strany. 

Na modeli 25 je použité zrkadlo na ploche. 

Varianty  
líšt:

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34

11     12     13     14 21     22     23     24 31     32     33     34

100

11  12  13  14
200

21  22  23  24

300

31  32  33  34

TIP 
Ak chcete využiť 
priestor, môžete svoje 
dvere použiť aj ako 
vešiak. 
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Harmonie   

ELEgANCIA, LADNOSť, SÚzVuK S mODErNým DIzAJNOm, DOKONALOSť OPrACOVANIA A mNOHO ĎALŠíCH SuPErLAtíVOV – 
tO SÚ VLAStNOStI, KtOrýmI SA PýŠIA DVErE HArmONIE. ICH CHArAKtErIStICKým zNAKOm JE ELIPtICKé zAOBLENIE 
KONCA PLOCHy DVErí V tVArE OmyDLENéHO myDLA. DVErE HArmONIE SÚ ExKLuzíVNym DIzAJNérSKym VýtVOrOm, 
KtOrý DODá VáŠmu INtErIéru SVIEžI VIEtOr NAJmODErNEJŠíCH ArCHItEKtONICKýCH trENDOV.   

cena od 254,40 € s DPH

DYHA 
LIVRE 
CPL 
SAPDECOR

DVErE   
model 81  
CPL slivka struktur 

SKLO  
Sapelux 

záruBŇA  
Obtus 
CPL slivka struktur 

KľuČKA  
Nerez 06
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DVErE model 40 Praktik 
 CPL biela hladká 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL biela hladká

Povrchy: 
Dyha 
breza, buk, dub AM, hruška, javor EU, 
jelša, orech AM, čerešňa AM

Dyha natur **** 
buk natur, dub natur, mahagón 
natur, javor natur, čerešňa natur, 
orech natur

Livre*** 
dub, orech, čerešňa

CPL laminát**** 
buk*, buk struktur*, dub bielený**,  
dub struktur*, dub sivý struktur*, 
hruška*,  jaseň biely struktur*, jaseň 
struktur*, javor**,  javor struktur*, 
jelša*, orech AM struktur*, orech 
struktur*, slivka struktur*, teak**, teak 
struktur*, čerešňa struktur*, višňa 
struktur*, wenge struktur*

CPL laminát farba**** 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá, sivá U765

Sapdecor® **** 
dub*, dub biely*, brest*, oliva sivá*, 
slivka* 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore 
*** Iba pre modely 10 a 40 
**** Iba pre modely Praktik

Sklo 
v cene: 
float číre 
hrúbka skla 8 mm,
kalené

TIP 
Aj taký detail, 
ako je záves,  
môže podčiarknuť 
celkový  dojem 
(SOFt 4H). 

DVErE  model 10 Praktik  
 CPL biela hladká 
záruBŇA Normal 
 CPL biela hladká

DVErE  model 40  
 dyha hruška 
 sklo pavé modré 
záruBŇA Normal 
 dyha hruška

DVErE  model 10 Praktik 
 CPL teak struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL teak struktur

DVErE  model 82 
 CPL slivka struktur 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus 
 CPL slivka struktur 

DVErE  model 31 
 dyha hruška 
záruBŇA Normal 
 dyha hruška

modely  
Harmonie 
v ponuke:

    10 11 20 21

 25 26 30 31 35 36 40 41

 50 51 55 56 60 61 65 66

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 35 36 65 66 25 26 55 56

 30 31 60 61 20 21 50 51

 10 11 40 41

 10 90 91 92 93 

 40 80 81 82 83 

 10 masiv livre 40 masiv livre

 10 90 91 92 93 

 40 80 81 82 83 

 10 masiv livre 40 masiv livre 10 90 91 92 93 

 40 80 81 82 83 

 10 masiv livre 40 masiv livre

 80 81 82 83 90 91 92 93  10  
masív livre

40  
masív livre

 10 90 91 92 93 

 40 80 81 82 83 

 10 masiv livre 40 masiv livre
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Kubika   

mODELOVý rAD KuBIKA BEz zVyŠKu NAPĺŇA POrEKADLO: „V JEDNODuCHOStI JE gENIALItA.“ tIEtO 
DVErE SÚ zBAVENé VŠEtKýCH ruŠIVýCH PrVKOV tAK, ABy VyNIKLA JEmNá LíNIA KuBICKéHO tVAru. 
DVErE KuBIKA SÚ urČENé VŠEtKým mILOVNíKOm PrIAmEJ A LADNEJ KráSy. DVErE KuBIKA SÚ IBA 
V BEzPOLODrážKOVOm VyHOtOVENí A ODPOrÚČAmE ICH OSADIť DO záruBNE OBtuS.  

cena od 451,20 € s DPH

DYHA

DVErE   
model 21  
dyha javor EU 

záruBŇA  
Obtus 
dyha javor EU 

KľuČKA  
Lusy
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DVErE model 22  
 dyha čerešňa AM 
záruBŇA Obtus 
 dyha čerešňa AM

DVErE model 44 
 dyha javor EU 
 sklo digisklo číre 
 vzor DT22 
záruBŇA Obtus 
 dyha javor EU

Povrchy: 
Dyha 
buk, dub AM, hruška, 
javor EU, jelša, orech AM, 
čerešňa AM

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, 
krizet číre, kôra číre, 
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre 

hrúbka skla 4 mm, kalené

TIP 
tichá strelka  
na dverách zaistí 
pokojný, ničím 
nerušený  spánok.   

DVErE  model 48  
 dyha buk 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus 
 dyha buk

DVErE  model 18 
 dyha dub AM 
záruBŇA Obtus 
 dyha dub AM

DVErE  model 40  
 dyha orech AM 
 sklo digisklo číre 
 vzor DT21 
záruBŇA Obtus 
 dyha orech AM

DVErE  model 42 
 dyha čerešňa AM 
 sklo digisklo číre 
 vzor DT26 
záruBŇA Obtus 
 dyha čerešňa AM

modely  
Kubika 
v ponuke:

    10 12  13  14    16     18        21        22

 40 42 43 44 46       48        51      52

 10 12 13 14 16 18 21 22 40 42 43 44 46 48 51 52

 10 12 13 14 16 18 21 22 40 42 43 44 46 48 51 52
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Linum®   

AK CHCEtE VytVOrIť ELEgANtNý A PrItOm OrIgINáLNy INtErIér, SIAHNItE PO DVEráCH LINum. tENtO mODEL 
JE VĎAKA VyužItIu PrIAmyCH ČIStýCH LíNIí NAOzAJStNým DIzAJNOVým KÚSKOm. VýNImOČNOSť mODELu VŠAK 
NAJVIAC PODČIArKuJE DECENtNý PrÚžOK, KtOrý HArmONICKy PrEPáJA A zJEDNOCuJE DVErNé KríDLO, KOVA-
NIE, KľuČKu ALEBO OBKLADy StIEN. PODľA ľuBOVôLE SI VyBErtE POVrCH DVErí ALEBO mAtErIáL PrÚžKu. 

cena od 258 € s DPH

DVErE   
model 10  
dyha orech EU 

záruBŇA  
Latente 
dyha orech EU 

KľuČKA  
Linum

DYHA 
FARBA 
CPL 
LESk

S2, S3, 
O3, P2

H, R, 
3, 4

POLO 
BEZ
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DVErE model 16 
 farba biela hladká

DVErE model 16  
 farba biela hladká

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, 
citrón, dub AM, dub EU, dub 
natur, dub strieborný, hruška, 
jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, 
javor natur, mahagón, mahagón 
natur, makasar, jelša, orech africký, 
orech AM, orech EU, orech natur, 
orech polárny, orech saténový, 
padouk, slivka polenská, čerešňa 
natur, zebrano, čerešňa AM, 
čerešňa EU, wenge, zebrano 
strieborné  

Pre povrch dverí padouk a wenge  
je možné zvoliť lištu iba v rovnakej 
drevine. 

CPL laminát 
buk*, buk struktur*, dub bielený**,  
dub struktur*, dub sivý struktur*, 
hruška*,  jaseň biely struktur*, jaseň 
struktur*, javor**,  javor struktur*, 
jelša*, orech AM struktur*, orech 
struktur*, slivka struktur*, teak**, teak 
struktur*, čerešňa struktur*, višňa 
struktur*, wenge struktur* 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá, sivá U765

Vysoký lesk 
biela, cappuccino, champagne, 
hlboká biela, ľadovec, mat biela, 
mat čierna, metal, strieborná, 
vanilka, čierna, červená

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, 
krizet číre, kôra číre, 
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre

DVErE  model 10  
 vysoký lesk cappuccino 
záruBŇA  Aktive

DVErE  model 10  
 farba biela hladká 
záruBŇA  Obtus (atyp) 
 farba biela hladká

modely  
Linum 
v ponuke:

    10 16 40 46 10 40 16 46 
 

TIP 
rad Linum ponúka 
komplexné riešenie   
interiéru s obkladom 
stien, skriňami,  
vázami, stolčekmi… 
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Lotos®   

CHCEtE, ABy VáŠ INtErIér DOSLOVA rOzKVItOL PrED OČAmI? mODEL LOtOS PONÚKA NAJPEStrEJŠí 
VýBEr V rôzNyCH VArIANtOCH VyHOtOVENIA – VySOKOKVALItNé DyHOVANé, PrAKtICKé CPL 
LAmINátOVé AJ DIzAJNOVé mODELy VO VySOKOm LESKu. KOLEKCIA KľuČIEK, SKIEL A DOPLNKOV JE 
DOSLOVA žIVNOu PôDOu PrE VAŠE NáPADy! 

cena od 201,60 € s DPH

DYHA 
FARBA 
CPL 
LESk

DVErE   
model 14  
farba biela hladká 

záruBŇA  
Obtus 
farba biela hladká 

KľuČKA  
Design 01

S2, S3,
O3, P2

H, R, 
3, 4

POLO
BEZ
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DVErE model 16  
 dyha wenge 
záruBŇA Normal 
 dyha wenge

dvere model 14 
 vysoký lesk červená 
záruBŇA Obtus 
 CPL kovolaminát   

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, citrón, 
dub AM, dub EU, dub natur, dub 
strieborný, hruška, jabloň indická, 
jaseň, jaseň strieborný, javor AM, 
javor EU, javor natur, mahagón, 
mahagón natur, makasar, morená 
dubová dyha, jelša, orech africký, 
orech AM, orech EU, orech natur, 
orech polárny, orech saténový, 
padouk, slivka polenská, čerešňa AM, 
čerešňa EU, čerešňa natur, wenge, 
zebrano, zebrano strieborné

Farba 
biela hladká, biela pór alebo podľa 
vzorkovnice RAL

CPL laminát 
buk*, buk struktur*, dub bielený**, 
dub struktur*, dub sivý struktur*, 
hruška*, jaseň biely struktur*, jaseň 
struktur*, javor**, javor struktur*, jelša*, 
orech AM struktur*, orech struktur*, 
slivka struktur*, teak**, teak struktur*, 
čerešňa struktur*, višňa struktur*, 
wenge struktur*

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá, sivá U765

Vysoký lesk 
biela, cappuccino, čierna, červená, 
hlboká biela, champagne, ľadovec, 
mat biela, mat čierna, metal, 
strieborná, vanilka 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, krizet 
číre, kôra číre, planibel bronz, 
sapelux biele, screen číre

Lišty 
v ploche:

dvere  model 43  
 dyha slivka polenská 
 sklo satináto modré 
 vzor GN43 
záruBŇA Obtus 
 dyha slivka polenská

dvere  model 91 
 dyha wenge 
záruBŇA Obtus 
 dyha wenge

dvere  model 18 
 CPL višňa struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL višňa struktur

DVErE  model 84  
 dyha bubinga 
 sklo satináto biele 
 vzor GN53 
záruBŇA Normal 
 dyha bubinga

modely  
Lotos 
v ponuke:

    10 11 12 13 14 16 18 19

 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53

 54 56 58 59 81 82 83 84 91 92 93 94

 10 11 12 13 14 16 18 19 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53  54 56  58 59 81 82 83 84 91 92 93 94

 10 11 12 13 14 16 18 19 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53  54 56  58 59 81 82 83 84 91 92 93 94

 10 11 12 13 14 16 18 19 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53  54 56  58 59 81 82 83 84 91 92 93 94

L1 (hladká – v cene)

TIP 
Dvere Lotos je 
možné vyrobiť 
taktiež v KLImA 
vyhotovení. 
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DVErE model 14  
 farba biela hladká 
záruBŇA Obtus 
 farba biela hladká

DVErE  model 52  
 farba biela hladká 
 sklo satináto biele 
 vzor GN44 
záruBŇA Obtus 
 farba biela hladká

DVErE  model 92  
 farba biela hladká 
záruBŇA Obtus 
 farba biela hladká

DVErE  model 12 
 CPL višňa struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL višňa struktur

DVErE  model 42 
 dyha bubinga 
 sklo satináto biele 
záruBŇA Obtus 
 dyha bubinga

DVErE  model 92 
 CPL wenge struktur 
záruBŇA Obtus 
 CPL wenge struktur

DVErE  model 48 
 dyha bubinga 
 sklo satináto biele 
záruBŇA Obtus 
 dyha bubinga

DVErE  model 93 
 CPL wenge struktur 
záruBŇA Obtus 
 CPL wenge struktur

DVErE  model 18 
 dyha bubinga 
záruBŇA Obtus 
 dyha bubinga

DVErE  model 84 
 CPL wenge struktur 
 sklo satináto biele 
 vzor GM84 
záruBŇA Obtus 
 CPL wenge struktur

DVErE  model 12 
 dyha bubinga 
záruBŇA Obtus 
 dyha bubinga

DVErE  model 82 
 CPL wenge struktur 
 sklo satináto biele 
 vzor G82 
záruBŇA Obtus 
 CPL wenge struktur
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DVErE  model 18  
 CPL višňa struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL višňa struktur

DVErE  model 42  
 CPL višňa struktur 
 sklo satináto biele 
záruBŇA Normal 
 CPL višňa struktur

DVErE  model 48 
 CPL višňa struktur 
 sklo satináto biele 
záruBŇA Normal 
 CPL višňa struktur

DVErE  model 93 
 dyha orech AM 
záruBŇA Harmonie Obtus 
 dyha orech AM

DVErE  model 58 
 dyha dub strieborný 
 sklo satináto modré 
 vzor GN58 
záruBŇA Obtus 
 dyha dub strieborný

DVErE  model 16 
 vysoký lesk metal 
záruBŇA Obtus 
 CPL kovolaminát

DVErE  model 81 
 CPL wenge struktur 
 sklo satináto biele 
záruBŇA Obtus 
 CPL wenge struktur

DVErE  model 56 
 vysoký lesk metal 
 sklo satináto biele 
 vzor GN46 
záruBŇA Obtus 
 CPL kovolaminát

DVErE  model 16 
 dyha wenge 
záruBŇA Obtus 
 dyha wenge

DVErE  model 93 
 vysoký lesk metal 
záruBŇA Obtus  
 CPL kovolaminát

DVErE  model 91 
 dyha wenge 
záruBŇA Obtus 
 dyha wenge

DVErE  model 94 
 CPL wenge struktur 
záruBŇA Obtus 
 CPL wenge struktur
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metalik   

V mODErNOm INtErIérI SA VEľmI ČAStO VyužíVA KOV. PrEtO ANI DVErE, ANI záruBNE NEmôžu 
Stáť BOKOm. JE PrE VáS PrIPrAVENá OBLOžKOVá záruBŇA z HLINíKOVýCH PrOFILOV, KtOrÚ JE 
mOžNé KOmBINOVAť S DrEVENýmI DVErAmI ALEBO S DVErAmI z HLINíKOVýCH PrOFILOV. DVErE SA 
VyráBAJÚ LEN V BEzPOLODrážKOVOm VyHOtOVENí. 

cena od 464,40 € s DPH

DYHA 
CPL

DVErE   
model 10  
dyha orech africký 

záruBŇA  
Normal 
metalik 

KľuČKA  
London
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DVErE model 10  
 dyha padouk 
záruBŇA metalik

DVErE model 10 
 dyha orech africký 
záruBŇA metalik

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, 
citrón, dub AM, dub EU, dub 
natur, dub strieborný, hruška, 
jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, 
javor natur, mahagón, mahagón 
natur, makasar, jelša, orech 
africký, orech AM, orech EU, 
orech natur, orech polárny, orech 
saténový, padouk, slivka polenská, 
čerešňa AM, čerešňa EU, čerešňa 
natur, wenge, zebrano, zebrano 
strieborné  

CPL laminát 
buk*, buk struktur*, dub bielený**, 
dub struktur*, dub sivý struktur*, 
hruška*, jaseň biely struktur*, jaseň 
struktur*, javor**, javor struktur*, jelša*, 
orech AM struktur*, orech struktur*, 
slivka struktur*, teak**, teak struktur*, 
čerešňa struktur*, višňa struktur*, 
wenge struktur*

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá, sivá U765 
 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore

Kovanie 
v cene: 
kľučka LONDON bez 
zamykania, valcový zámok, 
záves čapíkový GP

Sklo 
v cene: 
float číre 

hrúbka skla 6 mm, kalené

TIP 
Kombinácia hliníkovej 
konštrukcie dverí 
s hliníkovou zárubňou 
je nielen praktická,  
ale taktiež efektná. 

DVErE  model 40  
 sklo satináto biele  
 vzor M97P 
záruBŇA metalik

DVErE  model 11 
 dyha orech polárny 
záruBŇA metalik

modely  
metalik 
v ponuke:

    10 11 40 10 11 40
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Note®   

JEDNODuCHá KráSA. INŠPIruJÚCA JEDNOtNá LíNIA FrézOVANýCH LINIEK DVErí NOtE PrINESIE 
DO VáŠHO INtErIéru ČIStOtu JEDNOtNEJ rOVINy. V SPOJENí SO SKLENENOu VýPLŇOu zAČíNA  
PrE KAžDéHO HrA S OPtICKým LOmOm A HráČOm SA StáVA KAžDý z NáS. 

cena od 210 € s DPH

DYHA 
FARBA

DVErE   
model 12  
farba biela hladká 

záruBŇA  
Harmonie Obtus 
farba biela hladká 

KľuČKA  
Nerez 06

S2, S3, 
O3

3, 4, 
R, H

POLO
BEZ
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DVErE model 13  
 dyha javor AM 
záruBŇA Harmonie Obtus
 dyha javor EU

DVErE model 59 
 dyha dub strieborný 
 sklo sapelux biele 
 vzor GN59 
záruBŇA Normal 
 dyha dub strieborný

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, 
citrón, dub AM, dub EU, dub 
natur, dub strieborný, hruška, 
jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, 
javor natur, mahagón, mahagón 
natur, makasar, jelša, orech 
africký, orech AM, orech EU, 
orech natur, orech polárny, orech 
saténový, padouk, slivka polenská, 
čerešňa AM, čerešňa EU, čerešňa 
natur, wenge, zebrano, zebrano 
strieborné

Farba 
biela hladká alebo podľa 
vzorkovnice RAL

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, krizet 
číre, kôra číre, planibel 
bronz, sapelux biele, screen 
číre

TIP 
Novo je možné dvere 
Note vyrobiť aj  
v KLImA úprave.

DVErE  model 44  
 dyha bubinga kr. 
 sklo sapelux biele 
 vzor GN44  
záruBŇA Normal 
 dyha bubinga kr.

DVErE  model 92 
 dyha Javor AM 

záruBŇA Harmonie Obtus 
 dyha Javor EU

DVErE  model 14  
 dyha javor EU 

záruBŇA Normal 
 dyha javor EU

DVErE  model 12  
 farba biela hladká 

záruBŇA Harmonie 
 farba biela hladká

modely  
Note 
v ponuke:

     10  11 12 13 14 16 18 19

 40 41 42  43 44 46 48 49 50 51 52 53

 54 56 58 59 81  82   83 84 91 92 93 94

 10 11 12 13 14 16 18 19 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53  54 56  58 59 81 82 83 84 91 92 93 94

 10 11 12 13 14 16 18 19 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53  54 56  58 59 81 82 83 84 91 92 93 94

 10 11 12 13 14 16 18 19 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53  54 56  58 59 81 82 83 84 91 92 93 94
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Swing   

mEDzIVOJNOVé OBDOBIE PrINIESLO PODStAtNé zmENy V SPOLOČNOStI A OVPLyVNILO AKO 
ArCHItEKtÚru, NáBytOK A móDu, tAK OStAtNé umELECKé SmEry. trEND trIDSIAtyCH 
rOKOV DNES DOKONALE ODzrKADľuJÚ DVErE SWINg OD SAPELI. 

cena od 228 € s DPH

DYHA 
FARBA  
CPL 
SAPDECOR

S2, S3, 
O3, P2

R, H, M

POLO 
BEZ

DVErE   
model 45  
farba biela hladká 

SKLO  
sapelux 

záruBŇA  
Normal 
farba biela hladká 

KľuČKA  
Trinity
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dvere model 41  
 dyha buk 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA  Normal 
 dyha buk

DVErE model 47 
 dyha makasar  
 sklo wood 
záruBŇA Obtus 
 dyha makasar

Povrchy: 
Dyha 
bubinga, buk, buk natur, breza, 
citrón, dub AM, dub EU, dub 
natur, dub strieborný, hruška, 
jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, javor 
natur, mahagón, mahagón natur, 
makasar, morená dubová dyha, 
jelša, orech africký, orech AM, 
orech EU, orech natur, orech polárny, 
orech saténový, padouk, slivka 
polenská, čerešňa AM, čerešňa EU, 
čerešňa natur, wenge, zebrano, 
zebrano strieborné

Farba 
biela hladká, biela pór alebo podľa 
vzorkovnice RAL 

CPL laminát 
buk*, buk struktur*, dub bielený**,  
dub struktur*, dub sivý struktur*, 
hruška*, jaseň biely struktur*, jaseň 
struktur*, javor**, javor struktur*, jelša*, 
orech AM struktur*, orech struktur*, 
slivka struktur*, teak**, teak struktur*, 
čerešňa struktur*, višňa struktur*, 
wenge struktur*

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá, sivá U765

Sapdecor® 
dub*, dub biely*, brest*, oliva sivá*, 
slivka* 
 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, krizet 
číre, kôra číre, planibel 
bronz, sapelux biele, screen 
číre

TIP 
Efektným 
obohatením  
radu SWINg je  
zapustená lišta m. 

DVErE  model 49  
 CPL dub bielený 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 CPL dub bielený 

DVErE  model 15  
 dyha makasar 
záruBŇA Obtus 
 dyha makasar

dvere  model 38 
 farba biela hladká 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA  Obtus 
 dyha buk

DVErE  model 28 
 CPL jaseň struktur 
záruBŇA Normal 
 CPL jaseň struktur

modely  
Swing 
v ponuke:

    11 13 15 17 18 19 21 23

 25 27 28 29 31 33 35 37 38 39 41

 43 45 47 48 49

 11 13 15 17 18 19 21 23

 25 27 28 29 31 33 35 37

 38 39 41 43 45 47 48 49

 11 13 15 17 18 19 21 23

 25 27 28 29 31 33 35 37

 38 39 41 43 45 47 48 49

 11 13 15 17 18 19 21 23

 25 27 28 29 31 33 35 37

 38 39 41 43 45 47 48 49

 11 13 15 17 18 19 21 23

 25 27 28 29 31 33 35 37

 38 39 41 43 45 47 48 49
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tarugo®   

KráľOVSKá HrA rOzOHrANá. PArtIA PrE VáS. ŠACHOVNICA VzNIKAJÚCA KOmBINáCIOu ŠtVOrCOV 
S PrOtICHODNOu OrIENtáCIOu VLáKIEN V DyHE JE PrIPrAVENá uSPOKOJIť KAžDéHO, KtO CHCE 
NECHAť VO SVOJOm INtErIérI NAPLNO VyNIKNÚť OrIgINáLNu KráSu DVErí tArugO. 

cena od 244,80 € s DPH

DYHA

S2, S3, 
O3

3, 4, 
R, H

POLO 
BEZ

DVErE   
model 50  
dyha orech satén 

SKLO  
sapelux biely 

záruBŇA  
Obtus 
dyha javor EU

KľuČKA  
Nerez 08
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DVErE model 10 
 dyha hruška 
záruBŇA Normal 
 dyha hruška

DVErE model 50 
 dyha orech AM 
 sklo sapelux biely 
záruBŇA Obtus 
 dyha orech AM

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk natur, 
citrón, dub AM, dub EU, dub 
natur, dub strieborný, hruška, 
jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, 
javor natur, mahagón, mahagón 
natur, makasar, jelša, orech 
africký, orech AM, orech EU, 
orech natur, orech polárny, orech 
saténový, padouk, slivka polenská, 
čerešňa AM, čerešňa EU, čerešňa 
natur, wenge, zebrano, zebrano 
strieborné 

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, 
krizet číre, kôra číre, 
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre

TIP 
Elegantné 
prepojenie 
zvislej a priečnej 
dyhy podčiarkne 
váš interiér.

DVErE  model 10  
 dyha jaseň strieborný 
záruBŇA Obtus 
 dyha jaseň strieborný

DVErE  model 55 
 dyha javor EU 
 sklo sapelux biely 
záruBŇA Obtus 
 dyha javor EU

DVErE  model 10  
 dyha orech saténový 
záruBŇA Normal 
 javor EU

DVErE  model 40 
 dyha orech saténový 
 sklo sapelux biely 
záruBŇA Obtus 
 javor EU

modely  
tarugo 
v ponuke:

    10 40 50 55

 10 40 50 55

 10 40 50 55 10 40 50 55

 10 40 50 55 10 40 50 55
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tenga   

mODErNý mODEL DVErí VyráBANýCH PODľA POSLEDNýCH DIzAJNérSKyCH trENDOV 
NAVrHOVANýCH INtErIérOVýmI ArCHItEKtmI. NADČASOVá ELEgANtNá KOmBINáCIA rôzNE 
OrIENtOVANEJ DyHy, PODČIArKNutá rôzNym LOmOm ODrážANéHO SVEtLA, OSLOVuJE NAJmä 
DyNAmICKýCH, mODErNE zALOžENýCH záKAzNíKOV. 

cena od 196,80 € s DPH

DYHA 
FARBA

S2, S3, 
O3

R, H, M

POLO 
BEZ

DVErE   
model 25  
dyha orech AM 

záruBŇA  
Obtus 
dyha orech AM

KľuČKA  
Nerez 06
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DVErE model 12 
 dyha zebrano 
záruBŇA Normal 
 dyha zebrano

DVErE model 10 
 dyha orech saténový 
záruBŇA Normal 
 dyha javor EU

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, buk 
natur, citrón, dub AM, dub EU, 
dub natur, dub strieborný, 
hruška, jabloň indická, jaseň, 
jaseň strieborný, javor AM, 
javor EU, javor natur, mahagón, 
mahagón natur, makasar, 
morená dubová dyha, jelša, 
orech africký, orech AM, 
orech EU, orech natur, orech 
polárny, orech saténový, 
padouk, slivka polenská, 
čerešňa AM, čerešňa EU, 
čerešňa natur, wenge, zebrano, 
zebrano strieborné  

Povrchy padouk a wenge nie 
je možné kombinovať s inou 
drevinou.

Farba 
biela pór alebo podľa 
vzorkovnice RAL

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, krizet 
číre, kôra číre, planibel 
bronz, sapelux biele, screen 
číre

TIP 
zvukovo-izolačné  
dvere doprajú 
každému  
členovi domácnosti  
nerušené súkromie.   

DVErE  model 12  
 dyha zebrano 
 strieborné 
záruBŇA Obtus 
 dyha zebrano 
 strieborné

DVErE  model 55 
 dyha padouk 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Obtus 
 dyha padouk

DVErE  model 35  
 dyha jaseň strieborný 
 sklo digisklo 
 vzor DT13 (atyp) 
záruBŇA Obtus 
 dyha jaseň strieborný

DVErE  model 15 
 dyha orech AM 
záruBŇA Obtus 
 dyha orech AM

modely  
tenga 
v ponuke:

    10 12 13 15 16 20 25 35

 40 41 42 43 45 46 50 55 57 62 67

 10 12 13 15 16 20 25 35 40 41 42 43 45 46 50 55 57 62 67

 10 12 13 15 16 20 25 35 40 41 42 43 45 46 50 55 57 62 67
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Venecia    

JEDNODuCHé A ČISté tVAry DVErí VENECIA SÚ PríNOSOm AKO PrE KLASICKý, tAK AJ mODErNý 
INtErIér. ŠIrOKý rAD mODELOV, KtOré SÚ PONÚKANé V PrírODNýCH AJ umELýCH POVrCHOCH, 
uSPOKOJí KAžDéHO záKAzNíKA. 

cena od 157,20 € s DPH

DYHA 
FARBA 
CPL

P2, S2, 
S3, O3

2, 3, 4, 
9, L

POLO 
BEZ

DVErE   
model 42  
dyha breza 

SKLO  
sapelux biele 

záruBŇA  
Normal 
dyha breza 

KľuČKA  
Nerez 02
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DVErE model 40 
 dyha jelša 
 sklo satináto bronz 
záruBŇA Normal 
 dyha jelša

DVErE model 10 
 dyha dub AM 
záruBŇA Normal 
 dyha dub AM

Povrchy: 
Dyha 
breza, bubinga, buk, citrón, dub AM, 
dub EU, dub strieborný, hruška,  
jabloň indická, jaseň, jaseň 
strieborný, javor AM, javor EU, 
mahagón, makasar, jelša, orech 
africký, orech AM, orech EU, orech 
polárny, orech saténový, padouk, 
slivka polenská, čerešňa AM, 
čerešňa EU, wenge, zebrano, 
zebrano strieborné

Farba 
biela hladká, biela pór alebo podľa 
vzorkovnice RAL

CPL laminát 
buk, dub bielený**, hruška, javor**, 
jelša*, wenge**

CPL laminát farba 
biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá, sivá U765 

* Iba vo zvislom dekore  
** Iba vo vodorovnom dekore

Sklo 
v cene: 
činčila číre, float číre, krizet 
číre, kôra číre, 
planibel bronz, sapelux 
biele, screen číre

DVErE  model 40  
 dyha breza 
 sklo satináto modré 
 vzor M100 
záruBŇA Normal 
 dyha  breza

DVErE  model 41 
 farba biela hladká 
 sklo silk biele 
záruBŇA Normal 
 dyha biela hladká

DVErE  model 31  
 CPL jelša 
 sklo kôra číra 
záruBŇA Normal 
 CPL jelša

DVErE  model 57  
 dyha breza 
 sklo sapelux biele 
záruBŇA Normal 
 dyha breza

modely  
Venecia 
v ponuke:

    10 15 16 20 25

 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

TIP 
Klasický štýl s lištou 
9 dodá interiéru  
charakter, napriek 
tomu  ponecháva pries-
tor pre ďalšie nápady. 
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Celosklenené dvere a steny Sapglass®   

mODErNý DIzAJN, KVALItA A BEzPEČNOSť SÚ CHArAKtErIStICKýmI zNAKmI CELOSKLENENýCH DVErí. VO VŠEtKýCH 
SVOJICH VyHOtOVENIACH SA StANÚ PrESVEDČIVým PrVKOm BytOVýCH INtErIérOV, KANCELárIí, OBCHODOV 
A ĎALŠíCH OBJEKtOV. tVrDENé SKLO má VySOKÚ ODOLNOSť PrOtI NárAzu A V PríPADE rOzBItIA SKLA NEHrOzí 
POrANENIE OStrýmI ČrEPINAmI.  

cena od 295,20 € s DPH

DVErE   
sklo float číre  
vzor DJ22  
posuvné Avanza heavy
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typy 
skla: 
Float, Sapelux, Mastercarre, 
Planibel bronz, Planibel 
zelené, Planibel sivé, 
Planibel modré

modely  
dverí 
v ponuke:

TIP 
Celosklenené steny 
presvetlia a opticky 
zväčšia interiér.

F                                    G                                                           H

B                                              L   C

A                                 D                      M                                                          Q

B                                                          L                        C

A                                                        D                                                 M              Q

D1                                  D2

F                                    G                                                           H

B                                              L   C

A                                 D                      M                                                          Q

B                                                          L                        C

A                                                        D                                                 M              Q

D1                                  D2 Jednokrídlové Dvojkrídlové

modely  
stien 
v ponuke:

F                                    G                                                           H

B                                              L   C

A                                 D                      M                                                          Q

B                                                          L                        C

A                                                        D                                                 M              Q

D1                                  D2

F                                    G                                                           H

B                                              L   C

A                                 D                      M                                                          Q

B                                                          L                        C

A                                                        D                                                 M              Q

D1                                  D2

 Jednokrídlové

F                                    G                                                           H

B                                              L   C

A                                 D                      M                                                          Q

B                                                          L                        C

A                                                        D                                                 M              Q

D1                                  D2

F                                    G                                                           H

B                                              L   C

A                                 D                      M                                                          Q

B                                                          L                        C

A                                                        D                                                 M              Q

D1                                  D2

 Dvojkrídlové

 B                    k                  C

 A        D                         M                              Q

            B                          k                                       C

F                                    G                                                           H

B                                              L   C

A                                 D                      M                                                          Q

B                                                          L                        C

A                                                        D                                                 M              Q

D1                                  D2

 A                                D                                       M                                          Q

 Samostatné bočné svetlíky a nadsvetlíky

 F       G                                H 

Vzory 
na skle: 
na ploché sklá je možné 
aplikovať vzor pieskovaním, 
gravírovaním a digitálnou 
tlačou podľa katalógu skiel 
SAPELI.

Kovania: 
kľučky: Moon, Twist, Square,  
Basic 1, Basic 2, Basic 3, Basic 4. 

držadlá: Linum, Hk300, Hk400, 
CH300, HH300 

zámok/záves: Bari, Genova, 
Venezia

DVErE sklo float číre 
 vzor PJ02 
 posuvné Rolo

DVErE sklo float číre 
 vzor PJ23 
 posuvné do puzdra Aktive

DVErE sklo float číre 
 vzor PJ08
 posuvné do puzdra Aktive
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PJ10DJ30 PJ14

DJ18DJ46 PJ18

DJ33 PJ05 PJ15

PJ21 PJ13PJ26

vzor:  DJ30
sklo:  Float číre

vzor:  PJ10
sklo:  Float číre

vzor:  PJ14
sklo:  Float číre

vzor:  DJ46
sklo:  Float číre

vzor:  DJ18
sklo:  Float číre

vzor:  PJ18
sklo:  Float číre

vzor:  DJ33
sklo:  Float číre

vzor:  PJ05
sklo:  Float číre

vzor:  PJ15
sklo:  Float čiré

vzor:  PJ21
sklo:  Float číre

vzor:  PJ26
sklo:  Float číre

vzor:  PJ13
sklo:  Float číre
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Zámok BARI bez uzamykania Zámok BARI obyčajný Zámok BARI vložkový

Záves BARI

Kľučka BASIC 4 Kľučka MOON Kľučka SQUARE

Kľučka TWIST

Zámok VENEZIA bez uzamykania

Záves VENEZIA

Zámok Genova bez uzamykania

Záves Genova

ukážka 
typov 
uzamykania

ukážka 
typov 
zámkov

Zámok BARI bez uzamykania

ukážka 
typov 
závesov

Kľučka BASIC 1 Kľučka BASIC 2 Kľučka BASIC 3

ukážka
typov
kľučiek
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zárubne   

zárubňa NORMAL  
pre bezpolodrážkové dvere 

Prinášame vám veľmi moderný a žiadaný vzhľad dverí. 
Bezpolodrážkové dvere sú riešením pre náročného zákazníka, ktorý 

ocenia, že dvere v zatvorenom stave zachovávajú jednotnú plochu 
so zárubňou. Nová konštrukcia skrytých závesov umožňuje 

úplné otvorenie dverí a zároveň pri zatvorení skryté závesy nerušia 
celistvú plochu dverí a zárubne. závesy novej konštrukcie umožňujú 

3D nastavenie vo všetkých smeroch, čím je umožnené dokonalé 
nastavenie dverného krídla. Vyberte si z našej ponuky všetkých 

modelov (okrem dverí Harmonie a masívnych dverí) a žiadajte 
bezpolodrážkové vyhotovenie vašich dverí. Aj z jednoduchých dverí sa 

potom stane klenot vášho bytu. 

zárubňa NORMAL  
pre polodrážkové dvere 
OBLOžKOVé záruBNE SAPELI sa osádzajú čisto 
a rýchlo až po dokončení stavebných 
otvorov. teda po zhotovení omietok, 
maľby, obkladov a po položení 
podlahovej krytiny vrátane 
plávajúcich podláh a kobercov. 
Na montáž obložkových zárubní je 
však potrebné myslieť už v projekte 
alebo najneskôr v priebehu hrubej 
stavby. Je nutné, aby stavebník 
pripravil stavebné otvory pre 
osadenie zárubní podľa uvedenej 
tabuľky.
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zárubňa OBTuS  
pre polodrážkové dvere 

Neustále vzrastá záujem zákazníkov o dizajnovo moderné 
riešenie interiéru, a práve preto sme do nášho sortimentu 

zaradili zárubňu OBtuS. Ide o obložkovú zárubňu, ktorá 
má napojenie vrchného vodorovného nadpražia k zvislým 

dielom zárubne tzv. „na tupo“. tento zdanlivý detail povýši 
zárubňu Obtus v spojení s dverami SAPELI na atraktívny 

architektonický prvok vo vašom interiéri. 

zárubňa OBTuS  
pre bezpolodrážkové dvere 
zárubňu je nutné objednávať v komplete dvere + zárubňa  
+ závesy 
+ je možné objednať hliníkovú hranu po obvodu zárubně
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zárubňa 
HARMONIE 
NORMAL 
zárubňa HArmONIE sa vyznačuje elegantným 
profilom obložky, tzv. „mydielkom“.  
Je možné ju použiť aj pre iné modelové rady, 
ako sú dvere Harmonie. zárubňa HArmONIE 
NOrmAL môže byť vo vyhotovení pre 
polodrážkové aj bezpolodrážkové dvere. 

 
zárubňa  

HARMONIE 
OBTuS 

zárubňa HArmONIE OBtuS môže 
byť vo vyhotovení pre polodrážkové aj 

bezpolodrážkové dvere.
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zárubňa LATENTE  
typ zárubne OBtuS bez polodrážky 
zárubni LAtENtE niekedy tiež hovoríme „skrytá zárubňa“, pretože jej OBryS JE V JEDNEJ 
rOVINE S OBrySOm StENy. Ide o obložkovú zárubňu špecifickej konštrukcie určenú 
pre bezpolodrážkové dvere so skrytými závesmi. Súčasťou tejto zárubne je tzv. „kon-
trazárubňa“ z kovového profilu, ktorú je nutné osadiť do otvoru už pri hrubej stavbe. 
Po dokončení všetkých stavebných a dokončovacích prác (omietky, maľby, plávajúce 
podlahy a pod.) sa na kontrazárubňu rýchlo, čisto a jednoducho osadí obložková zárubňa 
LAtENtE.

RáMOVá zárubňa  
typ zárubne Normal, Obtus 

polodrážkové, bezpolodrážkové prevedenie 
Naším cieľom je pokryť potreby všetkých zákazníkov, preto ponúkame zárubne, 

ktoré sa dajú osadiť vo všetkých možných fázach rekonštrukcie alebo stavebnej 
pripravenosti. Preto vám okrem širokého sortimentu obložkových zárubní môžeme 

ponúknuť aj zárubne rámové, ktoré je možné osadiť do začisteného stavebného 
otvoru. Výsledný vzhľad pôsobí kompaktne a harmonicky.

zárubňa METALIK 
Kov je v moderných interiéroch veľmi 
obľúbeným materiálom. A nie je dôvod, 
prečo by ste sa tomuto materiálu vyhýbali 
aj u nás v SAPELI pri výbere dverí alebo 
zárubní. Pripravili sme pre vás obložkovú 
zárubňu z hliníkových profilov, ktorú je možné 
kombinovať s drevenými dverami alebo 
s dverami z hliníkových profilov.

zárubňa OKZ – obklad kovovej zárubne 
typ zárubne: NOrmAL, OBtuS   
zárubňa OKz nájde uplatnenie predovšetkým pri rekonštrukciách interiérov v starších panelových domoch, ale nielen tam. Ak 
už máte kovovú zárubňu a túžite po naozaj peknom interiéri, máme pre vás jednoduché riešenie. V priebehu niekoľkých minút 
vám kovovú zárubňu obložíme, a to bez búrania a prachu. zárubne OKz je možné dodať pre dvere otočné, posuvné, lamelové 
a v prechodovom vyhotovení. Pred objednaním zárubne OKz konzultujte s montážnou firmou, či sú vaše súčasné kovové zárubne 
zabudované s požadovanou presnosťou, aby bolo možné montáž zárubne zodpovedajúcim spôsobom vykonať.

Po novom je možné do zárubne OkZ  
použiť aj závesy TUkAN.

Pred a po obložení
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ROZMERy dverí a stavebných otvorov
Priechodné rozmery

výška 197 cm výška 210 cm výška 220 cm výška 230 cm, 240 cm výška 245 cm**

šírka jednokrídlové 
60/70/80/90 cm, 
dvojkrídlové 
125/145/165/185 cm

šírka jednokrídlové 
60/70/80/90 cm, 
dvojkrídlové 
125/145/165/185 cm

šírka jednokrídlové 
60/70/80/90 cm, 
dvojkrídlové 
125/145/165/185 cm

šírka jednokrídlové 
60/70/80/90 cm, 
dvojkrídlové 
125/145/165/185 cm

šírka jednokrídlové 
60/70/80/90 cm, 
dvojkrídlové 
125/145/165/185 cm

bez príplatku
príplatok k cene dverí 
a zárubní + 10%

príplatok k cene dverí 
a zárubní + 20%

príplatok k cene dverí 
a zárubní + 30%/+40%

príplatok k cene dverí 
a zárubní + 40%

 
 
Priechodné rozmery

atypické rozmery (s odstupom po 1 cm)

výška alebo šírka atypická výška + šírka prechodová šírka 100 cm a 110 cm

príplatok k cene dverí a zárubní + 40% príplatok k cene dverí a zárubní + 40 % príplatok k cene dverí a zárubní + 10 %

atypická výška/šírka je možná pri vybra-
ných modeloch dverí na základe konzultá-
cie s obchodným oddelením SAPELI

atypická výška a šírka je možná pri vybraných 
modeloch dverí na základe konzultácie s ob-
chodným oddelením SAPELI

 
 
** Modelové rady konzultujte s obchodným oddelením SAPELI. 

 
Stavebné otvory

Platí pre zárubne PRIECHODNÉ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAMELOVÉ, 
okrem zárubne LATENTE

Zárubňa pre dvere HARMONIE

objednací rozmer (b4 × h4) stavebný otvor (b1 × h1) vonkajší rozmer zárubne (b2 × h2)* vonkajší rozmer (b2 × h2)

š × v (mm) š × v (mm) š × v (mm) š × v (mm)

600 x 1970 700 x 2020 760 x 2047 780 x 2057

700 x 1970 800 x 2020 860 x 2047 880 x 2057

800 x 1970 900 x 2020 960 x 2047 980 x 2057

900 x 1970 1000 x 2020 1060 x 2047 1080 x 2057

1250 x 1970 1350 x 2020 1410 x 2047 1430 x 2057

1450 x 1970 1550 x 2020 1610 x 2047 1630 x 2057

1650 x 1970 1750 x 2020 1810 x 2047 1830 x 2057

1850 x 1970 1950 x 2020 2010 x 2047 2030 x 2057

Výšku stavebného otvoru je nutné merať od dokončenej podlahy (parkety, dlažba, koberce) 
* Platí pre šírku obložky 65 mm.

Kovové zárubne  
Kovové zárubne sa delia na bezpečnostné 

a štandardné.  
Bezpečnostné typy sú použiteľné pre  

bezpečnostné dvere SAPELI a všetky ostatné  
kombinácie odolností.  

Štandardné typy sú použiteľné pre všetky 
ostatné odolnosti a ich kombinácie, tzn. bez 

bezpečnostnej odolnosti.  
 

zárubne je možné objednať ako 
- jednodielne zamurovacie  

- dvojdielne na dodatočnú montáž (s polodrážkou,  
bez polodrážky, s dvojitou polodrážkou) 
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Systémy otvárania   

AK uVážItE, AKá JE trHOVá HODNOtA KAžDéHO ŠtVOrCOVéHO mEtrA OBytNEJ PLOCHy 
VO VAŠEJ LOKALItE, POCHOPItEľNE SA SNAžítE KAžDý z týCHtO mEtrOV mAxImáLNE 
VyužIť. OKrEm INéHO tIEž VOľBOu OPtImáLNEHO SPôSOBu OtVárANIA. záLEží VŠAK AJ 
NA KONKrétNyCH PODmIENKACH DANéHO INtErIéru A POžIADAVKáCH, KtOré mAJÚ KONKrétNE 
DVErE PLNIť. PrEtO Vám V POrOVNANí S KONKurENCIOu CHCEmE PONÚKNuť ČO NAJVIAC 
SyStémOV OtVárANIA DVErí – OtOČNé, POSuVNé, KyVNé ALEBO LAmELOVé. KAžDý z týCHtO 
SyStémOV má SVOJE NESPOrNé VýHODy A KAžDý z NICH SPĺŇA AJ VySOKé EStEtICKé NárOKy. 
zVOľtE SI tAKý SyStém, KtOrý NAJLEPŠIE VyHOVIE VAŠIm PrEDStAVám

OtOČNé DVErE – rEVErzNé 
OtVárANIE  
Nový trend v interiérovom dizajne dverí a zárubní, ktorý nesmie chýbať 
v žiadnom modernom interiéri. Jednoduchosť, priame línie a lepšie 
využitie obytného priestoru to sú výhody nového reverzného systému 
otvárania.  reverzné dvere a zárubne je možné kombinovať s tradičnými 
bezpolodrážkovými dvermi. 

OtOČNé DVErE 
Dvere otočné sú jedným z najstarších spôsobov otvárania dverí a vďaka svojmu 
neustálemu vývoju dnes patrí k spôsobom najprepracovanejším. umožňuje 
dokonalé tesnenie dverného krídla v zárubni a ponúka široké možnosti 
použitia aj v sortimente špeciálnych dverí. Priestorová náročnosť je síce 
väčšia (cca 0,8 m2), ale ak zvolíte model presklený alebo osadenie do rôznych 
presklených stien, priestor sa opticky prepája a zväčšuje.  

Podľa počtu krídel rozoznávame otočné dvere jednokrídlové a dvojkrídlové 
a podľa vyhotovenia bočných plôch potom dvere polodrážkové – 
polodrážka prilieha na zárubňu a dvere vystupujú do priestoru miestnosti –, 
bezpolodrážkové – krídlo zapadne celou svojou hrúbkou do polodrážky 
zárubne – a dvere so skrytou polodrážkou.   
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OtVárANIE V OBOCH  
SmErOCH ErgON  
Spôsob otvárania dverí s kombináciou „otočného a posuvného“ krídla v jednom 
jedinom mechanizme umožňuje minimalizovať nároky na pôdorysný 
priestor otvoreného dverného krídla oproti klasickému krídlu otočnému 
(požiadavky na priestor cca o 40 % nižšie). Dvere s týmto systémom môžu 
byť pre svoju všestrannosť použité v akomkoľvek interiéri. Otváranie v oboch 
smeroch predstavuje plnohodnotnú alternatívu, ktorá vám pomôže vyriešiť 
problém s priestorom v interiéri. možnosť otvárať dvere vybavené 
systémom otvárania v oboch smeroch (dovnútra aj von) umožňuje vchádzať 
do miestnosti a vychádzať z nej a pritom otvárať krídlo tlačením a zatvárať  
ho s extrémnou ľahkosťou. Systém otvárania dverí v oboch smeroch vnáša 
nový rozmer do dverných systémov. 

DVErE KyVNé 
tento typ otvárania pravdepodobne poznáte pod ľudovejším označením 
„lietačky“. Dverné krídlo má špeciálne závesy, ktoré umožňujú 
otváranie krídla na obe strany, preto sú tiež priestorovo 
najnáročnejšie. Kyvné dvere sa dodávajú vo vyhotovení 
jednokrídlovom a dvojkrídlovom a ich hlavnou výhodou je, že sa otvárajú 
jednoduchým zatlačením a úplne samy sa zatvárajú. to sa využíva 
v reštauráciách, v nemocniciach a v podobných prevádzkach s vyššou 
frekvenciou priechodu, obvykle len na predelenie priestoru bez potreby 
zamykania. Kyvné dvere odporúčame voliť s presklením, aby bol 
zaistený priehľad, a nedochádzalo tak ku kolíziám. 

SKLADACIE DVErE 
NA StENu COmPACK 
Predstavujeme vám nové riešenie otvárania dverí, 
ktoré usporí plochu potrebnú na otvorenie dverí až 
o 50 % a maximalizuje tak využiteľný priestor v okolí 
dverí. 

Špičková technológia s dlhoročnou životnosťou. 

Kovanie, ktoré dodá vašim dverám neuveriteľne ľahký, 
tichý a plynulý pohyb.
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POSuVNé DVErE  
POSuVNé DVErE NA StENu  
Posuvné dvere na stenu sú najjednoduchším riešením, ktoré nevyžaduje 
stavebný zásah, pritom ich priestorové nároky sú iba 0,1 m2. 
Najčastejšie je zavesenie krídla pomocou vozíkov, kedy je spodné vedenie krídla 
zaistené pomocou vodiaceho tŕňa a drážky na spodnej strane dverí. 

POSuVNé DVErE DO StENy  
Ak vám však nechýba odvaha pustiť sa do zásadnejších stavebných úprav, 
SAPELI vám ponúka taktiež posuvné dvere do steny alebo posuvné dvere 
do stavebného puzdra. Ide o kovovú konštrukciu, v ktorej je zabudovaná 
koľajnica s posuvným mechanizmom. táto konštrukcia sa zabudovává 
do montovanej priečky alebo murovanej steny. 

Efektným nadštandardom môže byť tzv. synchrónny posuv – lankový 
mechanizmus umiestnený v koľajnici, ktorý zaisťuje, že ovládaním jedného 
dverného krídla ovládame súčasne aj krídlo druhé. 

a)  STANDART – Puzdro určené pre jednokrídlové posuvné dvere.  
b)  KOMFORT – Puzdro určené pre dvojkrídlové symetricky delené dvere, ktoré 

sa posúvajú od seba (protiľahlo).  
c)  uNIBOX – Puzdro určené pre dvoje jednokrídlové dvere zhodnej šírky, ktoré 

sa posúvajú k sebe (do zákrytu). 
d)  PARALLEL – Puzdro určené pre dvojkrídlové symetricky delené dvere, ktoré 

sa teleskopicky otvárajú jedným smerom (kaskáda). Puzdro je v štandarde 
vybavené lankovým synchrónnym mechanizmom, ktorý zaručuje komfortný 
pohyb dverných krídel. 

LAmELOVé DVErE 
Ak požadujete dvere lamelové, máte možnosť voliť medzi dverami 
skladacími alebo harmonikovými, pričom z hľadiska náročnosti 
na priestor patria obidva typy k tým úspornejším. Dverné 
krídlo je tvorené lamelami, ktoré kombinujú posuvný a otočný pohyb. 
Vzhľadom na to, že po zložení zasahujú do priechodného rozmeru 
zárubne, odporúčame voliť dvere s menšou hrúbkou lamiel. Lamelové 
dvere môžu byť zasadené do štandardných zárubní aj do presklených 
stien.  

SKLADACIE DVERE majú všetky lamely rovnako široké a zasahujú 
len do jedného priestoru. Vyrábajú sa ako v plnom, tak presklenom 
vyhotovení.  

HARMONIKOVé DVERE majú prvú lamelu polovičnej šírky ako 
nasledujúce a pri otváraní zasahujú do oboch priestorov.
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POSuVNé mINImA  
Nová generácia posuvného kovania s mimoriadnymi vlastnosťami: dizajn, funkčnosť 
(tichý chod), bezpečnosť (minimalizácia poranenia hlavne u detí vďaka softovému doťahu). 
Kovanie je pre drevené aj sklenené dvere, moderný minimalistický vzhľad, žiadne búchanie pri 
zatváraní.

POSuVNé AKtIVE A EmOtIVE 
Štýl pre moderné interiéry, ktorý ponúka široké možnosti a výnimočný dizajn. rozdiel je iba v 
detaile! Jedná sa o posuv do stavebného púzdra, ktoré je špeciálne pripravené pre osadenie do 
steny bez zárubne. 

AKtIVE je absolútne čisté riešenie bez viditeľnej zárubne. 

Pri systéme EmOtIVE stavebný otvor lemuje decentná a zároveň praktická hliníková lišta. 
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POSuVNé 
uLtErIOr  

Netradičné riešenie 
posuvného kovania 

bez garniže. Systém 
je vhodný pre plné 

aj presklené dvere. 
Vyhotovenie skrytého 

posuvu môže byť so 
zárubňou alebo bez.

TIP 
Posuvný systém 
Avanza môžete 
použiť taktiež bez 
zárubne. 

POSuVNé AVANzA ONE 
moderný kompaktný systém kovania s plynovým tlmením. Dodáva sa v kombinácii 
s drevenou alebo hliníkovou garnižou. Možnosť zamykania dverí. možnosť 
výberu zo všetkých modelových radov v plnom aj presklenom vyhotovení. Ak 
nie je požiadavka na uzamknutie dverí, je možné vyhotovenie posuvu aj bez 
dorazového stĺpika. V prípade uzamknutia je vždy nutný drevený stĺpik.

POSuVNé AVANzA zErO  
A AVANzA HEAVy 
Nový kompaktný typ posuvu, ktorý ponúka jednoduchý a kompaktný dizajn, široké možnosti použitia (sklenené alebo drevené 
krídla, kotvenie na stenu alebo do stropu) a dokonalú techniku, vrátane softového tlmenia, ktoré zvyšuje komfort a bezpečie. 

Posuvný systém AVANZA ZERO 
Jednoduchý kompaktný systém pre krídla do hmotnosti 40 kg vo vyhotovení kefovaná nerez pre posuvné jednokrídlové alebo 
dvojkrídlové dvere. Je určený pre sklenené aj drevené dvere. 

Posuvný systém AVANZA HEAVy 
Kompaktný posuv, určený pre náročné požiadavky. Posuv je možné doplniť bočným svetlíkom a vytvárať tak celé presklené steny. 
Kovanie je vo vyhotovení kefovaná nerez pre jednokrídlové aj dvojkrídlové dvere, a to ako pre sklenené, tak aj drevené.



65



Presklené steny drevené   

BOČNé SVEtLíKy, NADSVEtLíKy ALEBO AJ SAmOStAtNé SVEtLíKy, tO VŠEtKO 
NáJDEtE V NAŠEJ PONuKE. SVEtLíKy mAJÚ NIELEN VEľKÚ EStEtICKÚ HODNOtu, 
ALE AJ zNAČNý PrAKtICKý VýzNAm – PrESVEtLIA A OPtICKy zVäČŠIA 
AKÚKOľVEK mIEStNOSť ČI CHODBu.

modely  
Presklených 
stien:

     A B k   C   D M

 E N O P Q I J L

 F G H

1/  Obložková zárubňa môže byť v polodrážkovom aj v bezpolodrážkovom 
vyhotovení, NOrmAL, OBtuS, HArmONIE NOrmAL, HArmONIE OBtuS. 

2/ rámová zárubňa môže byť v polodrážkovom aj bezpolodrážkovom vyhotovení  
 NOrmAL a OBtuS. 

3/  rámová zárubňa EI30 = požiarna odolnosť 30 minút, môže byť 
v polodrážkovom aj bezpolodrážkovom vyhotovení NOrmAL a OBtuS, EI/EW30. 
Hrúbka skla je 17 mm. 

4/  rámová zárubňa EI15 = požiarna odolnosť 15 minút, môže byť 
v polodrážkovom aj bezpolodrážkovom vyhotovení NOrmAL a OBtuS, EI/EW15 
a EI15/EW30. Vyhotovenie zvukovo-izolačné 32 dB. Hrúbka skla je 9 mm.   

5/ Sklá v cene: činčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, planibel bronz, sapelux  
 biele, screen číre 

Povrchy: 
Dyha 
 buk, dub AM, jaseň, mahagón, 
orech AM, čerešňa AM, breza, 
javor EU, javor AM, jelša, padouk, 
bubinga, citrón, dub strieborný, 
jabloň indická, jaseň strieborný, 
makasar, orech africký, orech 
polárny, slivka polenská, wenge, ze-
brano, zebrano strieborné, hruška, 
morená dubová dyha 

Farba 
biela pór biela hladká RAL 

CPL laminát 
 buk, hruška, jelša, orech AM, teak, 
CPL kovolaminát, buk struktur, dub 
struktur, dub sivý struktur, jaseň biely 
struktur, jaseň struktur, javor struktur, 
orech struktur, slivka struktur, 
čerešňa struktur, višňa struktur, 
wenge struktur 

HPL laminát 
jaseň struktur, višňa struktur, orech 
struktur, buk struktur, jaseň biely 
struktur, čerešňa struktur, wenge 
struktur, MAX, Egger, polyrey, Arpa 
(ALU MAGIC)* 

CPL laminát farba 
 biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, 
sivá U765 

Sapdecor® 
 dub, dub biely, brest, oliva sivá, 
slivka 

Sapelit® 
biela, dub, buk, čerešňa, javor, 
orech 

Kartón 
kartón

Spôsoby  
otvárania dverí: 
prechodové, otočné, posuvné.  
Pre presklené steny je možné 
použiť dvere polodrážkové aj 
bezpolodrážkové, plné aj presklené, 
posuvné, kyvné a lamelové.  
Presklené steny je tiež možné 
vyrobiť vo vyhotovení priechodnom 
a plnom.
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Obkladové systémy   
NEPONÚKAmE LEN DVErE A záruBNE, ALE AJ JEDNODuCHé A PrItOm VEľmI PrAKtICKé A CENOVO 
DOStuPNé zJEDNOtENIE CELéHO INtErIéru. gArANtuJEmE Vám KVALItu VO VyHOtOVENí 
DO NAJmENŠIEHO DEtAILu I JEDNOtNý ODtIEŇ. OBKLADOVý SyStém môžEtE VOLIť AKO HLAVNý 
mOtíV INtErIéru ALEBO AKO JEDINEČNý DEtAIL. JE DOStuPNý u VyBrANýCH PrEDAJCOV SAPELI 
AKO SLužBA SO zAmErANím, mONtážOu A PrEVEDENím NA KľÚČ. 

Povrchy: 
Dyha 
 buk, dub AM, jaseň, mahagón, orech 
AM, čerešňa AM, breza, javor EU, javor 
AM, jelša, padouk, bubinga, citrón, 
dub strieborný, jabloň indická, jaseň 
strieborný, makasar, orech africký, orech 
polárny, slivka polenská, wenge, zebra-
no, zebrano strieborné, hruška, morená 
dubová dyha 

Dyha natur 
buk natur, dub natur, mahagón natur, 
javor natur, čerešňa natur, orech natur 

Farba 
biela pór biela hladká RAL 

CPL laminát 
 buk, hruška, jelša, orech AM, teak, CPL 
kovolaminát, buk struktur, dub struktur, 
dub sivý struktur, jaseň biely struktur, 
jaseň struktur, javor struktur, orech 
struktur, slivka struktur, čerešňa struktur, 
višňa struktur, wenge struktur 

HPL laminát 
jaseň struktur, višňa struktur, orech 
struktur, buk struktur, jaseň biely struktur, 
čerešňa struktur, wenge struktur, MAX, 
Egger, polyrey, Arpa (ALU MAGIC) 

CPL laminát farba 
 biela hladká, biela perla, biela pór, 
slonová kosť U113, strieborná F509, sivá 
U765 

Sapdecor® 
 dub, dub biely, brest, oliva sivá, slivka 

Livre 
dub, orech, čerešňa 

Dizajnové povrchy 
HPL kameň HPL láva, HPL kameň 
andezit, HPL kameň jeseň, HPL plech 
hrdza, HPL betón, HPL kameň bridlica

Obkladový systém KOmPAKt 
toto riešenie umožní zladiť v interiéri dverný komplet SAPELI s ďalším 
dekoratívnym prvkom. základom bude obkladový systém, ktorého povrch je 
identický s dverným krídlom či zárubňou SAPELI. 

Obkladový systém grAND 
Systém grand umožní zákazníkom vytvárať v interiéri nielen harmonické celky, 
ale taktiež nové odkladacie a úložné plochy, ktorých obvykle nebýva nazvyš. 
Je možné vyberať medzi systémami s výškovo alebo šírkovo posuvnými policami. 

Vešiakové steny HANum 
Skvelá kombinácia praktickej funkcie vešiaka a dekoratívneho 
obkladu stien. Spoluvytvárajú prvý dojem na prichádzajúcich a pomáha riešiť 
často nedostatočnú podlahovú plochu vstupných priestorov. TIP 

SAPELI vám 
v rovnakom dekore  
ako obklad dodá 
aj vstavanú skriňu. 
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    Z2 Z3

Nadsvetlíky glatt  

modely  
glatt 
v ponuke:

Odporúčame do kancelárskych priestorov a do moderných obytných interiérov. Plný nadsvetlík je tvorený 
dverovkou. Dvere plynulo prechádzajú do nadsvetlíka. Veľmi čisté a elegantné riešenie. 

Varianty zárubní s polodrážkou aj bez polodrážky: 
model Z2 – obložky sú iba na zvislých stranách (variant do stropu) 
model Z3 – obložky sú na zvislých stranách, zároveň na nadpraží (Normal, Obtus) 

Tento nadsvetlík iba vo vyhotovení bez bočného svetlíka.  
Vyhotovenie hrán na dverách je možné iba Normal O3.

– jednokrídlové a dvojkrídlové vyhotovenie 
– povrchy: dyha, CPL laminát, HPL laminát, farba biela hladká, biela pór alebo podľa vzorkovnice rAL 
– možnosť použiť AL hranu 
– vyhotovenie s polodrážkou a bez polodrážky 
– jednokrídlové vyhotovenie sa vyrába v združenom formáte => textúra nadväzuje 
– dvojkrídlové vyhotovenie sa vyrába jednotlivo => textúra nenadväzuje

1K 
združená dverovka  
=> textúra nadväzuje

ŠTANDARDNE 
2K – CPL laminát, HPL laminát, dyha 
dverovky jednotlivo  
=> textúra nenadväzuje 
nadsvetlík opačná orientácia

ŠTANDARDNE 
2K – CPL laminát, HPL laminát, dyha 
dverovky jednotlivo  
=> textúra nenadväzuje 
nadsvetlík opačná orientácia

VARIANTNE 
2K – dyha vodorovne 
dverovky jednotlivo  
=> textúra nenadväzuje 
nadsvetlík rovnaká orientácia

VARIANTNE 
2K – dyha zvisle 
dverovky jednotlivo  
=> textúra nenadväzuje 
nadsvetlík rovnaká orientácia
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Vstupné dvere do bytu   

ODPOrÚČAmE VENOVAť zNAČNÚ POzOrNOSť VýBEru SPráVNyCH VStuPNýCH DVErí 
DO VáŠHO Bytu. tIEtO DVErE SÚ NIELEN VAŠOu VIzItKOu, ALE muSIA SPĺŇAť CELý rAD 
FuNKCIí OD POžIArNEHO zABEzPEČENIA Až PO BEzPEČNOSť VáŠHO DOmOVA. 

cena od  224,40 € s DPH

modely 
tenga 
v ponuke:

    10 12 13 15 16 20 25
 10 12 13 15 16 20 25 35 40 41 42 43 45 46 50 55 57 62 67

modely 
Swing 
v ponuke:

      21  23 25 27    28    29 11 13 15 17 18 19 21 23

 25 27 28 29 31 33 35 37

 38 39 41 43 45 47 48 49

 11 13 15 17 18 19 21 23

 25 27 28 29 31 33 35 37

 38 39 41 43 45 47 48 49

modely 
Elegant 
v ponuke:

modely 
tarugo 
v ponuke:

modely 
Venecia 
v ponuke:

    10      10       10  20
 10 13 30 31 32 33 40 50 55 60 65 

 61 63 64 71 73 74

 10 40 50 55 10 40 50 55 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

modely 
Damier 
v ponuke:

    10 11 12 15 16 17 10 11 12 15 16 17 60 61 62 65 66 67

modely 
Alegro 
v ponuke:

modely 
Bergamo 
v ponuke:

    10 15 20     10 20
10 15 20 40 45 50

 10 15 20 40

 40 41 42 43 50 55 56 57

 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37

 40 41 42 43 50 55 56 57

 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37

Vstupné dvere – Štandard 
Dvere určené ako vstupné do bytu s požiarnou odolnosťou EI 30 min a zvýšenou klíma odolnosťou (c).           

Vstupné dvere – Sekura  
Dvere určené ako vstupné do bytu s požiarnou odolnosťou EI 30 min, zvýšenou klíma odolnosťou (c) a odolnosťou proti 
násilnému vniknutiu 2. trieda.  

Vstupné dvere – Komfort 
Dvere určené ako vstupné do bytu s požiarnou odolnosťou EI 30 min, zvýšenou klíma odolnosťou (c) a zvukovým útlmom 37 dB.  

Vstupné dvere – Multi  
Dvere určené ako vstupné do bytu s požiarnou odolnosťou EI 30 min, zvýšenou klíma odolnosťou (c), odolnosťou proti 
násilnému vniknutiu 2. trieda a zvukovým útlmom 37 dB. 
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Vstupné dvere do domu   
cena od  613,20 € s DPH

modely 
Hodonín 
v ponuke:

    10  20 21 22  23   25  30 31 33 10 20 21 22 23 25 30 31 33    

modely 
Elegant 
v ponuke:

      20 31 20 31 

modely 
Hamburg 
v ponuke:

     20 31 20 31 

modely 
House 
v ponuke:

        50 50

modely 
Diplomat 
v ponuke:

        31 31 

modely 
Florencia 
v ponuke:

        31 31 

modely 
Břeclav 
v ponuke:

     20   21 22 60 80 82 20 21 22 60 80 82

 20 31 32 41 20 31 32 41

modely 
Jihlava 
v ponuke:

         20  31  41  20 31

modely 
zlín 
v ponuke:

       20 31  21 31

modely 
St. Polten 
v ponuke:

    21 31

modely 
Versai 
v ponuke:

       21 31 21 31 20 31

modely 
rožnov 
v ponuke:

     20 31
 20 31 32 41 20 31

modely 
zlín 1 
v ponuke:

        20 31

 20 31

modely 
Linz 
v ponuke:

       20 31
 25 31

modely 
moden 
v ponuke:

       25     31
 20

modely 
tokyo 
v ponuke:

     20

 20 31

modely 
zlín 2 
v ponuke:

        20 31  15 30 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74

 15 30 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74

modely 
Linea 
v ponuke:

      25 30 60 61 62 63 64

       65 66 67 68 69 74

Vchodové dvere – LINEA 
Dvere hladkej sendvičovej konštrukcie. Drevená vodovzdorná preglejka nalepená na drevenom ráme, vyplnená izolačnou výplňou. 

Vhodne nakombinované so sklom, vitrážou a nerezovým držadlom potom vytvárajú zaujímavý moderný celok. 
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Špeciálne dvere   

PrI VýBErE DVErí NEJDE LEN O ICH EStEtICKÚ StráNKu, ALE tAKtIEž, ALEBO LEPŠIE 
POVEDANé, PrEDOVŠEtKým O ICH KONKrétNE ÚžItKOVé VLAStNOStI. AK Vám mAJÚ 
DVErE DLHO A DOBrE SLÚžIť, muSIA mAť tAKtIEž rOzDIELNu KONŠtruKCIu ODVODENÚ 
OD PrOStrEDIA A FuNKCIE, KtOrÚ mAJÚ SPLNIť. NAPrIEK tOmu SA NEmuSítE OBáVAť, žE 
By StE muSELI zľAVOVAť zO SVOJICH EStEtICKýCH NárOKOV – VŠEtKy ŠPECIáLNE DVErE 
VIEmE u NáS V SAPELI zLADIť DO JEDNéHO zVOLENéHO DIzAJNu.

Vstupné dvere do bytu 
Dvere od vášho domova môžu mať nielen protipožiarnu, dymotesnú a bezpečnostnú 
funkciu, ale taktiež klima úpravu a zvukovú izoláciu. Kvalitný mechanický prah navyše 
zamedzí aj úniku drahocenného tepla. zatiaľ čo vnútorná strana dverí bude v dizajne 
interiérových dverí, tá vonkajšia môže ladiť s povrchom dverí od ostatných bytov. 
 

Dvere do spální a detských izieb  
tu je prioritou zvuková izolácia, ktorá môže dosiahnuť až 42 dB. Oceníte ju, keď máte 
malé deti, ale aj po rokoch, kedy vaša hudbou posadnutá ratolesť dosiahne tínedžerský 
vek. Vyplatí sa aj mechanicky odolný povrch, a ak máte doma budúceho umelca, podporte 
jeho talent špeciálnym povrchom Karton, ktorý si môže trebárs aj opakovane pomaľovať 
alebo potapetovať. 
 

Dvere do kúpeľne, kuchyne, špajze alebo 
garáže 

Dvere v týchto priestoroch sú často ohrozované vlhkosťou, ktorá by mohla spôsobiť 
deformáciu alebo prehnutie krídla. mohla, ale nespôsobí. Špeciálne dvere SAPELI majú 
totiž kvalitné výstuhy a hliníkovú fóliu, ktorú síce nevidno voľným okom, ale dvere pred 
deformáciou spoľahlivo ochráni.  
 

Vnútorné bazény, sauny alebo iné vlhké 
priestory  

tieto miestnosti by mali byť oddelené takzvanými vodovzdornými dvermi. Ich konštrukcia 
je zo špeciálneho materiálu, ktorý nereaguje na vlhkosť a zároveň zaručuje dobrú tepelnú 
izoláciu. Na povrch dverného krídla sa používa kvalitný HPL laminát, ktorý dáva dverám 
výbornú mechanickú odolnosť. 
 

Dvere do pracovní 

typ špeciálnych dverí by sa mal vždy odvodiť od činnosti, na ktorú je pracovňa určená. 
Napríklad nedávno sme na nadšenie celej rodiny osadili zvukovo-izolačné dvere 
do pracovne známeho rockera, inokedy si podnikateľ objednal dvere s vyšším stupňom 
zabezpečenia proti násilnému vniknutiu. Vášnivý domáci majster zase očakáva riešenie, 
ktoré znižuje riziko šírenia požiaru a dymových splodín, ak by sa niečo nepodarilo. 
Pre pracovne platí to, čo pre ktorýkoľvek iných priestor… 
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ZVuKOVO-IZOLAČNé DVErE 
Hluk môže byť veľmi obťažujúcim faktorom na pracovisku aj doma vo chvíľach odpočinku, preto v našej 
ponuke nájdete aj zvukovo-izolačné dvere. Ponúkame ich v otočnom vyhotovení a v modelových radoch sú 
označené piktogramom. 
Dvere tvorí špeciálna konštrukcia doplnená zvukovo-izolačnými doplnkami. tieto dvere vám umožňujú 
dokonale oddeliť hlučné priestory, ako sú napr. chodby, od bežných prevádzkových priestorov, alebo 
tiež dosiahnuť vysoký úžitkový komfort v miestnostiach s požiadavkami na pokojné prostredie, ako sú napr. 
spálne alebo pracovne. Dvere môžu byť osadené do drevenej obložkovej alebo rámovej zárubne označenej 
v katalógu piktogramom alebo do kovovej zárubne, ktorá musí byť osadená tesnením. Hodnota útlmu 
zvukovo-izolačných dverí SAPELI môže byť 27, 32, 37 a najnovšie aj 43 dB. 

BEZPEČNOSTNé DVErE SAPELI DREVENé  
Ponúkame ich v 2. bezpečnostnej triede a sú určené na zabezpečenie bytov, kancelárií a ďalších 
chránených priestorov. tieto bezpečnostné dvere majú drevenú konštrukciu a vyrábame ich v 
niekoľkých modelových radoch. Okrem samotnej bezpečnosti môžu byť dvere dodané s úpravou DPO, 
zVI, Klima. Sú určené do kovovej zárubne SAPELI – Kz, ktorá je v štandarde vybavená tesnením. Dvere sú 
vybavené na závesovej strane pasívnymi čapmi a na zámkovej strane je osadený viacbodový zámok. Sú 
určené smerom do chráneného priestoru. Najnovšie je sortiment bezpečnostných dverí SAPELI drevených 
rozšírený o vyhotovenie bezpolodrážkové. Všetky typy dverí sú skúšané a certifikované, takže spĺňajú všetky 

právne a technické požiadavky stanovené na území SR na stavebné prvky.

BEZPEČNOSTNé DVErE SAPELI KOVOVé  
myslíme tiež na vašu bezpečnosť a ochranu majetku proti násilnému vniknutiu. Preto majú naše dvere v 
tejto kategórii vnútorný trezorový mechanizmus so šiestimi až siedmimi bezpečnostnými 
čapmi, ktoré sa zasúvajú do zárubní a tým zaisťujú celý dverový priestor. Povrchovo sú upravené podľa 
priania zákazníka rovnako ako klasické dvere modelových radov SAPELI. Komplet dverí a zárubní je vybavený 
3D nastaviteľnými závesmi. Bezpečnostné uzávery sú vyrábané aj s požiarnou odolnosťou EI 30 a EI 45. 
Všetky typy dverí sú skúšané a certifikované, takže spĺňajú všetky právne a technické požiadavky 
stanovené na území ČR na stavebné prvky. Bezpečnostné dvere SAPELI sú ponúkané v 2. a 3. 
bezpečnostnej triede a sú určené na zabezpečenie bytov, kancelárií a ďalších chránených priestorov. Povrch 
dverí môže byť z oboch strán v povrchovej úprave CPL laminát alebo s prírodnou dyhou, pozri tabuľku 
povrchových úprav. montáž bezpečnostných dverí môže vykonávať iba firma vyškolená a poverená výrobcom. 
Nie je možné dodať dvere s prídavným zámkom. Polodrážka dverí je 29 mm. 

POŽIARNE A DyMOTESNé uzáVEry 

Naše výrobky sú preverené nielen dlhoročnou prevádzkou, ale aj prísnymi atestmi. Požiarne uzávery SAPELI 
sa skladajú z protipožiarnych dverí SAPELI, ktoré môžu byť osadené v protipožiarnej obložkovej zárubni 
SAPELI, protipožiarnej rámovej presklenej stene SAPELI alebo kovovej zárubni, ktorá však spĺňa právne aj 
fyzicky všetky náležitosti pre požiarny uzáver danej odolnosti. Požiarne uzávery SAPELI sú odskúšané pre 
osadenie ako do ľahkých montovaných konštrukcií (napr. protipožiarne sadrokartónové), tak aj do tuhých 
(napr. murovaných) konštrukcií. tieto uzávery SAPELI je možné súčasne s protipožiarnou odolnosťou (EI 
(EW) 30 DP3; EI (EW) 15 DP3) dodávať aj s odolnosťou DymOtESNOu (Sa i Sm), zVuKOVO-IzOLAČNOu (až 
37 dB), vo vyhotovení KLImA (až odolnosť KLImA III ) a bezpečnostnom vyhotovení (2. bezpečnostná trieda).  
 
Ani v tomto špecifickom sortimente nemusíte ustupovať zo svojich estetických nárokov, pretože 
protipožiarne výrobky SAPELI si zachovávajú dizajn jednotlivých modelových radov. Dvere 
protipožiarne sú vyrábané v modelových radoch označených piktogramom (plné dvere SWINg a DOmINO 
sú cenené ako presklené modely). Obložkové a rámové protipožiarne zárubne sú dodávané v modelových 
radoch označených piktogramom v  povrchoch zodpovedajúcich danému modelu. 
 
Presklené protipožiarne steny SAPELI sú dodávané iba v rámovej konštrukcii vo všetkých 
povrchových úpravách zodpovedajúcich tomuto typu výrobku. Viac informácií v kapitole PrESKLENé StENy. 
Všetky výrobky a ceny sú uvádzané v tzv. bytovom vyhotovení, t. j. výrobky určené pre nižšiu až strednú 
záťaž. za uvedený príplatok je možné vyrobiť aj uzávery tzv. objektové, ktorých konštrukcia je vhodná 
do objektov so strednou až vysokou záťažou. 



Šp
ec

iá
ln

e 
dv

er
e

78

 KLIMA DVErE 
Je dôležité zvoliť vhodné dvere s ohľadom na prostredie – klímu, kde budú osadené. Preto vám SAPELI ponúka dvere 
rôznych konštrukcií do bytov, rodinných domov, bytových domov, priemyselných stavieb, sociálnych a zdravotníckych 
zariadení. Aby naše výrobky dobre slúžili svojmu účelu a nedochádzalo k problémom s funkčnosťou a deformáciou, 
odporúčame vybrať si vhodné dvere podľa uvedených klíma kategórií. Dvere Klima II. a III. majú špeciálnu konštrukciu, 
ktorá obsahuje AL vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dverí. 
 
rOzDELENIE KLImA DVErí 
Klima l. (a)   Vnútorné dvere SAPELI v štandardnom vyhotovení spĺňajú požiadavky tejto kategórie. 
Klima Il. (b)   Dvere na oddelenie priestorov so stredným rozdielom klimy (napr. kúpeľne, WC, komory, vstupy 

z temperovaných chodieb a schodísk). 
Klima IIl. (c) Dvere s určením pre prechod z nevykurovaných priestorov (garáže, pivnice, schodiská, zádveria a pod.)
  do priestorov vykurovaných. 

VODEODOLNé  DVErE 
Vodeodolné  dvere sú ideálne riešenie do mokrého a vlhkého prostredia. Dvere aj zárubne sú vyrobené zo špeciálneho 
materiálu, ktorý zaručuje stabilnú a odolnú konštrukciu v prostrediach, kde sa očakáva kontakt so zvýšenou vzdušnou 
vlhkosťou alebo s vodou – pri bazénoch, v pivniciach, v potravinárskych prevádzkach a pod. 

RTG DVErE 

V našom sortimente nájdete aj dvere, ktoré spĺňajú veľmi prísne normy pre rádiologické pracoviská. A čo je 
dôležité, ani tu nie ste obmedzení vo svojich estetických zámeroch, pretože ich môžeme vyrobiť vo všetkých plných 
modeloch, kde nie je zasahované do plochy. Dvere s RTG konštrukciou sú určené najmä pre zdravotnícke 
prevádzky (nemocnice, zubné ambulancie a pod.). Dvere sú ponúkané s hrúbkou olovenej vrstvy 2 × 1 mm. maximálny 
rozmer rtg dverí je 110 /220 cm.
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Kľučky   

DOKONALý DOPLNOK môžE PODČIArKNuť CELKOVý DOJEm. KľuČKy A KOVANIA 
mAJÚ OKrEm FuNKČNýCH KrItérIí tIEž DôLEžIté EStEtICKé POSLANIE. SÚ 
VýPOVEĎOu O VAŠOm VKuSE, O VAŠICH SCHOPNOStIACH zLADIť INtErIér 
DO POSLEDNéHO, zDANLIVO NEPODStAtNéHO DEtAILu.

Design 01 

Design 06 AndyDesign 07

Design m4 Entero Nerez 01

LusyPraktik 01
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mušľa 
zadlabávacia 
kovová hranatá 

Pre dvere posuvné, 
Nerez brúsený. 

Štandard SAPELI pre 
dvere s ostatnými 
povrchmi okrem dyhy. 

mušľa 
zadlabávacia 
drevená oválna  

Pre dvere posuvné. 

Štandard SAPELI  
pre dvere dyhované.  

 

mušľa 
zadlabávacia 
drevená hranatá 

Pre dvere posuvné. 

Štandard SAPELI  
pre dvere dyhované. 

WC – ukazovateľ WC – kľučka

Pz – kľúč FAB BB – obyč. kľúč

ukážka typov zamykania.

Nerez 02

Nerez 07

Nerez 11

Nerez 05

Nerez 08

Entero II

Slim m2Nerez 06

Nerez 09

trinity
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Bezpečnostné 
kovanie 01

VONKAJŠIE VNÚtOrNé

Bezpečnostné 
kovanie 02

BK Fest

Bezpečnostné 
kovanie m12Bezpečnostné 

kovanie m10

Bezpečnostné 
kovanie 04

Bezpečnostné 
kovanie 05 

s kľučkou Nerez 01

Bezpečnostné  
kovanie m9

Bezpečnostné 
kovanie 08

VONKAJŠIE VNÚtOrNé

VONKAJŠIE VNÚtOrNé

VONKAJŠIE VNÚtOrNé

VONKAJŠIE VNÚtOrNé

VONKAJŠIE VNÚtOrNé

VONKAJŠIE VNÚtOrNé

VONKAJŠIE VNÚtOrNé

VONKAJŠIE VNÚtOrNé
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Hrany, lišty, sklá  

Lišty na plochu

542 3

LH8 9

HRANA O3HRANA S2 DYHA HRANA P2 
CPL LAMINáT

HRANA S2 
CPL LAMINáT

HRANA S3 DYHA

Hrany

Hrany s hliníkom

HRANA AL 
POLODRážkA

HRANA AL 
BEZPOLODRážkA

HRANA AL 
BOčNé kRÍDLO

HRANA BOčNé 
kRÍDLO

HRANA O3  
(BEZ POLODRážkY)

2O3 – HRANA S DVOJITOU 
POLODRážkOU 43 DB

HRANA AL 
ZáRUBňA
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H – DYHA, CPL LAMINáT,  
CPL kOVOLAMINáT,  
FóLIA

R – DYHA, CPL 
kOVOLAMINáT

D8 L M - MOžNé AJ PRE  
ZAPUSTENé LIšTOVANIE

9

2 41 3 5

Lišty zasklievacie

11 B STRED  
(VODOROVNE)

11 B STRED (ZVISLE) 11 S OBVOD

11 B OBVOD11 A OBVOD 11 A STRED (ZVISLE) 11 A STRED 
(VODOROVNE) 

Lišty k preskleným stenám
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Sklá v cene

SCREEN čÍRESAPELUX BIELE

čINčILA čÍREPLANIBEL BRONZ

FLOAT čÍRE

kôRA čÍREkRIZET čÍRE
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zámky a závesy   

AJ PrAgmAtICKý FuNKČNý PrVOK, AKým SÚ záVESy, môžE POSLÚžIť DEKOrAtíVNEmu 
zámEru. u NáS V SAPELI SmE záVESy POVýŠILI NA DôLEžItÚ SÚČASť DIzAJNOVéHO 
rIEŠENIA. PrEtO Vám CHCEmE PONÚKNuť tVArOVO AJ mAtErIáLOVO ALtErNAtíVNE 
mODELy, z KtOrýCH SI urČItE VyBErIEtE. PAmätAJtE AJ NA tO, žE VzHľAD záVESu By mAL 
KOrEŠPONDOVAť S OStAtNým KOVANím NA DVEráCH.

ZáVES 80/10

ZáVES VX7939/160 PLANUM 
ZáVES MINI SATéN 80/10 
DO DREVENEJ ZáRUBNEZáVES VX7939/100 

ZáVES METRIkZáVES TUkAN

závesy pre dvere s polodrážkou
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ZáVES kYVNýZáVES kYVNý

ZáVES SOFT ZáVES SOFT TUkANZáVES SOFT 4H

závesy pre dvere kyvné 

závesy pre dvere HArmONIE 

ZáVES čAPÍkOVý (kUBIkA)ZáVES VX7729/160 PLANUM
ZáVES čAPÍkOVý GP  
(METALIk)

závesy pre dvere bezpolodrážkové 

ZáVES BASYS DX 61
ZáVES SFS JUST  
(kOVOVá ZáRUBňA)

ZáVES SFS JUST 
(DREVENá ZáRUBňA) ZáVES SAPTEC
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ZáMOk kOMFORT 
(kOVOVá STRELkA A ZáVORA)

ZáMOk PRE OBOJSTRANNé  
OTVáRANIE

ZáMOk PRAkTIk 
(PLASTOVá STRELkA A ZáVORA)

ZáMOk PREMIUM 
(TICHá STRELkA)

ZáMOk  
S MAGNETICkOU STRELkOU

zámky

ZáMOk VALCOVý  
(kľUčkA SO ZAMYkANÍM) 

ZáMOk VALCOVý  
(kľUčkA BEZ UZAMYkANIA) ZáMOk TROJBODOVý 

Bezpolodrážkový skrytý 
záves SAPtEC 340.  

V jednoduchosti je pôvab, 
a ak sa podarí skryť 

funkčné prvky dverí 
pohľadom tak, ako je tomu 
v tomto prípade, potešíme 
oko dizajnéra, investora aj 

budúcich návštev. tento 
typ závesu nenarušuje línie 

dverí ani vzhľad celého 
interiéru.
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Povrchy   

PEStrOSť V PONuKE POVrCHOVýCH mAtErIáLOV JE NAJLEPŠím DôKAzOm NAŠICH 
BEzKONKurENČNýCH VýrOBNýCH mOžNOStí. VIEmE rEAgOVAť NA VAŠE žELANIE BEz 
OHľADu NA tO, AKému POVrCHOVému mAtErIáLu DáVAtE PrEDNOSť. DyHA AKO KVALItNý 
PrírODNý mAtErIáL, CPL LAmINát ALEBO HPL LAmINát S VySOKOu ODOLNOSťOu 
PrOtI mECHANICKému POŠKODENIu A ODEru, VySOKý LESK S ExKLuzíVNym POVrCHOm, 
SAPDECOr S uNIKAtNIm POVrCHOm, SAPELIt S VyŠŠOu ODOLNOSťOu A PrIAzDNIVOu 
CENOu ČI FArBA V ŠIrOKEJ ŠKáLE PODľA VzOrKOVNICE rAL uSPOKOJA AKéKOľVEK VAŠE 
NárOKy. 

Dyhy zvislé i vodorovné

BREZA

DUB NATUR

čEREšňA EURóPSkA (EU)

JAVOR NATUR

JASEň STRIEBORNý

DUB AMERICký (AM)

JELšA

JAVOR AMERICký (AM)

JAVOR EURóPSkY (EU)

DUB EURóPSkY (EU)

čEREšňA NATUR

CITRóN

BUkJASEň BUk NATUR

čEREšňA AMERICká (AM)JABLOň INDICká HRUškA
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MORENá DUBOVá DYHA

morenie
dub

Dizajnové povrchy

MAHAGóN

ORECH AMERICký (AM)ORECH EURóPSkY (EU)

DUB STRIEBORNý

HPL kAMEň JESEň

SLIVkA POLENSká

MAkASAR

HPL BETóN HPL kAMEň BRIDLICA

ORECH AFRICký

HPL kAMEň ANDEZIT

ORECH NATUR

ZEBRANO STRIEBORNé

HPL kAMEň LáVA

WENGE

HPL PLECH HRDZA

ORECH POLáRNY

PADOUk

ORECH SATéNOVý

BUBINGA šÚPANá

ZEBRANO

BUBINGA kRáJANá

MAHAGóN NATUR
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morenie
dub

CPL laminát

HRUškA

kOVOLAMINáT

JELšABUk

CPL LAmINát zVISLé

*  NA DVERáCH A NA ZáRUBNIACH IBA VODOROVNÝ DEKOR

CPL LAmINát VODOrOVNé *

TEAk

WENGE

DUB BIELENý JAVOR

CPL LAmINát FArBA

SIVá U 765 /ST2/

STRIEBORNá F 509 /ST2/

BIELA HLADká

SLONOVá kOSť U 113 /ST2/

BIELA PóR

SIVá

BIELA PERLA
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CPL LAmINát StruKtur zVISLé   

SAPELIt ® zvislé

SAPDECOr ® zvislé

čEREšňA

BUk

BREST

ORECH

JAVOR

DUB

DUB

OLIVA SIVá SLIVkA

BIELA PERLA

DUB BIELY

WENGE STRUkTUR ORECH AM STRUkTUR

SLIVkA STRUkTUR

BUk STRUkTUR

JASEň STRUkTUR

ORECH STRUkTUR

TEAk STRUkTUR

VIšňA STRUkTUR

JASEň BIELY STRUkTUR

čEREšňA STRUkTUR

DUB STRUkTUR

JAVOR STRUkTUR

DUB SIVý STRUkTUR
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LESk ľADOVEC

MAT čIERNA

LESk STRIEBORNá

LESk CHAMPAGNE

LESk čIERNA

LESk čERVENá LESk CAPPUCCINO

LESk METAL

LESk VANILkA

Vysoký lesk 
LESk HLBOká BIELA MAT BIELALESk BIELA

Farby
FARBY PODľA VZORkOVNICE RAL*BIELA HLADkáBIELA PóR

*Podrobnosti si vyžiadajte u svojho predajcu.

Kartón
kARTóN
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HPL čEREšňA STRUkTUR

HPL JASEň BIELY  
STRUkTUR

HPL BUk STRUkTURHPL VIšňA STRUkTUR

HPL ORECH STRUkTUR

HPL JASEň STRUkTUR

HPL laminát zvislé

HPL LAMINáT PONÚkAME PODľA VZORkOVNICE EGGER, POLYREY, MAX A ARPA (ALU MAGIC). 

MULTIPLEX STRIEBORNá MULTIPLEX BUk

SIVá BIELA

Hrany ABS  
štandardná ponuka

HPL WENGE STRUkTUR

DEkORY PODľA VZORkOVNICE MAX *

DEkORY PODľA VZORkOVNICE POLYREY*

* Podrobnosti a cenníky si vyžiadajte u svojho predajcu.

DEkORY PODľA VZORkOVNICE ARPA*

HPL VIšňA STRUkTUR

HPL ORECH STRUkTUR

HPL JASEň STRUkTUR

HPL BUk STRUkTUR HPL čEREšňA STRUkTUR

HPL WENGE STRUkTUR

HPL JASEň BIELY STRUkTURHPL BIELA HLADká

DEkORY PODľA VZORkOVNICE EGGER*
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Čistiace prostriedky   
PrE KVALItNÚ ÚDržBu DVErí DODáVA SAPELI SEt ŠtyrOCH PrODuKtOV.

mydlový čistič s obsahom kokosového mydla 
tento čistič je určený na drevené dvere, leptané a pieskované sklá, všetky druhy nábytku, lakované aj nelakované, 
vnútorné aj vonkajšie drevené parkety a obklady. Na čistených materiáloch zanecháva jednoliaty saténovo lesklý povrch 
bez škvŕn, oživuje farbu a vzor dreva a navyše príjemne vonia. Jeho sekundárnou službou je tvorba antistatického 
náboja, ktorý zabraňuje usadzovaniu prachu. 

Leštidlo s akrylátom 
Leštidlo s akrylátom poslúži na docielenie vysokého lesku a vytvorenie ochranného filmu na vyčistených drevených 
povrchoch na dverách aj nábytku. Obsahuje taktiež včelí vosk. 

Čistiace prostriedky na sklá a leštiace utierky SAPELI 
Špeciálna leštiaca utierka SAPELI je zložená z originálneho čistiaceho rozštiepeného mikrovlákna. Čistiaci prostriedok na 
sklá je určený pre údržbu ornamentálnych skiel a zrkadiel.. 

Olej na zámky a závesy  

tento olej sa predáva samostatne mimo vyššie uvedeného setu. Ide o zmes minerálnych olejov, silikónového oleja 
a organických rozpúšťadiel, ktorých hlavnou funkciou je ochrana bežných konštrukčných materiálov pred koróziou.  



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

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