
Viac na www.sapeli.eu

Akciové balíčky
dverí na mieru

•  Kľučka Praktik iba za 5 EUR
vrátane DPH. 

•  Odvoz a likvidácia starých 
dverí zadarmo. 

•  Viac ako 100 predajných miest. 

•  Možnosť predĺženia záruky 
na 5 rokov.  

•  Sledujte akciový kalendár.
Každý mesiac iné zľavy.

Od 1. 2. do 30. 4. 2014
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Vyberie si naozaj každý  
Zvýhodnené balíčky v SAPELI sú skvelou príležitosťou vylepšiť si 
interiér konečne podľa svojich predstáv. Poskladali sme ich tak, aby 
si vybral skutočne každý – zákazníci z paneláku aj z rodinného domu. 
Tí, ktorí chcú zvýšiť hodnotu svojej nehnuteľnosti, aj tí, ktorí vedia 
doceniť vyššiu kvalitu každodenného života.

Základná 
ponuka 
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Nielen komfort, ale aj skvelá investícia  
Investíciou do nových dverí výrazne zvyšujete hodnotu 
a atraktivitu svojej nehnuteľnosti. To je veľmi rozumné 
rozhodnutie práve v dnešnej dobe, kedy sa úroky na sporiacich 
účtoch pohybujú veľmi blízko nuly. I v prípade, že plánujete 
svoj byt alebo dom časom predať, máte teraz skvelú príležitosť 
urobiť dojem nielen na svoje návštevy, ale taktiež 
na budúceho kupca. 

Predĺžte si jednoducho záruku na 5 rokov  
Predajom to pre nás nekončí. Ak pri nákupe splníte dopredu 
dané podmienky a vyplníte jednoduchý internetový dotazník, 
automaticky sa vám predlžuje záruka z 2 na 5 rokov. Podmienky 
a dotazník získate u obchodného partnera SAPELI, alebo ich 
nájdete na www.sapeli.eu. Naším cieľom je, aby vám dvere 
SAPELI prinášali radosť po dlhé roky, kedykoľvek chytíte kľučku, 
kedykoľvek sa na ne len letmo pozriete. 

Kľučka Praktik iba za 5 EUR vrátane DPH* 
Ak zákazníci hľadajú jednoduchú, elegantnú a modernú kľučku 
k svojim novým dverám, veľmi často im padne do oka práve 
model Praktik 01. Využite to a objednajte si dvere s touto 
kľučkou, a dosiahnete tak dokonalé zladenie interiéru presne 
podľa vašich predstáv. 
* Platí iba do vypredania zásob. 

Odvoz a likvidácia starých dverí zadarmo 
Doslúžili vám staré dvere? Investujte do nových. Budete ich 
mať denne na očiach a denne vám budú prinášať radosť. Odvoz 
a likvidácia starých dverí vám ušetrí čas a peniaze, a výmena 
za nové tak prebehne hladko a bez komplikácií. 

 ü

 ü

 ü

 ü
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Balíček  
Panelák

 ü rýchlo 
 ü bez búrania  
 ü bez prachu 
 ü zásadná premena interiéru 
 ü teraz výhodne 

 

Dvere s OKZ zárubňou 
– čisté a elegantné riešenie bez búrania! 
Dômyselný princíp OKZ systému pochádza z našej vlastnej 
autorskej dielne SAPELI. Obklad kovových zárubní (pôvod 
skratky OKZ) jednoducho a rýchlo nahradí staré kovové 
zárubne úplne novými drevenými, a to bez hrubých búracích 
a stavebných prác. Do tohto typu zárubní je možné 
navyše použiť ako dvere plné, presklené drevené, tak 
aj celosklenené. 

S novými dvermi môžete dokonca prehodnotiť aj dispozičné 
riešenie interiéru, a tým lepšie využiť svoj obytný priestor. 
Zárubne OKZ totiž umožnia nielen ľubovoľne zmeniť 
smer otvárania, napr. ľavé na pravé, ale aj vlastný spôsob 
otvárania, kedy klasické otočné dvere nahradíme dvermi 
posuvnými, skladacími či harmonikovými.  

Kto tvrdí, že nemôžete mať 
atraktívny byt v paneláku?  
Aj napriek občasným uštipačným poznámkam má bývanie v paneláku svoje nespor-
né výhody a tí, ktorí v panelovom dome bývajú, naň často nedajú dopustiť. Zvlášť 
ak si dokážu vyriešiť niektoré typické „panelákové neduhy“. A práve kovové zárubne 
sú jedným z takých nedostatkov. Ak pominieme ich na prvý pohľad nevkusný dizajn, 
majú nedostatky taktiež funkčné, predovšetkým nepríjemnú hlučnosť pri doľahnutí 
krídla a minimálnu akustickú izoláciu. Pritom riešenie je tak jednoduché.

Vidíte ten rozdiel? 
A teraz si predstavte tú 
premenu vo vašom byte… 

zárubňa OKZ pred obložením

zárubňa OKZ po obložení
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Cenové zvýhodnenie v rámci balíčka Panelák. 
Aká bude vaša zľava? 
Náš akciový balíček Panelák má za cieľ vám cenovo ešte viac 
sprístupniť dokonalé panelákové riešenie – nové dvere SAPELI so 
zárubňami OKZ. Posúďte sami:

Zľavy sa vzťahujú na obľúbené modely Elegant, Bergamo, Domino, Lotos, 
Swing, Venecia so zárubňami OKZ Normal vo vyhotovení CPL laminát, CPL 
laminát farba, CPL laminát struktur* alebo dyha Natur.  
* Okrem modelu Venecia. 

Konkrétna výška zľavy je závislá od množstva objednaných dverí a včasnosti vášho 
rozhodnutia. Je možné využiť vyššiu zľavu z nadchádzajúcich mesiacov. Spätné využi-
tie vyššej zľavy nie je možné. Termín dodania hotovej zákazky sa však odvíja od výberu 
výšky zľavy /mesiaca, z ktorého je zľava využitá.  

FEBRUÁR MAREC APRÍL

1 – 3 komplety 20 % 15 % 10 %

4 – 9 kompletov 10 % 20 % 15 %

10 – 20 kompletov 15 % 10 % 20 %
Zľava sa počíta iba z cenníkovej ceny dverí.
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Balíček  
Rodina

Vnútri rôzne, na povrchu na nerozoznanie 
Jedna z  mnohých výhod dverí SAPELI oproti konkurencii je skutočnosť, že pri rôznych 
špeciálnych vlastnostiach môžu byť dvere v celom dome dokonale zladené. Môžete tak 
špeciálnu vlastnosť dverí plne podriadiť potrebám a charakteru danej miestnosti bez toho, aby 
ste boli nútení do nejakých estetických kompromisov.

Aj dvere majú mať rôzne vlastnosti. 
Tak ako ľudia, ktorí v domácnosti žijú. 
Predstavme si napríklad rodinu Novákovcov. Zatiaľ čo dospievajúci syn Tomáš si 
rád pustí hudbu pekne nahlas, ocko potrebuje pokoj na prácu, ktorú si často nosí 
domov. Dcéra Klára zase dokáže stráviť odpoludnie v kúpeľni, až tam pre samú 
paru nie je skoro vidieť, a mamičke sa robia vrásky z toho, ako dedo večne fajči 
v kotolni. Dobre vieme, že každý z vás je originál, a chceme, aby ste sa napriek 
tomu u vás doma všetci cítili dobre. Preto vám prinášame zvýhodnený balíček za-
hŕňajúce dvere so špeciálnymi vlastnosťami. Aby ste nerušili, aby ste nevyhoreli 
pre roztržitosť, aby vám dvere od kúpeľne nepukli vlhkosťou ako naklíčená fazuľa.

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 
(27 dB, 32 dB, 37 dB – ušetríte až 140 EUR za komplet vrátane DPH) 
Dvere tvoria špeciálne konštrukcie doplnené zvukovo-izolačnými doplnkami. Tieto 
dvere vám umožňujú dokonale oddeliť napríklad spálňu alebo pracovňu od ostat-
ných priestorov.

KLIMA ODOLNOSŤ 
(II. a III. – ušetríte až 66 EUR za komplet vrátane DPH) 
Aby naše výrobky dobre slúžili bez deformácií svojmu účelu aj v priestoroch, kde sa 
očakáva vyššia vzdušná vlhkosť (napr. kúpeľňa, práčovňa, bazén), odporúčame vybrať 
si dvere zodpovedajúcej klima kategórie. Dvere kategórie Klima II. a III. majú špeciálnu 
konštrukciu, ktorá obsahuje AL vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dverí. 

PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ 
(EI/EW 15, 30 – ušetríte až 132 EUR za komplet vrátane DPH) 
Naše výrobky sú preverené nielen dlhoročnou prevádzkou, ale aj prísnymi atestmi. 
Protipožiarne dvere sú vyrábané vo vybraných modelových radoch.
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Špeciálne vlastnosti dverí 
teraz úplne zadarmo! 
Dvere špeciálnych vlastností môžete mať teraz bez príplatku 
za základnú cenu daného modelu. Celkový počet zvýhodnení je 
potom závislý od celkového počtu objednaných kompletov. 

Zvýhodnenie platí pre komplety (dvere + zárubňa) v plnom vyhotovení modelov 
a povrchov, ktoré špeciálnu vlastnosť konštrukčne umožňujú. 
Platí iba pre špeciálne vlastnosti Zvuková izolácia 27, 32, 37 dB, Klima II. a III. 
Protipožiarna odolnosť EI/EW 15, 30. 
Dvere môžu obsahovať iba jednu špeciálnu vlastnosť. 
Ponuka platí pre všetky dostupné povrchy.

POČET OBJEDNANÝCH KOMPLETOV ZVÝHODNENIE

2 – 3 1 odolnosť zadarmo

4 – 6 2 odolnosti zadarmo

7 a viac 3 odolnosti zadarmo
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Balíček  
Bezpečie

Domov, to je predovšetkým 
bezpečie!  
Vstupné dvere sú vizitkou toho, kto za nimi býva. Ale nenechajte sa mýliť, pre-
zradia o vás oveľa viac než mieru vášho vkusu. Napríklad to, ako veľmi vám zále-
ží na ochrane vášho domova. Keď sa prejdete po vašom okolí, môžeme s trochou 
zveličenia vstupné dvere rozdeliť do niekoľkých základných kategórií – model 
Naivka, model Neriešim, model Ochranca… Kam by ste sa zaradili vy? 

Ochráňte najzraniteľnejšie miesto svojho bytu  
Význam bezpečnostných dverí stúpa predovšetkým tam, kde sú vstupné dvere jediným 
pravdepodobným vstupom pre zlodejov, teda predovšetkým vo viacpodlažných bytových domoch. 
Ich úlohou je spoľahlivo ochrániť byt pred nezvanými návštevníkmi, preto sú dvere v  celej 
ploche mechanicky odolnejšie a navyše vybavené aktívnymi a pasívnymi čapmi, zasúvajúcimi sa 
do  zárubní. Môžu sa zároveň kombinovať s  bezpečnostnými uzávermi s  požiarnou odolnosťou 
alebo zvukovo-izolačnými vlastnosťami. 
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Investujte taktiež do bezpečnosti 
– teraz je to výhodnejšie. 
Akciový balíček Bezpečie má za  cieľ podporiť rozhodovanie našich zákazníkov, aby 
pri  vylepšovaní svojich domovov nezabúdali taktiež na  ich zabezpečenie. Veľkou 
výhodou dverí SAPELI totiž je, že aj  dvere vstupné môžete zladiť do  jedného 
dizajnového štýlu s dvermi vnútornými. 
Ponuka platí pre všetky dostupné povrchy.

CPL laminát zvislý dekor 
CPL laminát biela a sivá
CPL laminát struktur

Komplet dvere a kovová zárubňa

Jednodielna 
zamurovacia 

po zľave 20 %

Dvojdielna 
pre dodatočnú

montáž 
po zľave 20 %

SEKURA EI/EW 30 + K3 + BT2Sap 339 / 406,80 s DPH 342 / 410,40 s DPH

MULTI EI/EW 30 + K3 + 37 dB + BT2Sap 394 / 472,80 s DPH 396 / 475,20 s DPH

Dyha natur 
buk natur, dub natur, 
mahagón natur

Komplet dvere a kovová zárubňa

Jednodielna 
zamurovacia 

po zľave 20 %

Dvojdielna 
pre dodatočnú

 montáž 
po zľave 20 %

SEKURA EI/EW 30 + K3 + BT2Sap 366 / 439,20 s DPH 368 / 441,60 s DPH

MULTI EI/EW 30 + K3 + 37 dB + BT2Sap 420 / 504 s DPH 422 / 506,40 s DPH

Dyha natur 
javor natur, orech natur, 
čerešňa natur

Komplet dvere a kovová zárubňa

Jednodielna 
zamurovacia 

po zľave 20 %

Dvojdielna 
pre dodatočnú

 montáž 
po zľave 20 %

SEKURA EI/EW 30 + K3 + BT2Sap 389 / 466,80 s DPH 391 / 469,20 s DPH

MULTI EI/EW 30 + K3 + 37 dB + BT2Sap 444 / 532,80 s DPH 446 / 535,20 s DPH
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Povrchy balíčka Panelák

CPL 
laminát 
vodorovný  
dekor

HRUŠKABUK WENGEDUB BIELENÝJAVOR

CPL 
laminát 
zvislý  
dekor

BUK JELŠA HRUŠKA TEAK

CPL 
laminát 
struktur

VIŠŇA 
STRUKTUR

DUB 
STRUKTUR

BUK 
STRUKTUR

JASEŇ 
ŠTRUKTÚR

JASEŇ BIELY 
STRUKTUR

DUB SIVÝ 
STRUKTUR

WENGE 
STRUKTUR

ORECH 
STRUKTUR

ČEREŠŇA 
STRUKTUR

JAVOR 
STRUKTUR

TEAK

SLIVKA 
STRUKTUR

BIELA PERLA BIELA HLADKÁ

CPL 
laminát 
farba biela 
a sivá

BIELA PÓR SIVÁ

CPL 
laminát 
farba

ČERVENÁ U321 VÍNOVÁ U311 ORANŽOVÁ U326ŽLTÁ U114ŽLTÁ U114 ZELENÁ U628

Dyha 
natur

JAVOR 
NATUR

MAHAGÓN 
NATUR

ČEREŠŇA 
NATUR

DUB 
NATUR

BUK 
NATUR

ORECH 
NATUR

DUB ORECH AM
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Váš predajca: 

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

Akciové zľavy je možné uplatniť pri objed-
naní kompletu (dvere + zárubňa) v období 
od 1. 2. do 30. 4. 2014 u obchodných part-
nerov SAPELI. Jednotlivé balíčky uvedené 
v akciovom letáku nie je možné kombino-
vať. Ponuka platí do vypredania zásob. 
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny ponuky. 
Výrobné termíny sú orientačné a budú sa 
určovať podľa naplnenia kapacity výroby.


