a kce

Dáváme dveřím
něco navíc
Vyšší komfort za stejnou cenu.

Pouze do 31. 1. 2015

Akce

Nadstandard
i nyní za cenu standardu
Pokud jste již naším zákazníkem nebo jste jen navštívili naši vzorkovnu či
webové stránky, dobře víte, že v SAPELI můžete očekávat vždy něco navíc –
větší výběr modelových řad, širší paletu dekorů, bohatou škálu doplňků… Ale
možná nevíte, že právě nyní můžete mít dveře a zárubně v nadstandardním
provedení bez příplatku!

Designová
zárubeň Obtus
za cenu
zárubně Normal

Atypické
rozměry
bez příplatku

Bezpečné
kalené sklo
bez příplatku

Zámek
s tichou, nebo
magnetickou
střelkou
bez příplatku

V SAPELI víme, že každý touží po luxusním bydlení, ale ne pro každého je
cenově dostupné. To už ale neplatí. Nyní může mít skvělá designová, bezpečnostní a funkční řešení doma i ten, kdo by jinak z cenových důvodů volil standard. Rodiče s malými dětmi například ocení zámek s tichou střelkou
nebo bezpečné kalené sklo, perfekcionisté zvolí chytrý zámek s magnetickou střelkou a obdivovatele světového designu nadchnou přímé linie zárubní
Obtus nebo bezpolodrážkové dveře. A přitom nikdo nemusí platit žádné navýšení. Ale pozor, tato nabídka platí pouze do 31. 1. 2015!
Podmínky akce
Nárok na využití cenově zvýhodněné nabídky dveřních komponentů vzniká při nákupu interiérových dveří včetně zárubně (komplet) v období od 1.–31. 1. 2015. Ke každému kompletu je
možné obdržet pouze jeden akční komponent, který lze navíc kombinovat s benefitem
bezpečné kalené sklo bez příplatku a designovým nerezovým kováním za akční ceny. Akce
se nevztahuje na modelové řady dveří a zárubní v cenové skupině PRAKTIK a zárubně OKZ.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky.

Za kvalitu našich
výrobků ručíme
Naše výrobky procházejí přísným testováním a jejich
kvalitu vám rádi garantujeme i v podobě 5-leté
záruky, kterou jednoduše získáte, splníte-li předem
dané podmínky a vyplníte-li náš internetový dotazník.
Za kvalitu našich výrobků hovoří kromě certifikátu
Česká kvalita i ocenění, která každým rokem
získáváme v rámci Czech TOP 100 nejlepších firem
ČR. Dveře a zárubně SAPELI jsou vyráběny ekologicky,
bez použití formaldehydů a jiných škodlivých látek.
Naším cílem je, aby vám dveře SAPELI sloužily po
dlouhá léta a vaše maximální spokojenost.
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Bezpolodrážkové
dveře bez příplatku

Lepší dveře
nyní dostupné všem!

ZÁRUK
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Akční
nabídka
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Zámek
s magnetickou
střelkou

bezpolodrážkové
dveře za cenu

polodrážkových
v dýhovaném provedení

Nejoblíbenější řešení předních architektů a designerů. Čelní plocha dveří a zárubně je v jedné rovině
a tvoří tak čistý a dokonalý celek. V ceně jsou hi-tech skryté závěsy testované na 200 000 cyklů. Pokud chcete získat takřka nezničitelné dveře
přidejte vysoce odolnou hliníkovou hranu a nebo
za příplatek bezúdržbový magnetický zámek. Dýha,
jako přírodní materiál, je to nejlepší, co si můžete pro
svůj interiér zvolit.

bez příplatku

Designový efekt bezpolodrážkových
dveří na první pohled vynikne jak
v zavřené, tak i v otevřené poloze.

Tip
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Kombinace bezpolodrážkových dveří, hliníkové hrany*
a zámku s magnetickou střelkou* vytvoří zajímavý
efekt, který se ani po letech neokouká a zároveň mnohonásobně zvýší životnost vašich dveří.

Zárubeň Obtus

za cenu zárubně Normal
Zárubeň Obtus je designově nejmodernějším řešením pro váš interiér. Napojení vodorovného nadpraží
takzvaně „na tupo“ ke svislým dílům je zdánlivý detail, ovšem s nepřehlédnutelným moderním efektem.
Oproti klasice „na pokos“, kterou známe již z interiéru
našich babiček, dáte všem návštěvám najevo, že jdete
s dobou.
Další nezanedbatelnou výhodou zárubně Obtus je
také vyšší mechanická odolnost povrchového materiálu ABS. U tak exponovaných částí interiéru, jakými
jsou právě zárubně, to zaručeně oceníte i po letech –
budou vypadat stále jako nové!
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Zárubeň
NORMAL
napojení
„na pokos“

Zárubeň
obtus
napojení
„na tupo“

* Za příplatek

Chytrý zámek pro lenochy, kterým se při zavírání nechce mačkat klika a jsou zvyklí dveře prostě jen zabouchnout. Střelka
zámku je schovaná ve dveřích a automaticky se vysune při zavření dveří. Zámek s magnetickou střelkou je určen především
pro prostory, kde se předpokládá vysoké namáhání. Pokud tedy
očekáváte, že se u vás dveře netrhnou, nebo rádi boucháte
dveřmi, pak je to volba přesně pro vás. Všechny výše uvedené
přednosti ještě znásobíte použitím zámku v kombinaci s bezpolodrážkovým provedením dveří, kde nehrozí zranění o vyčnívající
střelku zámku.

Zámek
s magnetickou
střelkou
Testován pro
500 000 cyklů
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Zámek Premium
s tichou střelkou
bez příplatku

I tento takzvaný tichý zámek je určen pro mimořádné
namáhání, ovšem jeho hlavní výhodou je nehlučný
dopad kompozitové střelky do protiplechu. Ten je
několikanásobně tišší než u běžné kovové střelky.
Naši zákazníci ho volí především u dveří do dětského
pokoje nebo pracovny. Uznejte, že tichá domácnost
má něco do sebe, tím spíš, když ji můžete mít nyní
bez příplatku.

Zámek s tichou střelkou
Tichý chod kompozitové střelky
Testováno na 500 000 cyklů
2 západy
Saténové čelo
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...něco
navíc
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Atypický rozměr
bez příplatku

Dveře by se měly přizpůsobit svému majiteli, případně jeho interiéru, i pokud jde o rozměry. Jste-li
například vyššího vzrůstu, případně rekonstruujete
byt ve starší zástavbě, kde bývají dveře atypických
rozměrů poměrně běžné, právě teď máte výjimečnou
příležitost zakoupit takové dveře bez navýšení ceny.
Konkrétně to znamená, že za cenu normálu (197 cm)
nyní zakoupíte i dveře vyšší, a to až do 210 cm. Tato
výhoda se vztahuje na dveře šířky od 60 do 90 cm.
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Bezpečné kalené sklo
bez příplatku

Vybrali jste si jakýkoliv z výše uvedených benefitů? Pak nezapomeňte že pokud objednáte
prosklený model dveří nabízíme Vám nyní možnost kaleného skla bez příplatku! V případě
kaleného skla jde především o bezpečnost. Tuto nabídku ocení především zákazníci s malými dětmi, ovšem až 6x vyšší mechanická odolnost skleněné výplně se může hodit doslova
každému. Při nárazu nábytkem během stěhování, při nečekaném průvanu nebo razantní výměně názorů. Vyšší mechanické odolnosti skla je dosaženo složitou technologickou úpravou –zahřátím skla na teplotu 620 °C a následným prudkým ochlazením. Sklo tloušťky 8 mm
poté vydrží i pád 500g ocelové koule z výšky 2 metrů! Po překročení povolené zátěže dojde
ke spontánnímu rozpadu výplně na malé neostré úlomky. Tím se zvyšuje ochrana osob během případné destrukce nebo následného úklidu střepů.

Běžné nekalené sklo
Noční můra všech rodičů –
i po drobném incidentu dojde
k destrukci a vzniku ostrých střepů.
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Bezpečné kalené sklo
Po extrémní zátěži se rozpadá
na neostré malé střepy, které nepořežou.

Získejte čisticí
prostředky
ZDARMA
Pokud v rámci této akční nabídky realizujete nákup za více než
20 000 Kč (cena bez DPH a bez
montáže) a zaregistrujete se na
www.sapeli.cz, obdržíte sadu vysoce kvalitních čisticích prostředků
zcela ZDARMA. Jejich používáním
dveře nejen ochráníte, ale prodloužíte i jejich životnost. Balíček obsahuje Mýdlový čistič s obsahem
kokosového mýdla, Leštěnku
s akrylátem, čisticí prostředek
na skla a lešticí utěrku SAPELI.

Akční nabídka
designových nerezových klik
V SAPELI najdete nejen dveře a zárubně, ale i kliky a kování. Vybírejte z mnoha typů kvalitního nerezového kování s pětiletou zárukou. A nyní navíc s výjimečnou 10 % slevou.
PROMO

nova

entero

jameson

kvadra

morgaN

senza

spy
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Další
tipy

dveře: Bergamo 43, Bergamo 10, barva bílá pór sklo: Sapelux klika: Kvadra zárubeň: Normal, barva bílá pór

Buďte moderní
Buďte v bílém
SAPELI nabízí nejširší paletu bílých dveří na trhu.
Moderní, ale i klasický vzhled, jednoduchost, krása, účelnost a čistota, to jsou
jednoznačné výhody bílé barvy. V kombinaci s bílou zvláště vynikne přírodní
dřevo nebo kov. Na stěny je vhodné použít syté odstíny barev nebo obklady
v dekoru dřeva. Hladké bílé povrchy působí nedotčeně. Bílá v interiéru předznamenává harmonii a pořádek. Pokud interiér osadíte našimi výrobky v bílé
barvě, bude působit vzdušněji. Bílá se hodí pro malé interiéry, kde opticky zvětší
prostor, ale i pro velké domy a byty, kde působí velice luxusně.

Dveře: Lotos 13, bílá barva Klika: Linum Zárubeň: Obtus
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dveře: Venecia 50, Venecia 20, barva bílá pór sklo: Planibel bronz klika: Mondeo zárubeň: Normal, barva bílá pór

9

Kvalita

Zajímejte se,
co je pod povrchem

Nebojíme se
srovnání
Kromě vysoké kvality použitých materiálů
garantujeme i precizní řemeslné zpracování ve všech fázích výroby. Proto vám bez
rozpaků můžeme poskytnout důkazy o výjimečné odolnosti všech důležitých prvků. Podívejte se, jak dveře SAPELI obstály
ve srovnávacích zátěžových testech vedle
běžných dveří, s kterými se na trhu setkáváte. Tato přesvědčivá videa nabízí skutečně
zajímavou podívanou.

Je přirozené, že většina zákazníků vybírá dveře především podle estetických parametrů – design, dekor,
doplňky apod. Ale to by rozhodně neměla být jediná
kritéria pro vaši volbu. Tím spíš, pokud chcete, aby vám
vaše dveře dobře sloužily a přinášely radost dlouhá léta.
Stejně jako na design dbáme u nás v Sapeli také na mnoho důležitých detailů, které na první pohled nejsou vidět, přesto je zaručeně
oceníte. Vše začíná kvalitní konstrukcí dveří, která vzniká na moderní výrobní lince. Díky široké nabídce materiálů, pantů, klik a nejrůznějších doplňků můžeme říci, že každé dveře jsou originál přizpůsobený
konkrétnímu zákazníkovi. Odborně zdatný personál vyslechne
vaše přání a nabídne také speciální dveře do prostor, které to
vyžadují. Ovšem dokážeme předvídat i nevyslovená přání,
proto mají naše dveře i zárubně snadnou montáž a následně
také jednoduchou údržbu.

Více na www.sapeli.cz/10-duvoduproc-dvere-sapeli/

Vysoce ceněná estetická úroveň našich výrobků zkrátka
není pouhým lákadlem pro vaše oko. Je to symbolická tečka
za dokonalým mistrovským dílem. Jsme připraveni vám nabídnout také služby bytového designéra, případně další prvky
interiéru sladěné ve stejných dekorech a barevných tónech.

dveře

ELEGANT
model 10
Sapdecor dub
zárubeň
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Normal
Sapdecor dub
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Kontaktujte obchodní
partnery SAPELI.
Jedině tak získáte
nejlepší servis
s garancí kvality.

10 důvodů,
proč SAPELI
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Hodně vydrží!
Správně zavírají i po 25 letech!
Úklid raz dva!
Šetří peníze na dlouhá léta.
U nás si vybere každý.
Detaily jsou důležité.
Umí 2x, 3x, 4x víc.
Vyrábět se musí umět!
Protože je nekoupíte v supermarketu
— SAPELI vás v tom nenechá.
› Montáž snadno a rychle.

Akční slevy lze uplatnit při objednání kompletu (dveře + zárubeň)
v období od 1. 1. do 31. 1. 2015
u obchodních partnerů SAPELI.
Akce se nevztahuje na modelové řady dveří a zárubní v cenové
skupině PRAKTIK a zárubně OKZ.
Tuto akční nabídku není možné
kombinovat s jinými akčními nabídkami SAPELI. Výrobce si vyhrazuje právo změny nabídky.

www.sapeli.cz

