
CO SI BEREME  
Z PŘÍRODY, TO 

JÍ VRACÍME.
Staňte se patronem našeho lesa.  

Za každé zakoupené dýhované dveře 
se zárubní vč. kování SAPELI vysadíme 

strom a odměníme i vás.

vracimestromy.cz

S nákupem dýhovaných dveří SAPELI vchází do vašeho 
domova nejen dominantní přírodní prvek, ale také 

dobrý pocit, že spolu s námi pomůžete českým lesům. 
Stanete se patronem našeho společného lesa  

s možností získat další výhody.

Akce platí od 1. 2. do 30. 4. 2021.

sapeli.cz



PARTNER PROJEKTU:  

SAPELI jako největší český výrobce dveří  
a zárubní své produkty z velké části vyrábí  
z ušlechtilé přírodní suroviny, ze dřeva. 
Proto nejsme lhostejní k nevídaným 
škodám, jaké v našich lesích během 
posledních let napáchala kůrovcová 
kalamita. Připravili jsme projekt, kterým 
v rámci svých možností chceme přispět 
k jejich obnově. S nákupem dýhovaných 
dveří a zárubní vč. kování SAPELI se 
automaticky stanete patronem našeho 
společného lesa a na dosah máte i další 
výhody. 

Jakékoli dotazy vám zodpoví obchodní partner 
SAPELI, u kterého výrobky kupujete.

Při zakoupení dýhovaných dveří a zárubní 
vč. kování SAPELI obdržíte zákaznický 
balíček obsahující jednoduchý postup 
online registrace.

Rozhodli jsme se společně s našimi 
partnery a regionálními prodejci dveří 
SAPELI vrátit do českých lesů tolik 
stromů, kolik dýhovaných dveří a zárubní 
vč. kování prodáme našim zákazníkům  
v období od 1. 2. do 30. 4. 2021. Na 
Vysočině nedaleko Jihlavy tak vznikne 
zcela nový zdravý les, který vysadíme 
vlastníma rukama a na vlastní náklady ve 
spolupráci a pod dohledem odborníků ze 
společnosti Lesy České republiky, s.p. 

CO JE CÍLEM 
PROJEKTU?

VÝHODY 
PATRONA 

JAK AKTIVOVAT 
VÝHODY PATRONA?
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Automaticky při nákupu obdržíte kvalitní 
ošetřující přípravek pro péči o své 
dýhované dveře a zárubně.

Možnost aktivovat prodlouženou 5letou 
záruku na zakoupené produkty.

Zajímavou slevu na nákup zboží  
u partnera projektu Zahradnictví Flos. 
Skvělá příležitost zpříjemnit prostředí  
u vás doma nebo v nejbližším okolí.

Jako patrona vás budeme průběžně po 
dobu 5 let informovat, jak se lesu daří.

Na základě online registrace dále získáte:

LES JE NÁŠ VÁŽENÝ 
DODAVATEL 


