Kvalita

není jen na oko.
• Vysoký standard podložený důkazy
• Srovnávací testy
mechanické odolnosti
• Atraktivní novinky pro rok 2014
• Možnost prodloužení záruky
až na 5 let
• Nový katalog 2014/2015
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www.sapeli.cz

nebo sleva 15 %

Kvalita
Zajímejte se,
co je pod povrchem

Nebojíme se
srovnání

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.  

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.

Stejně jako na design u nás v SAPELI dbáme 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

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 designera, případně další
prvky interiéru sladěné ve stejných dekorech a barevných
tónech.

dveře 

ELEGANT
model 10
Sapdecor dub
zárubeň

Normal
Sapdecor dub
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Akční
nabídka
Zvolíte SAPELI BONUS,
nebo slevu 15 %?

15 % sleva
ze základní ceny dveří a zárubní je druhou alternativou, kterou můžete zvolit jako odměnu
za svůj nákup. I touto cestou chceme naše kvalitní produkty zpřístupnit co nejširšímu okruhu zákazníků.
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Pokud se rozhodnete pro dveře SAPELI získáte vynikající kvalitu
ve špičkovém designu a nyní ještě něco navíc!
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SAPELI BONUS
je časově omezená akce, která vám přináší dárek v podobě atraktivní slevy na nákup
elektroniky, dovolené, nářadí, hraček a jiného atraktivního zboží podle vlastního výběru.
Váš bonus bude odpovídat 30 % ze základní ceny kompletu dveře a zárubeň! Podívejte se
na katalog atraktivního zboží v katalogu SAPELI BONUS na www.sapeli.cz.wbonus.cz.

Nárok na SAPELI BONUS nebo 15 % slevu vzniká pouze při zakoupení interiérových dveří včetně zárubně.
Akce se nevztahuje na modelové řady dveří a zárubní v cenové skupině PRAKTIK a zárubně OKZ.
Platnost nabídky pro SAPELI BONUS a 15 % slevu je od 12. 5. do 30. 6. 2014. SAPELI BONUS můžete
čerpat do 31. 12. 2014. SAPELI BONUS a 15% slevu nelze mezi sebou kombinovat.

Vybírejte z naší široké nabídky:
Chcete se dozvědět víc? Náš nový katalog SAPELI 2014/2015 pro vás bude zdrojem
inspirace a možná také netušených možností.

Jak na to:
• Vyberte si interiérové dveře se zárubní na www.sapeli.cz nebo u autorizovaného prodejce SAPELI.
• Zakoupením kompletu interiérové dveře + zárubeň získáte                                  v hodnotě 30 % z ceny dveří
a zárubní bez DPH.  
• Klikněte na náš akční e-shop a vyberte si, jak uplatníte svůj bonus – volit můžete
z atraktivní nabídky zboží od elektroniky přes nářadí, dovolenou až po dětské hračky.
• Bonus lze čerpat:  – v dílčích odběrech,
– odběrem v celkové výši bonusu,
– odběrem přesahujícím výši bonusu s doplatkem.
• Podrobná pravidla a informace o akci a postupu při čerpání bonusu najdete na www.sapeli.cz
nebo vám je sdělí váš nejbližší prodejce SAPELI.
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SAPDECOR ® svislé
DUB BÍLÝ

dub

Představujeme NOVINKY
v našem sortimentu

OLIVA ŠEDÁ

ŠVESTKA

SAPELI, jako přední výrobce dveří na českém trhu již více než 20 let
úspěšně hájí svou pověst úspěšného inovátora. I pro letošní rok jsme
si připravili hned několik novinek, které ještě více zpestří náš bohatý
sortiment. Zde uvádíme pouhý zlomek toho, co je v našem sortimentu
nového, další příjemná překvapení na vás čekají na www.sapeli.cz.

SAPELIT ® svislé

JILM

Novinky

Reverzní
otevírání

vám přináší nové
možnosti moderního designového
řešení „dveří v jedné linii“
i pohodlnější užívání interiéru.
Například v úzké chodbě můžete
zvolit opačný směr otevírání
do zárubně, čímž zamezíte
nečekané kolizi jiného člena
domácnosti s dveřním křídlem.
I tato zdánlivá maličkost nám
pomáhá naplnit jedno z našich
poslání – spoluvytvářet bydlení,
které se přizpůsobí vám. Proč by to
mělo být obráceně?
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V rozšířené
nabídce 
představujeme 
zcela nové
povrchy

bílá perla

JAVOR

BUK

DUB

OŘECH

TŘEŠEŇ

Nové modely
Harmonie Praktik 
doplňují modelovou řadu Harmonie,
a to úpravou šířky skla. Svislý pruh,
který plní estetickou i praktickou
funkci je odpovědí na poptávku
našich zákazníků a současně
důkazem, že při hledání cenově
dostupných nabídek nemusíte u nás
v SAPELI nic slevit ze svých nároků.
Jistě uznáte, že užší provedení skla
splňuje vysoký standard moderního
designu.
Zároveň jsme pro řadu Harmonie
cenově zpřístupnili řadu skel
od Sapeluxu až po zabarvená skla.

Sapelit je vynikající náhrada folie –
ačkoli má vyšší odolnost a přirozeně
působící vzhled dřeva, jeho cena je
stejně dostupná. Sapelit je dostupný
především v těch dekorech, které jsou
mezi našimi zákazníky nejvíce oblíbené.
Sapdecor je nejmodernější,
na pohled i na dotek velmi příjemný
materiál. Při jeho výrobě se využívá
nanotechnologií s dokonalým 3D
efektem tisku a výsledkem je skutečně
věrné napodobení přírodní dýhy.

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

Myslíme
na každý detail   
Designové možnosti našich modelů doslova
násobí pestrá paleta dekorů, skel, klik, kování
a dalších nejrůznějších doplňků. Spoluautory
konečné podoby dveří se tak můžete stát i vy
sami. Naši pracovníci i personál ve vzorkovnách
našich partnerů jsou připraveni poskytnout vám
veškeré informace i odborné rady při výběru.

dveře 

AKORD
model 92
dýha švestka polenská
KLIKA

Design M4

Akční slevy lze uplatnit při objednání
kompletu (dveře + zárubeň)
v období od 12. 5. do 30. 6. 2014
u obchodních partnerů SAPELI.
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Tuto akční nabídku není možné
kombinovat s jinými akčními
nabídkami SAPELI.. Nabídka platí
do vyprodání zásob. Výrobce si
vyhrazuje právo změny nabídky.

