Akční balíčky

dveří na míru

• Klika Praktik pouze za 100 Kč.
• Odvoz a likvidace starých
dveří zdarma.
• Nákup na splátky bez
navýšení.
• Možnost prodloužení záruky na 5 let.
• Sledujte akční kalendář.
Každý měsíc jiné slevy.
Od 1. 2. do 30. 4. 2014

Více na www.sapeli.cz

Základní
nabídka

Vybere si opravdu každý
Zvýhodněné balíčky v SAPELI jsou skvělou příležitostí vylepšit si
interiér konečně podle svých představ. Poskládali jsme je tak, aby
si vybral skutečně každý – zákazníci z paneláku i z rodinného domu.
Ti, kteří chtějí zvýšit hodnotu své nemovitosti, i ti, kteří umí docenit
vyšší kvalitu každodenního života.
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ü

Nejen komfort, ale i skvělá investice

ü

Prodlužte si jednoduše záruku na 5 let

ü

Klika Praktik pouze za 100 Kč*

ü
ü

Investicí do nových dveří výrazně zvyšujete hodnotu
a atraktivitu své nemovitosti. To je velice chytré rozhodnutí
právě v dnešní době, kdy se úroky na spořicích účtech
pohybují velice blízko nuly. I v případě, že plánujete svůj
byt nebo dům časem prodat, máte nyní skvělou příležitost
udělat dojem nejen na své návštěvy, ale také na budoucího
kupce.

Prodejem to pro nás nekončí. Pokud při nákupu splníte
předem dané podmínky a vyplníte jednoduchý internetový
dotazník, automaticky se vám prodlužuje záruka ze 2 na 5 let.
Podmínky a dotazník získáte u obchodního partnera SAPELI,
nebo je naleznete na www.sapeli.cz. Naším cílem je, aby
vám dveře SAPELI přinášely radost po dlouhá léta, kdykoli
vezmete za kliku, kdykoli se na ně třeba jen letmo podíváte.

Pokud zákazníci hledají jednoduchou, elegantní a moderní
kliku ke svým novým dveřím, velmi často jim padne do oka
právě model Praktik 01. Využijte toho a objednejte si dveře
s touto klikou, a dosáhnete tak dokonalého sladění interiéru
přesně podle vašich představ.
* Platí pouze do vyprodání zásob.

Odvoz a likvidace starých dveří zdarma
Dosloužily vám staré dveře? Investujte do nových. Budete
je mít denně na očích a denně vám budou přinášet radost.
Odvoz a likvidace starých dveří vám ušetří čas a peníze,
a výměna za nové tak proběhne hladce a bez komplikací.

Možnost splátek bez navýšení
Společnost SAPELI nabízí prostřednictvím vlastních
obchodních partnerů možnost úvěrového ﬁnancování
od společnosti Home Credit. Splátky bez navýšení jsou
výhodnou alternativou ﬁnancování koupě nových dveří
pro ty, kteří nemají dostatek ﬁnančních prostředků v daný
okamžik. Příklady splácení a další informace o možnosti
čerpání úvěru najdete u obchodních partnerů SAPELI nebo
na stránkách www.homecredit.cz.
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Balíček
Panelák

Kdo tvrdí, že nemůžete mít
atraktivní byt v paneláku?
I přes občasné uštěpačné poznámky má bydlení v paneláku své nesporné výhody
a ti, kteří v panelovém domě bydlí, na něj často nedají dopustit. Zvlášť pokud si
dokáží vyřešit některé typické „panelákové neduhy“. A právě kovové zárubně jsou
jedním z takových nedostatků. Pomineme-li jejich na první pohled nevkusný design, mají nedostatky také funkční, především nepříjemnou hlučnost při dolehnutí
křídla a minimální akustickou izolaci. Přitom řešení je tak jednoduché.

ü
ü
ü
ü
ü

rychle
bez bourání
bez prachu
zásadní proměna interiéru
nyní výhodně

Dveře s OKZ zárubní
– čisté a elegantní řešení bez bourání!
Důmyslný princip OKZ systému pochází z naší vlastní
autorské dílny SAPELI. Obklad kovových zárubní (původ
zkratky OKZ) snadno a rychle nahradí staré kovové zárubně
zcela novými dřevěnými, a to bez hrubých bouracích
a stavebních prací. Do tohoto typu zárubní lze navíc použít
jak dveře plné, prosklené dřevěné, tak i celoskleněné.

zárubeň OKZ před obložením

S novými dveřmi můžete dokonce přehodnotit i dispoziční
řešení interiéru, a tím lépe využít svůj obytný prostor.
Zárubně OKZ totiž umožní nejen libovolně změnit směr
otevírání, např. levé na pravé, ale i vlastní způsob otevírání,
kdy klasické otočné dveře nahradíme dveřmi posuvnými,
skládacími či harmonikovými.

Vidíte ten rozdíl?
A teď si představte tu
proměnu ve vašem bytě…
3

zárubeň OKZ po obložení

Cenové zvýhodnění v rámci balíčku Panelák.
Jaká bude vaše sleva?
Náš akční balíček Panelák má za cíl vám cenově ještě více
zpřístupnit dokonalé panelákové řešení – nové dveře SAPELI se
zárubněmi OKZ. Posuďte sami:

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

1 – 3 komplety

20 %

15 %

10 %

4 – 9 kompletů

10 %

20 %

15 %

10 – 20 kompletů

15 %

10 %

20 %

Sleva se počítá pouze z ceníkové ceny dveří.

Slevy se vztahují na oblíbené modely Elegant, Bergamo, Domino, Lotos, Swing,
Venecia se zárubněmi OKZ Normal v provedení CPL laminát, CPL laminát
barva, CPL laminát struktur* nebo dýha Natur.
* Kromě modelu Venecia.

Konkrétní výše slevy je závislá na množství objednaných dveří a včasnosti vašeho
rozhodnutí. Je možné využít vyšší slevy z nadcházejících měsíců. Zpětné využití vyšší
slevy není možné. Termín dodání hotové zakázky se však odvíjí od výběru výše slevy /
měsíce, ze kterého je sleva využita.
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Balíček
Rodina

I dveře mají mít různé vlastnosti.
Tak jako lidé, kteří v domácnosti žijí.
Představme si třeba rodinu Novákových. Zatímco dospívající syn Tomáš si rád
pustí hudbu pěkně nahlas, tatínek potřebuje klid na práci, kterou si často nosí
domů. Dcera Klára zase dokáže strávit odpoledne v koupelně, až tam pro samou
páru není skoro vidět, a mamince se dělají vrásky z toho, jak děda věčně kouří
v kotelně. Dobře víme, že každý z vás je originál, a chceme, abyste se přesto u vás
doma všichni cítili dobře. Proto vám přinášíme zvýhodněný balíček zahrnující dveře se speciálními vlastnostmi. Abyste nerušili, abyste nevyhořeli kvůli roztržitosti,
aby vám dveře od koupelny nepukly vlhkostí jako naklíčená fazole.

Uvnitř různé, na povrchu k nerozeznání
Jedna z mnoha výhod dveří SAPELI oproti konkurenci je skutečnost, že při různých speciálních
vlastnostech mohou být dveře v celém domě dokonale sladěné. Můžete tak speciální
vlastnost dveří plně podřídit potřebám a charakteru dané místnosti, aniž byste byli nuceni
do nějakých estetických kompromisů.

ZVUKOVÁ IZOLACE (27 dB, 32 dB, 37 dB – ušetříte až 3 200 Kč za komplet)
Dveře tvoří speciální konstrukce doplněné zvukoizolačními doplňky. Tyto dveře vám
umožňují dokonale oddělit například ložnici nebo pracovnu od ostatních prostor.

KLIMA ODOLNOST (II. a III. – ušetříte až 1 500 Kč za komplet)
Aby naše výrobky dobře sloužily bez deformací svému účelu i v prostorách, kde se
očekává vyšší vzdušná vlhkost (např. koupelna, prádelna, bazén), doporučujeme vybrat si dveře odpovídající klima kategorie. Dveře kategorie Klima II. a III. mají speciální
konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST (EI/EW 15, 30 – ušetříte až 3 000 Kč za komplet)
Naše výrobky jsou prověřeny nejen dlouholetým provozem, ale i přísnými atesty.
Protipožární dveře jsou vyráběny ve vybraných modelových řadách.
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Speciální vlastnosti dveří
nyní zcela zdarma!
Dveře speciálních vlastností můžete mít nyní bez příplatku
za základní cenu daného modelu. Celkový počet zvýhodnění je
pak závislý na celkovém počtu objednaných kompletů.

POČET OBJEDNANÝCH KOMPLETŮ

ZVÝHODNĚNÍ

2–3

1 odolnost zdarma

4–6

2 odolnosti zdarma

7 a více

3 odolnosti zdarma

Zvýhodnění platí pro komplety (dveře + zárubeň) v plném provedení modelů a povrchů,
které speciální vlastnost konstrukčně umožňují.
Platí pouze pro speciální vlastnosti Zvuková izolace 27, 32, 37 dB, Klima II. a III.
Protipožární odolnost EI/EW 15, 30.
Dveře mohou obsahovat pouze jednu speciální vlastnost.
Nabídka platí pro všechny dostupné povrchy.
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Balíček
Bezpečí

Domov, to je především bezpečí!
Vstupní dveře jsou vizitkou toho, kdo za nimi bydlí. Ale nenechte se mýlit, prozradí na vás mnohem víc než míru vašeho vkusu. Například to, jak moc vám záleží
na ochraně vašeho domova. Když se projdete po vašem okolí, můžeme s trochou
nadsázky vstupní dveře rozdělit do několika základních kategorií – model Naivka,
model Neřeším, model Ochránce… Kam byste se zařadili vy?

Ochraňte nejzranitelnější místo svého bytu
Význam bezpečnostních dveří stoupá především tam, kde jsou vstupní dveře jediným
pravděpodobným vstupem pro nenechavce, tedy především ve vícepodlažních bytových domech.
Jejich úkolem je spolehlivě ochránit byt před nezvanými návštěvníky, proto jsou dveře v celé ploše
mechanicky odolnější a navíc vybaveny aktivními a pasivními čepy, zasouvajícími se do zárubní.
Mohou se rovněž kombinovat s bezpečnostními uzávěry s požární odolností nebo zvukově
izolačními vlastnostmi.
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Investujte také do bezpečnosti
– nyní je to výhodnější.
Akční balíček Bezpečí má za cíl podpořit rozhodování našich zákazníků, aby při vylepšování
svých domovů nezapomínali také na jejich zabezpečení. Velkou výhodou dveří SAPELI
totiž je, že i dveře vstupní můžete sladit do jednoho designového stylu s dveřmi vnitřními.
Nabídka platí pro všechny dostupné povrchy.

CPL laminát svislý dekor
CPL laminát bílá a šedá
CPL laminát struktur

Komplet dveře a kovová zárubeň
Dvoudílná
Jednodílná
pro dodatečnou
zazdívací
montáž
po slevě 20 %
po slevě 20 %

SEKURA EI/EW 30 + K3 + BT2Sap

9 296

9 352

MULTI EI/EW 30 + K3 + 37 dB + BT2Sap

10 796

10 852

Dýha natur
buk natur, dub natur,
mahagon natur

Komplet dveře a kovová zárubeň
Dvoudílná
Jednodílná
pro dodatečnou
zazdívací
montáž
po slevě 20 %
po slevě 20 %

SEKURA EI/EW 30 + K3 + BT2Sap

10 016

10 072

MULTI EI/EW 30 + K3 + 37 dB + BT2Sap

11 516

11 572

Dýha natur
javor natur, ořech natur,
třešeň natur

Komplet dveře a kovová zárubeň
Dvoudílná
Jednodílná
pro dodatečnou
zazdívací
montáž
po slevě 20 %
po slevě 20 %

SEKURA EI/EW 30 + K3 + BT2Sap

10 656

10 712

MULTI EI/EW 30 + K3 + 37 dB + BT2Sap

12 156

12 212
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Povrchy balíčku Panelák
BUK NATUR

DUB NATUR

JAVOR NATUR

TŘEŠEŇ NATUR

OŘECH NATUR

MAHAGON NATUR

JAVOR

DUB BĚLENÝ

BUK

HRUŠKA

TEAK

WENGE

BUK

DUB

OLŠE

HRUŠKA

TEAK

OŘECH AM

JASAN BÍLÝ
STRUKTUR

JASAN
STRUKTUR

DUB
STRUKTUR

VIŠEŇ
STRUKTUR

BUK
STRUKTUR

TŘEŠEŇ
STRUKTUR

OŘECH
STRUKTUR

WENGE
STRUKTUR

DUB ŠEDÝ
STRUKTUR

JAVOR
STRUKTUR

ŠVESTKA
STRUKTUR

BÍLÁ PÓR

BÍLÁ PERLA

BÍLÁ HLADKÁ

ŠEDÁ

ŽLUTÁ U114

ČERVENÁ U321 VÍNOVÁ U311

Dýha
natur

CPL
laminát
vodorovný
dekor

CPL
laminát
svislý
dekor

CPL
laminát
struktur

CPL
laminát
barva bílá
a šedá

CPL
laminát
barva
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ZELENÁ U628

ORANŽOVÁ U326
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Kontaktujte obchodní
partnery SAPELI.
Jedině tak získáte
nejlepší servis
s garancí kvality.

Akční slevy lze uplatnit při objednání
kompletu (dveře + zárubeň) v období
od 1. 2. do 30. 4. 2014 u obchodních
partnerů SAPELI. Uvedené ceny
jsou v Kč bez DPH. Jednotlivé balíčky
uvedené v akčním letáku nelze kombinovat. Nabídka platí do vyprodání
zásob. Výrobce si vyhrazuje právo
změny nabídky. Výrobní termíny jsou
orientační a budou se určovat dle
naplnění kapacity výroby.

SAPELI, a.s.
Obchodní centrum, vzorkovna
Pávovská 15a, 586 02 Jihlava
Tel.: +420 567 572 511, +420 567 572 501
Fax: +420 567 211 915
E-mail: info@sapeli.cz
www.sapeli.cz

