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NADČASOVÁ 
KRÁSA 
LAKOVANÝCH 
DVEŘÍ

DOKONALE BÍLÉ DVEŘE. Hodí se do moderního i klasického interiéru, 

skvěle se kombinují a nikdy nezestárnou. To je jen několik z mnoha 

důvodů, proč jsou tak oblíbené. S bílou barvou perfektně ladí přírodní 

dřevo nebo kov, ale trendem je také hra kontrastů a použití tmavých 

doplňků. Na stěny můžete použít syté odstíny barev, obklady v dekoru 

dřeva nebo lze dveře nechat splynout v jeden celek se zdí. Hladké bílé 

povrchy působí čistým dojmem Bílá symbolizuje harmonii a pořádek, 

proto díky ní bude interiér působit vzdušněji. Hodí se pro malé interiéry, 

které opticky zvětší, i pro velké byty nebo domy, kde působí velice 

luxusně.

V SAPELI jsme pro vás připravili ucelenou nabídku dveří lakovaných bílou barvou. 

Zaměřili jsme se na kvalitu, perfektní vzhled i dostupnost. Na následujících stránkách 

vás blíže seznámíme s našimi produkty. Dozvíte se něco o technologiích a představíme 

vám ty nejhezčí modely v bílé barvě. Zkrátka uděláme vše pro to, abyste po přečtení 

měli jasno, které bílé dveře jsou pro vás ty pravé.

Otočné dveře LOTOS 54, barva bílá Premium, sklo Satinato bílé - 

pískování P044, skrytá zárubeň SAP 911

Otočné dveře VENECIA 30, barva bílá Komfort, sklo Sapelux bílé, 

polodrážková zárubeň Normal barva bílá Komfort

32



NEŽ POPRVÉ 
VEZMETE 
ZA KLIKU

Před nákupem dveří je vždy třeba důkladně promyslet několik 

základních věcí. Pokud si nebudete vědět rady, rádi vám pomůžeme. 

Stačí, když se zastavíte v některém z našich prodejních míst, kterých 

máme po Česku více než 70, nebo nám zavoláte na naši infolinku. 

Společně najdeme to nejlepší řešení.

📞 +420 731 637 247 

✉ info@sapeli.cz 

POČET A ROZMĚRY

Nejprve si určete, kolik dveří a zárubní potřebujete a jaké budou 

jejich rozměry v závislosti na rozměrech stavebních otvorů.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI DVEŘÍ 

Vlastnosti dveří volte vždy v závislosti na prostoru, kde budou 

osazeny. Rozhodněte se, zda některé z nich mají mít konkrétní 

speciální vlastnosti. V naší nabídce najdete například dveře 

bezpečnostní, protipožární nebo zvukově izolační. S těmito 

vlastnostmi můžete zakoupit většinu našich výrobků, takže 

dveře speciální mohou dokonale ladit s ostatními dveřmi 

v celém objektu.

OTEVÍRÁNÍ

Následně se rozhodněte, jak se budou dveře v prostoru otevírat. 

Kromě levých nebo pravých otočných dveří můžete volit také 

dveře posuvné, skládací či dveře s reverzním otevíráním.

ZÁRUBNĚ

Dalším krokem je výběr správných zárubní v závislosti na 

zvolených dveřích. Můžete volit např. klasické sesazení 

svislých a vodorovných částí na pokos (Normal) nebo si vybrat 

modernější styl spoje na tupo (Obtus). V nabídce máme dále 

OKZ zárubně, které originálně řeší situaci, kdy nechcete bourat 

staré kovové zárubně v bytě. Zajímavým designovým prvkem 

vašeho interiéru můžou být také zárubně zcela skryté.

DESIGN

Dále se zaměřte na výběr konkrétního modelu. V jednotlivých 

modelových řadách nabízíme bohatou škálu tvarů, barevných 

dekorů, skleněných výplní, hran, klik a dalších doplňků. Kromě 

lakovaných dveří můžete vybírat z různých povrchových 

materiálů, jako jsou dýha, CPL lamináty či HPL lamináty. Také 

se rozhodněte, zda upřednostníte dveře polodrážkové, či 

bezpolodrážkové.

KOVÁNÍ

Výběr závěsů můžete podřídit nejen funkčním, ale i estetickým 

kritériím. Klika jako významný designový prvek by měla tvarově 

ladit s dveřním křídlem.
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PRAKTICKÉ 
RADY NEŽ 
ZAČNETE

Dobře víme, že vybrat dveře není tak jednoduché, jak se na první 

pohled zdá. Proto pro vás máme několik tipů, které vám tento proces 

usnadní. Ať už stavíte rodinný dům, nebo jste se rozhodli rekonstruovat 

byt, se vším vám rádi poradíme.

Pokud jste se rozhodli pro naše dveře a zárubně, je 

třeba na tuto skutečnost myslet již při projektu nebo 

nejpozději v průběhu hrubé stavby a upozornit na ni 

architekta či stavební firmu. 

V případě, že máte kovové zárubně a chcete je zachovat, 

nabízíme vám řešení v podobě obkladu kovové zárubně 

− OKZ. Dřevěné obklady kovové zárubně se montují čistě, 

bez bourání a prachu během krátké doby. Navíc můžete 

změnit i systém otevírání z otočného na posuvný či 

skládací. 

Rodinám s dětmi doporučujeme pro vyšší bezpečnost 

použít u prosklených dveří kalené sklo, které má 

podstatně větší pevnost. V případě, že se přesto rozbije, 

rozpadne se na velice malé kousky, které nemohou ublížit 

jako klasické sklo.

Otočné dveře ELEGANT 10, barva bílá Premium, skrytá zárubeň SAP 911
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Pokud si nejste jisti, jak postupovat při přípravě stavebního otvoru pro 

montáž dveří a zárubní, kontaktujte nás. Poradenství poskytujeme 

zcela zdarma. 

Montáž dveří a zárubní SAPELI se v ideálním případě provádí po 

dokončení maleb, obkladů, plovoucích podlah a koberců. Montáž 

našich dveří a zárubní je čistá a velice rychlá. 

Promyslete umístění a otevírání dveří s ohledem na elektroinstalaci 

a budoucí vybavení. Dveře by vám například při otevření neměly zakrýt 

vypínač nebo jinak komplikovat každodenní užívání místnosti. Nemáte-

li dostatek prostoru, zvolte pro tyto účely praktičtější skládací nebo 

posuvné dveře.

Otočné dveře ELEGANT 10, barva bílá Premium, zárubeň LATENTE barva bílá Premium 

9



BÍLÁ PREMIUM 

TY NEJKRÁSNĚJŠÍ LAKOVANÉ DVEŘE, KTERÉ VÁM 
MŮŽEME V SAPELI VYROBIT. 

Ruční práce, díky které dostanou dveře tři poctivé 
vrstvy vysoce kvalitního laku, dodává dveřím v provedení 
Premium punc výjimečnosti. Díky tomu jsou plocha 
křídla, hrana i zárubeň vysoce odolné.

V provedení Premium používáme na dveře i zárubně 
stejnou barvu a technologii. Proto vám můžeme zaručit 
dokonalý vizuální zážitek a 100% jednotnost barvy 
dveřního křídla, obložky a ostění. 

Barva bílá Premium získala také speciální certifikaci 
pro použití na výrobcích, které přijdou do blízkého 
kontaktu s dětmi, jako jsou hračky, dětský nábytek apod.
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BÍLÁ PREMIUM 

Otočné dveře LOTOS 13, barva bílá Premium, reverzní bezpolodrážková zárubeň Obtus barva bílá Premium Posuvné dveře do pouzdra LOTOS 43, barva bílá Premium, zárubeň Obtus barva bílá Premium

 ■ Designový skvost pro náročné
 ■ Ručně lakovaná hrana i plocha dveří 
 ■ Vysoká odolnost 
 ■ 100% jednotná barva na dveřích i zárubni 
 ■ Netoxická barva bezpečná pro děti
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BÍLÁ PREMIUM
PREMIUM NENÍ JENOM BÍLÁ! Rádi pro vás na míru vyrobíme dveře a zárubně 

v dalších barevných odstínech ze vzorníků RAL i NCS. Stačí si jen vybrat.
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Otočné dveře ELEGANT 10, barva Premium RAL 1018, zárubeň kovová protipožární, barva RAL 7016
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BÍLÁ KOMFORT

HLEDÁTE-LI PREFEKTNÍ BÍLÉ DVEŘE ZA ROZUMNOU 
CENU, PAK JSOU TO LAKOVANÉ DVEŘE SAPELI 
V PROVEDENÍ KOMFORT. NA JEJICH VÝVOJI JSME SI 
DALI OPRAVDU ZÁLEŽET. 

Díky špičkové lakovací lince jsme dokázali snížit cenu 
dveřního křídla, a přitom vytvořit produkt s vysokou 
kvalitou. Dveře při výrobě opatříme speciálním základem 
a několikrát je přebrousíme. Následně na jejich povrch 
strojově naneseme tři vrstvy speciální bílé barvy. Výsledný 
povrch uzavřeme bezbarvým lakem. Pomocí UV záření 
dochází k polymeraci a barvu tak dokonale vytvrdíme.

Hranu dveří před samotným nanesením barvy na plochu 
ručně nastříkáme. To podpoří designový vzhled dveří 
a zvýší odolnost samotné hrany

Zárubeň lakujeme pomocí přesného stříkacího automatu. 
Tím je zachován vysoký standard kvality a odolnost 
obložek.
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BÍLÁ KOMFORT
 ■ Skvělý poměr mezi cenou a kvalitou 
 ■ Dokonale hladký povrch dveří 
 ■ Ručně lakovaná hrana dveří 
 ■ Odolná lakovaná zárubeň ze stříkacího automatu 
 ■ Povrch dveří vytvrzený pomocí UV záření

Otočné dveře ELEGANT 10, barva bílá Komfort, bezpolodrážková zárubeň Obtus barva bíla Komfort
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BÍLÁ STANDARD

20

OMEZENÝ ROZPOČET NEMUSÍ PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ 
ZNAMENAT KOMPROMIS. DÍKY TOMU, ŽE MÁME 100 
LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBOU DVEŘÍ, DOKÁŽEME 
ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ DODRŽOVAT NEJVYŠŠÍ 
STANDARDY KVALITY. BÍLÁ BARVA STANDARD JE 
SPOJENÍM VŠECH TĚCHTO KRITÉRIÍ.

Stejně jako v provedení Komfort využíváme špičkovou 
lakovací linku, abychom zaručili perfektní povrch 
dveřního křídla.

Hranu dveří olepujeme CPL laminátovou hranou, což 
nám umožňuje snížit cenu, ale nabídnout vysokou 
odolnost a atraktivní vzhled. 

ZZárubeň vyrábíme také z CPL laminátu. Její největší 
předností je vysoká odolnost vůči poškrábání, oděrkám 
a dalším typům poškození apod. Díky tomu si můžete být 
jistí, že dveře SAPELI zůstanou dlouhou dobu krásné.

21



BÍLÁ STANDARDBÍLÁ STANDARD

Otočné dveře DOMINO 63, barva bílá Standard, bezpolodrážková zárubeň Obtus barva bílá Standard

 ■ Ideální startovací dveře 
 ■ Zvýšená odolnost 
 ■ Zárubeň a hrana z CPL laminátu 
 ■ Příjemná cena 
 ■ Povrch dveří vytvrzený pomocí UV záření
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SMYSL 
PRO
DETAIL
DOKONALOST SKRYTÁ V KAŽDÉM 

DETAILU. Každý náš výrobek je do puntíku 

promyšlený. Ať už se jedná o technologie, 

zpracování nebo vybrané doplňky, vždy 

dbáme na to, aby výsledek splnil vaše 

očekávání. 

Otočné dveře s reverzním otevíráním, bílá barva Premium, 

skrytý závěs SAPTEC 240 – detail hrany

Posuvné dvoukřídlé dveře, bílá barva Komfort, mušle zadlabací kovová ENTERO a čelní úchyt

Otočné bezpolodrážkové dveře, bílá barva Komfort, hliníková hrana, klika MAXIMAL – detail plochy
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CO UMÍME 
VYROBIT

BERGAMO / PREMIUM / KOMFORT / STANDARD

AKORD / PREMIUM

DOMINO® / PREMIUM

REDE®  / PREMIUM 

VENECIA® / PREMIUM / KOMFORT / STANDARD

ELEGANT / PREMIUM / KOMFORT / STANDARD
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CO UMÍME 
VYROBIT
LOTOS®  / PREMIUM

MERA® / PREMIUM / KOMFORT / STANDARD

SWING / PREMIUM / KOMFORT / STANDARD

NOTE® / PREMIUM 
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KOMPLETNÍ 
NABÍDKA 
BÍLÝCH 
POVRCHŮ 
SAPELI
BÍLOU OPRAVDU UMÍME. Kromě lakovaných dveří nabízíme velký výběr 

různých materiálů se specifickými vlastnostmi. Prohlédněte si kompletní 

nabídku dekorů SAPELI seřazených dle cenové hladiny a vyberte si ten, který 

nejlépe naplní vaše představy.
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BARVA STANDARD Lakované dveře se základní odolností. 

Kombinace s CPL zárubní a CPL hranou. 

Ideální jako startovací dveře nebo do méně 

namáhaných prostor.

CPL LAMINÁT

BÍLÁ  
STANDARD

Materiál odolný vůči mechanickému 

poškození. Výhodou je i snadná údržba 

a odolnost vůči běžně používaným čisticím 

i dezinfekčním prostředkům. CPL laminát 

je povrch, který dobře snáší rodinný provoz 

s malými dětmi či domácími mazlíčky.

BARVA KOMFORT Povrchová úprava s perfektně vyváženým 

poměrem ceny a výkonu. Vyšší odolnost 

křídla díky UV barvě. Přesně lakované zárubně 

z lakovacího automatu. Ideální volba do 

každého interiéru. Snadná údržba.BÍLÁ  
KOMFORT

HPL LAMINÁT Vysoká odolnost vůči mechanickému 

poškození a oděru. Výhodou je také snadná 

údržba a vysoká odolnost vůči čisticím 

a dezinfekčním prostředkům používaným 

zejména ve zdravotnictví. Vhodný do 

extrémně namáhaných prostor, jako jsou 

zdravotnická zařízení, školy, výrobní prostory, 

sportovní zařízení, supermarkety apod.

BÍLÁ  
HLADKÁ

BARVA PREMIUM Ruční lakování křídla dveří. Tři vrstvy vysoce 

kvalitní barvy. Vysoká odolnost dveří, hrany 

i zárubní. Prémiový vzhled. Vhodné do 

interiérů s vysokými požadavky na estetiku 

a design. Snadná údržba.BÍLÁ  
PREMIUM

DÝHA DUB OLEJ Přírodní dubová dýha s povrchem ošetřeným 

přírodním probarveným olejem Superwhite. 

Jedinečný vzhled, vyšší odolnost, prémiový 

produkt. Vyšší nároky na údržbu.

SUPERWHITE

VYSOKÝ LESK A MAT

BÍLÁ  
LESK

BÍLÁ  
MAT

Exkluzivní povrchová úprava v podobě 

speciální akrylátové folie ve vysokém lesku 

nebo matu, která je zalisovaná na MDF desce. 

Umožňuje snadnou údržbu. Vhodný do 

designových interiérů.

HPL LAMINÁT ANTIFINGER

PRÉMIOVĚ 
BÍLÁ

ALPSKÁ 
BÍLÁ

Vysoká odolnost vůči oděru, nárazu 

a poškrábání. Ideální pro všechny plochy, které 

jsou vystaveny vysokému namáhání. Dokonale 

matný povrch, na dotek sametově teplý. Velmi 

dobrá ochrana proti otiskům prstů. Univerzální 

použití od domácnosti až po zátěžové objekty.

BÍLÁ  
HLADKÁ

BÍLÁ  
PERLA

BÍLÁ  
PÓR
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WWW.SAPELI.CZ

Otestujte si, jak dveře SAPELI zapadnou do vašeho interiéru. Náš 

konfigurátor vám umožní vybrat barvu stěny, typ podlahy a k tomu 

vyzkoušet jakékoliv dveře SAPELI ve všech variantách a provedeních. 

Můžete si vyzkoušet několik kombinací dekoru, barvy a skel. Vše je 

jednoduché a rychlé.

www.sapeli.cz/moje-dvere

Veškerá práva vyhrazena – je zakázáno použití nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečně tištěné nebo elektronické verze publikace, 
textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu společnosti SAPELI, a.s.
Společnost SAPELI, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění.
Publikace má pouze informativní a ilustrační charakter. 
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

SAPELI, a.s.
Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

facebook.com/sapeli     Instagram.com/sapeli_ linkedin.com/company/sapeli


