
Gratulujeme vám k výběru vašich nových dveří. Zvolili 
jste to nejlepší, co SAPELI ve spolupráci s přírodou 
nabízí. Děkujeme.

Trámové dýhy jsou exkluzivní dřeviny určené pro ty, kteří dokážou 
ocenit všechny přirozené projevy skutečně přírodního materiálu.

Kvalitu a podobu sesazenek i povrchovou úpravu vybíráme jako 
profesionálové tak, aby co nejvíce vynikla textura a kresba dřeva. 
Charakteristické znaky tohoto jedinečného materiálu, jako jsou 
suky, praskliny a trhliny, vytrhaná vlákna a další, necháváme zcela 
přiznané tak, jak je příroda sama vytvořila. Povrch může být střídavě 
rovnoletý i fládrový a celkové provedení dýhy odpovídá vzhledu 
masivní spárovky.

Trámové dýhy jsou výběrové dřeviny, jejichž svazky a listy pro 
výrobu vybíráme výhradně ručně. Pro zajištění perfektního vzhledu 
a vysoké kvality dveří musíme značné množství dýhy vyřadit, čímž si 
udržujeme vysoký standard našich produktů.

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

www.sapeli.cz

 ■ 100% PŘÍRODNÍ MATERIÁL
 ■ DESIGN
 ■ UŠLECHTILÝ PŮVOD
 ■ ZCELA JEDINEČNÝ VZHLED
 ■ EXKLUZIVNÍ VYSOCE KVALITNÍ DÝHA
 ■ MODERNÍ, PŘÍRODNÍ A EFEKTNÍ POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY

TRÁMOVÉ 
DÝHY



SPECIFIKACE
• 100% přírodní materiál - každé dveře mají vždy rozdílnou kresbu 

a celkový vzhled.
• Barevnost v rámci jedné zakázky může být rozdílná.
• Listy dýhy můžou mít různou šířku, nepravidelnou kresbu 

a střídají se zde rovnoleté a fládrové listy.
• Množství suků, jejich velikost, zdravost či barva není omezena 

a mohou být nepravidelně rozmístěny v rámci jedné zakázky 
u jednotlivých dveří.

• Povrchová úprava a kvalita sesazenek je volena tak, aby co 
nejvíce vynikla textura a kresba dřeva, suky, ale i všechny 
charakteristické znaky.

• Dýha je podlepená černým flísem v celé ploše pro maximální 
pevnost povrchu.

• Hrany dveří, hrany ostění zárubní, lišty na plochu a další doplňky 
jsou vyrobeny z amerického dubu (pro dub trámový) nebo 
klasického smrku (pro smrk trámový) - uvedená místa a doplňky 
mohou mít odlišnou barevnost.

• Další charakteristické a žádoucí znaky: závitky, úplné zárosty, 
dlouhé a nepravidelné praskliny v ploše, trhliny, tmavé záběhy, 
vytrhaná vlákna, hrubý povrch, velké dřeňové paprsky, stopy po 
noži vzniklé při krájení dýhy, otvory po červotočích, smolníky 
(smrk), běl (dub).

STANDARDNÍ DOKONČENÍ POVRCHU 
• Všechny charakteristické znaky dřeva, které se projevují 

nerovností povrchu nebo vypadnutím dřevní hmoty, jsou zcela 
přiznány a netmeleny, tak aby byla maximálně zachována 
struktura, plastičnost a přirozený vzhled povrchu. Podkladní flís 
je v těchto místech přiznaný a je zaolejován společně s dřevinou 
- olej zajišťuje dokonalé uzavření a ochranu povrchu.

• Povrch je dokončen přírodním olejem Pure, Clear nebo 
v barevném odstínu dle vašeho výběru.

DRÁSÁNÍ
• Příplatková povrchová úprava trámových dýh, která zajistí 

povrchu ještě větší plastičnost a zvýrazní jeho kresbu.
• Drásaná trámová dýha je dokončena přírodním olejem Pure, 

Clear nebo v barevném odstínu dle vašeho výběru.

TMELENÍ
• Příplatková povrchová úprava, kdy je celý povrch dveří a zárubní 

vytmelen vysoce kvalitním černým tmelem.
• Povrch je dle vašeho výběru dokončen transparentním UV lakem 

nebo přírodním olejem (Pure, Clear nebo v barevném odstínu).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Pro pravidelný úklid použijte Rubio Monocoat Surface Care

• Vhodné pro běžnou údržbu (týdenní, měsíční) a pro snadné 
odstraňování skvrn.

Návod k použití:
•  Naneste houbičkou na olejovaný povrch, který má být 

čištěn.
•  Otřete do sucha ve směru vláken hadříkem z mikrovlákna 

nebo netkanou textilií PERLAN (nepoužívejte krouživé 
pohyby).

•  Nechte povrch zaschnout přibližně 15 minut.

DOPORUČUJEME
Pro údržbu a ochranu použijte Rubio Monocoat Refresh Eco

• V závislosti na opotřebení lze používat i několikrát do roka, 
zejména pak na místech, která vám připadají suchá. Hodí se na 
zvýšení odolnosti povrchové úpravy vůči vodě.

Návod k použití:
• Očistěte povrch mýdlovým přípravkem Rubio Monocoat 

Surface Care a nechte uschnout.
• Naneste sprejem malé množství Rubio Monocoat Refresh 

Eco na ošetřované místo.
• Dobře rozetřete přípravek ve směru vláken dřeva hadříkem 

z mikrovlákna nebo netkanou textilií PERLAN (nepoužívejte 
krouživé pohyby).

• Nechte zaschnout alespoň 1 hodinu, potom můžete opět 
povrch používat.

POKROČILÁ ÚDRŽBA (RENOVACE)
Pro oživení a ochranu použijte Rubio Monocoat Refresh

• Používá se, když je povrch na omak suchý nebo opotřebovaný 
velkým provozem, ale barevné pigmenty původního nátěru 
nejsou poškozené.

Návod k použití:
•  Povrch dřeva zbavte prachu a nečistot.
•  Obsah plechovky dobře promíchejte.
•  Naneste malé množství na požadované místo a přeleštěte 

hadříkem ve směru vláken (nepoužívat krouživé pohyby).
•  Během cca 15 až 20 minut je nutné povrch přeleštit do 

sucha bavlněným hadrem ve směru vláken (nepoužívat 
krouživé pohyby).

•  Nenanášejte příliš velké množství oleje, povrch by mohl být 
lepkavý.

•  Nechte dobře zaschnout (cca 4 až 6 hodin).

DUB TRÁMOVÝ
Evropský dub, který se po vytěžení opracuje do pravidelných 
hranolů. Dubové hranoly se následně tři roky cíleně staří pomocí 
vybraných vnějších vlivů. Vystavují se střídavě suchu, vlhku, slunci 
atd. Tím je zajištěna zcela jedinečná struktura dřeva, která obsahuje 
charakteristické a žádoucí znaky, jako jsou praskliny, otevřené suky 
a mnoho dalšího.

SMRK TRÁMOVÝ
Evropský smrk se získává z trámoví starých krovů. Kvalita takového 
dřeva je přísně kontrolována a v případě, že vyhoví náročným 
požadavkům, jsou trámy vykupovány a následně speciálně 
ošetřeny a konzervovány. Díky svému původu a skutečnému stáří 
dokáže Smrk trámový nabídnou nenapodobitelnou strukturu, která 
obsahuje charakteristické a žádoucí znaky, jako jsou praskliny, suky, 

trhliny a jiné.

Každé dveře a zárubeň vyrobené z dýhy jsou originál - je to jejich podstata 
a designová výhoda a všechny výše uvedené charakteristické znaky jsou 
žádoucí a nemohou být předmětem reklamace.


