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Ajtó katalógus
Családi házakhoz és lakásokhoz

AZ IGAZI VÁLASZTÁS A TE
EGYÉNISÉGEDHEZ

AZ IGAZI
VÁLASZTÁS A TE
EGYÉNISÉGEDHEZ
A személyes stílushoz igazodó egyedi ajtók rendelése még sosem volt ennél
könnyebb. Vagy nehezebb? Lehet, hogy Te az a típusú ember vagy, aki pontosan
tudja, mit szeretne. Amennyiben ez így van, kalapot emelünk előtted. Viszont
azzal is tisztában vagyunk, hogy közel sem egyszerű pontosan megtervezni egy
új lakás stílusát.
Bízunk benne, hogy a katalógus, amit most a kezdben tartasz, segítséget nyújt
majd ehhez. Sapeli partnereink szakértő kollégái örömmel állnak rendelkezésedre,
amennyiben a lapozgatás közben bármilyen kérdésed lenne.
A Sapeli beltéri ajtólapoknak és tokoknak szinte végtelen számú kombinációja
létezik, ezért az egyszerűbb tájékozódás érdekében öt csoportra osztottuk
fel ezeket. A különböző felületek és díszítések úgy lettek megalkotva, hogy
bármilyen stílusú lakáshoz passzoljanak, minimalistától a fényűzőig. A gyártásnál
használt speciális technológiák pedig gondoskodnak arról, hogy minden
háztartás a biztonság és komfort oázisa legyen.
Reméljük, hogy a következő oldalakon Te is megtalálod azokat az ajtókat,
amelyek tökéletesen illeszkednek saját személyes stílusodhoz és teljessé teszik
otthonod egyedi környezetét.
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SAPELI/TARTALOM

TARTALOM

1918
Hogyan sikerült
megmaradnunk a legjobb
cseh ajtógyártónak az első
Csehszlovák Köztársaság
óta? Sosem rutinból
végezzük a munkánkat.
Mintegy 165.000 ajtót
készítünk egyedi rendelésre
évente és mindegyikkel
olyan törődéssel bánunk,
mintha az lenne az egyetlen.

JINDŘICH PROCHÁZKA
alapító
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Termékeink
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Nyitási rendszerek
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Alegro
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Lotos
Maxim
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Talia
Domino
Tenga
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Bergamo
Swing
Venecia
Sapglass Line
Üvegajtók
Üvegfalak
Special Line
Technikai ajtók
Biztonsági ajtók
Bejárati ajtók
Felülvilágítók
Üvegfalak
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Üveg
Felületek
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2020
Ajtókonfigurátorunk lehetőséget nyújt a fal színének és a padló fajtájának kiválasztására
is, miközben az összes Sapeli ajtó variánsát és anyagát kipróbálhatod. Kísérletezhetsz
számos dekor, szín és üveg kombinációjával. Mindezt egyszerűen és gyorsan.
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EMBEREK
AZ AJTÓK
MÖGÖTT

Dušan Vrtal
A SAPELI a.s. igazgató tanácsának
elnöke
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Luděk Bulička
Gyártásvezető SAPELI Jihlava
Alena Zadražilová
Értékesítési vezető SAPELI Jihlava

Zuzana Procházková
Ügyfélszolgálatos SAPELI Jihlava

Simona Macková
Csomagoló ATP SAPELI Jihlava

Jiří Drahoš
Festősor művezető

Munkatársaink erőssége nem az automata gépek irányításának, hanem odafigyelésüknek és proaktív hozzáállásuknak
köszönhető. Kollégáink kiemelkedő szakmai hozzáértése révén a végeredmény mindig fantáziadús és egyedi.
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SAPELI / MAGUNKRÓL

MAGUNKRÓL
Piacvezetők vagyunk a beltéri ajtólapok és tokok gyártásában. Több, mint 25 év
tapasztalattal rendelkezünk. Többszáz ajtó változatot kínálunk, mind modern, mind
pedig hagyományos stílusban, különböző nyitási rendszerekkel, valamint ezekhez
tartozó kiegészítőket és vasalatokat is értékesítünk.
Partnereink szakértő munkatársai segítséget és professzionális tanácsadást
biztosítanak a megfelelő ajtó kiválasztásához, mindezek mellett értékesítéssel
és beépítéssel kapcsolatos támogatást, valamint garanciális és garancia utáni
szolgáltatást is nyújtanak.
Felelősséget vállalunk a teljes folyamatért, az ajtó kiválasztásától a beépítéséig.
Rendelésre gyártott, egyedi tervezésű ajtókat készítünk és építünk be. A Sapelinél
a munka közel sem ér véget az ajtó eladásával.
Folyamatosan fejlődünk. A felhasználható anyagok, technológiák és a fogyasztói
igények is mindig változnak, ezért folyamatosan követjük a legfrissebb trendeket és
igyekszünk mi is megújulni.

A 2019-ben létrejött prémium koncepciónk alapja, hogy a legigényesebb,
legexkluzívabb vásárlói és tervezői kívánságoknak is eleget tudjunk tenni. A SAPELI
Unlimited termékek jellemzője, hogy a prémium összetevők és a kifinomult anyagok
az ügyfél egyedi igényei szerint kombinálhatóak.
A SAPELI Unlimited bemutatóterem informális és üzleti találkozókhoz biztosít
helyszínt, ahol az építészek, belső építészek ügyfeleikkel találkozhatnak.
A bemutatóterem egy olyan tér, ahol testet öltenek az ötletek és a kívánságok. Az
anyagok kombinálhatóak és egy nagyméretű LED kijelzőn életre kelthetőek. A Sapeli
Unlimited koncepció zászlóshajója a kilincs nélküli Muteo, ami 2019-ben valamint,
2020-ban számos nemzetközi dizájn díjat is elnyert. Az ajtót Petr Novague tervezte
a Sapeli Unlimited számára.

www.sapeli-unlimited.com

Certified chain
of custody

100% -IG CSEH AJTÓK

BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES
OTTHON

Egy cseh családi vállalkozás
vagyunk. Ennél fogva ajtóinkhoz
elsődlegesen cseh gyártók
által előállított anyagokat és
összetevőket választunk. Büszkék
vagyunk a „Cseh Minőség - Építő
Minőség“ tanúsítványunkra.

Ajtóink funkcionalitása kicsit sem marad
el esztétikai szépségüktől. Portfóliónkban
megtalálhatóak a biztonsági, tűzgátló,
füstgátló, hanggátló és klímatechnológiai
ajtók is, amelyek igazoltan a legmagasabb
minőséggel rendelkeznek.

MINDEN RÉGIÓBAN MEGTALÁLSZ
BENNÜNKET

TÖRŐDÜNK A KÖRNYEZETÜNKKEL
ÉS EGÉSZSÉGÜNKKEL

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS

A Cseh Köztársaság szerte mintegy 79
helyszínen vagyunk megtalálhatóak
- ebből 14 Sapeli Központtal és 65
Sapeli Ponttal képviseljük az ország
legnagyobb gyártói hálózatát.
Termékeink minden nagyobb
városban megtalálhatóak, ahol
lehetőség van szakértő kollégáinkkal
való konzultációra is. Országos
lefedettségünk mellett partnereink
Európa 15 országában fellelhetőek,
köztük Magyarországon.

Ajtóink gyártása során semmilyen káros
anyag nem kerül a légtérbe. Gyártáskor
olyan környezetkímélő anyagokat
használunk, amelyek ártalmatlanok
a környezetre. A fenntartható
gazdaságban hiszünk, ezért kizárólag
cseh erdőgazdálkodásból származó
faanyagot használunk termékeinkhez.

Nem állunk meg a rendelések
csomagolásánál és kiszállításánál - mi
igazán törődünk az ügyfeleinkkel.
Szakértőink segítséget nyújtanak
a megfelelő technológiák és elemek
kiválasztásában, valamint felügyelik ezek
hibátlan beépítését.
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GARANTÁLT MINŐSÉG
Az ajtókat 500.000 nyitás és zárás ciklusra
teszteljük, azonban átlagos használattal
a valóságban soha nem érjük el ezt
a számot. Rendszeresen és alaposan
ellenőrizzük termékeinket a minőség,
biztonság, termékmegbízhatóság
és a cégen belüli folyamatok
hatékonyságának tekintetében.

A Sapeli márka magába foglalja üvegajtók és üvegfalak széleskörű választékát.Az
üvegfelületek beltéri alkalmazásának népszerűsége töretlen. Tapasztalataink szerint az
üvegajtók és üvegfalak iránti igény eddig soha nem látott mértékű növekedésnek indult.
A Sapglass kínálatában számos típusú üveg, nyitási rendszer és vasalat található meg.
Az üvegajtók és üvegfalak előállításához olyan bevált technológiákat használunk, mint
a homokfúvás, gravírozás, digitális nyomtatás és a strapabíró kerámia nyomtatás.
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SAPELI / TERMÉKEK, AMIKET GYÁRTUNK

TERMÉKEK,
AMIKET
GYÁRTUNK

Egyedi ajtók nem megszokott
formák nem szokványos
helyekre. Egyedi kérésre
a megszokottól eltérő,
extrém formákat is elő tudunk
állítani.
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Kétszárnyú falközé toló
ajtók AKTIVE II kazettában.
A különleges tok nélküli
kazetta lehetővé teszi,
hogy az ajtólapok a falban
fussanak.

A Latente tok a fal síkjában
helyezkedik el és vele egy
síkban maga az ajtólap is.
Ez a különleges keret egy
egyedi szerkezetet biztosít
a falcnélküli, rejtett pántos
ajtókhoz.

Kétszárnyú nyíló ajtó
átfogó tokkal.
A passzív szárnyat kinyitva
egy igazán impozáns
méretű ajtónyílást kapunk.
Elérhető szimmetrikus
és aszimmetrikus
változatban, különböző
méretekben.

A fal külső síkjából a tokba nyíló
ajtó nem csupán dizájn elem, de
helykihasználás szempontjából is
praktikus, mivel megoldást nyújt szűk
helyekhez.

Ha szeretnéd az ajtód és a plafon
közti üres fal részt azonos felülettel
és színben beburkolni, válaszd
a Blende-t, ami akár a plafonig is
érhet.

Üvegfal modell D
Egyszerű ajtó felső és oldalsó
bevilágítóval kombinálva.
Dizájner ajtó praktikus funkcióval
- beengedi a fényt bármilyen
szobába vagy folyosóra.
A 74. oldalon további üvegajtó
kombinációk is megtalálhatóak.
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SAPELI / VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

ÚTMUTATÓ
AZ AJTÓ
VÁSÁRLÁSHOZ
BEMUTATÓTERMEK
Látogass el
bemutatótermünk
egyikébe és fedezd fel
a termékeinket első
kézből! Magasan képzett
értékesítő kollegáink
örömmel segítenek.

1.

Az átlagos gyártási
idő rendeléstől az
elkészülésig körülbelül
6-10 hetet vesz igénybe.
Ez az ajtó típusától és
az előállítási kapacitástól
függően változhat.

3.

5.

INFORMÁCIÓK

MÉRETEK

Látogass el a www.sapeli.
hu-ra! Tudj meg minden
szükséges információt
és fedezd fel a hozzád
legközelebb található
SAPELI bemutatótermet!

Ha már tudod mit
szeretnél, keress fel egy
Sapeli bemutatótermet
és egyeztess időpontot
helyszíni felmérésre!

2.

12

GYÁRTÁS

7.

4.

6.

8.

ELŐKÉSZÍTÉS

A VÁLASZTÁS KÉNYELMES MÓDJA

RENDELÉS

BEÉPÍTÉS ÉS SZERVIZ

A bemutatótermi látogatás
előtt készítsd elő tervrajzaidat,
hogy kollégáink már pontos
méretekkel dolgozhassanak.

Ha még ezután sem tudtál választani,
vidd haza katalógusunkat és dönts
otthonod kényelméből!

Most hogy minden
kiválasztásra került, már csak
alá kell írnod a megrendelést.

Amint az ajtók elkészültek,
egyik kollégánk fel fog keresni
a beépítés ütemezésével
kapcsolatban. Lehetőséget
kínálunk az új ajtók beépítésére,
valamint egyéb szolgáltatások
igénybevételére is.
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SAPELI / NYITÁSI RENDSZEREK

NYITÁSI
RENDSZEREK
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Rég elmúltak már azok az idők, amikor egy ajtó csak egy egyszerű kilinccsel
rendelkezett és csak kifelé nyílt.
Azért, hogy otthonod a lehető legkényelmesebb legyen, toló és
harmonikaajtók praktikus megoldásait kínáljuk.

TOLÓAJTÓK
SMART SOFT

ERGON KÉT IRÁNYBA NYITHATÓ
AJTÓ

COMPACK AJTÓ
A FALON

NYÍLÓ AJTÓ
TOKBANYÍLÓ

NYÍLÓ
AJTÓ

HARMONIKA
AJTÓK

LENGŐ
AJTÓK

TOLÓAJTÓK
MINIMA

Modern és kompakt vasalat rendszer
lassítóval. Elérhető fa és alumínium
karnissal is. Amennyiben nem
szükséges zárni az ajtót, fogadó
nélkül is rendelhető. Amennyiben
zárható ajtót szeretnél, a fa fogadó
mindenképpen szükséges. Az ajtó
üveg ajtólapokkal is kombinálható.

Egy nyitási rendszer, amely magába
foglalja a toló és nyíló elemeket
egy olyan mechanizmusban, ami
egy hagyományos ajtóhoz képest
40%-kal kisebb helyet foglal el
ajtónyitáskor. Az ajtó ellenkező
irányba való nyitása által a mozgatása
is könnyebbé válik, ezáltal akár
mozgássérült emberek számára is
megoldást jelenthet.

Egy új nyitási rendszer,
amely 50%-kal kevesebb
helyet foglal el nyitásnál,
ezáltal több kihasználható
helyet hagy az ajtó körül.

A tokba nyíló ajtó az ellenkező
irányba nyílik, tehát nem
kifelé, hanem befelé. A tokba
nyíló ajtók esztétikusak,
mivel lehetővé teszik az ajtók
falba süllyesztését, valamint
helytakarékosak.

Az egyszerű nyíló ajtó
hagyományos nyitási
rendszerrel rendelkezik, mely
dinamikus fejlődésen ment
keresztül az utóbbi időben. Az
ajtólap és a tok egy kivételes
guminak köszönhetően
szinte láthatatlanul ér össze,
ezáltal egy csodálatos
összképet alkotva. Üvegajtólap
választásával optikailag a teret is
növelheted.

Egy gazdaságos nyitási
rendszer kinondottan
szűk helyekre szabva.
A harmonika ajtó két
egyenlő szélességű részből
áll, ami csak egy irányba
terjed ki. Egyszerű teli,
valamint üveges változatban
is kérhető.

Ezt az ajtót hétköznapi nevén
„közlekedési ajtóként“ is ismerhetjük.
Az ajtónak különleges pántjai vannak,
amely lehetővé teszi, hogy két
irányba nyíljon, ami azt is jelenti, hogy
több helyet foglal el. A lengőajtó
legnagyobb előnye, hogy egy kis
lökéssel ki lehet nyitni, melynek
következtében kiválóan alkalmas
éttermek, kórházak és egyéb magas
forgalmú létesítmények helyiségeihez.
Javasoljuk, hogy mindenképpen
üvegezett modellt válassz, melyek
kialakításuk révén segítenek átlátni
a forgalmat, így elkerülheted az
ütközéseket.

Ez az innovatív tolóajtó
rendszer kiválóan alkalmas
modern stílusú beltérhez.
A MINIMA tolóajtó rendszer
egy rejtett fék és csillapító
rendszerrel rendelkezik, amely
mindkét irányba működik.
A MINIMA rendszer
üvegajtókkal, fa ajtókkal
és kétszárnyú ajtókkal is
kombinálható.
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SAPELI / MODERN LINE

MODERN
LINE
„Manapság egy ajtó sokkal több, mint
egy egyszerű fa panel! Az otthonom
ajtói fontos esztétikai szerepet
töltenek be, akárcsak egy dizájner
bútordarab. Néhány ajtó annyira
merész, hogy az egész helyiséget
uralja, azonban vannak finoman
elegáns darabok is, melyek csak
kiegészítői a meglévő dekorációnak.
A MODERN ajtók között megtaláltam
azokat a termékeket, amelyek még
magasabb szintre emelték otthonom
modern stílusát.“
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SAPELI / MODERN LINE

SAPELI / MODERN LINE

AKORD 90, Amerikai cseresznye furnér, víztiszta üveg homokfújt P184 fordított mintával, Smart Soft tolóajtó rendszer

Modellünk nevét
képzeletbeli húrok
harmóniája ihlette.
A dekoratív dísz lehet fém,
mart laminált.

AKORD 90, bükk furnér, fehér Satinato (savmart) üveg gravírozott G090 mintával, Obtus tok, bükk furnér

AKORD

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

AKORD modellek

10

11

16

40

díszítőelemek

A1

furnér

18

15

90

91

95

96

üvegajtók

A2

festett

45

B1

üvegező
léc
H,R

090 SAPGLASS 092 SAPGLASS

hanggátló
ajtók
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SAPELI / MODERN LINE

SAPELI / MODERN LINE

ALEGRO 15, furnér natúr juhar, intarzia: furnér wenge, Normal tok natúr juhar furnér

ALEGRO 15 csomós tölgy furnér, intarzia: wenge furnér, Normal tok csomós tölgy furnér

ALEGRO®

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

ALEGRO modellek

Kontrasztos vonalak
és a fa furnér felületek
játékossága, függőleges és
vízszintes kivitelben.

10

15

10

furnér
20

20

40

15

H, R, M
üvegező
lécek

tűzgátló
ajtók

45

50

20

40

füstgátló
hanggátló klíma
technológiai ajtók
ajtók
ajtók

45

röntgen
ajtók

50

biztonsági
ajtók
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SAPELI / MODERN LINE

SAPELI / MODERN LINE

HANUM 25 tükörrel, amerikai tölgy furnér, Obtus tok amerikai tölgy furnér

Hanum 26, magasfényű fehér, Obtus tok fém laminált

HANUM®

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

HANUM modellek

Egy ajtó, mely ruhaakasztó és
műalkotás egyben. Praktikus
dizájner megoldás az Ústí
nad Labem-i Jan Evangelista
Purkyně Egyetem Művészeti
kar tehetséges hallgatójának
műhelyéből.

11

13

Az ajtót fém intarzia díszíti, melybe
kinyitható rozsdamentes akasztó lett
integrálva.
Minden akasztó 10 kg-ig terhelhető
Max. 4 db akasztó/intarzia

furnér

22

12

magasfényű/ CPL
matt
laminált

21

23

25

26

28

60

65

A HANUM modellek esetén az akasztók bárhova helyezhetők.
A több intarziával rendelkező modellek esetében különböző
variánsok együttesen használhatók. A 21-es, 23-as, 25-ös, 26-os
és 28-as modelleknél az ajtólapon található intarziák elrendezése
az ajtó pántoldalától indul el.

HPL
laminált

H,R,M,N
üvegező
lécek

vertikális
dekor

horizontális
dekor

hanggátló
ajtók
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SAPELI / MODERN LINE

SAPELI / MODERN LINE

HARMONIE 10, kétszerkéselt tölgy furnér, Normal tok kétszerkéselt tölgy furnér

HARMONIE 83, CPL fekete grafit U961, Satinato fehér üveg, Normal tok CPL fekete grafit U961

HARMONIE

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

HARMONIE modellek

10

40

80

81

82

83

90

91

92

93

Egy exkluzív dizájner
darab, mely a tok
kialakításának
köszönhetően
felpezsdíti a helyiséget.

furnér

24

CPL
laminált

25

SAPELI / MODERN LINE

SAPELI / MODERN LINE

LOTOS®
Sok országban a lótusz szent
virágnak számít. A nyugodtságot
és emelkedettséget árasztó
szimbólum fényt visz az ajtóinkba
és otthonainkba. Jellegzetessége
a könnyed ezüst vagy fekete

LOTOS 54, RAL3020, Satinato fehér üveg homokfújt P044 mintával, Obtus tok RAL3020

LOTOS 54, festett prémium sima fehér, Satinato fehér üveg homokfújt P044 mintával, rejtett SAP 911 tok

színű fém intarzia.

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

LOTOS modellek
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42

43
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46
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56
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59

81

82

83

84

91

92

93

94
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üvegajtók

040 SAPGLASS

26

furnér

CPL
laminált

042 SAPGLASS

043 SAPGLASS

magasfényű/ festett
matt

044 SAPGLASS

H,R,N,3,4
üvegező
léc

046 SAPGLASS

vertikális
dekor

048 SAPGLASS

horizontális
dekor

049 SAPGLASS

tűzgátló
ajtók

053 SAPGLASS

080 SAPGLASS

082 SAPGLASS

hanggátló klíma
füstgátló
technológiai ajtók
ajtók
ajtók
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SAPELI / MODERN LINE

MAXIM 40, Satinato antiscratch üveg+RAL7016, rejtett SAP 911 tok

MAXIM 10, Diamant clear üveg+RAL2008, rejtett SAP 911 tok

MAXIM

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

MAXIM modellek
MAXIM
abszolút luxus, minden
szinten. Erős alumínium
szerkezet, üveglappal, mely
egyedi variánsokban is
kérhető.
10

40

hanggátló
ajtók

28
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SAPELI / MODERN LINE

SAPELI / MODERN LINE

NOTE®

NOTE 12, festett RAL 7074, rejtett SAP911 tok

NOTE 13, furnér ezüst Zebrano, Obtus tok ezüst Zebrano

A szabályos horizontális
bemarások a finom
rendezettség érzetét
keltik. Legyen szó akár
az ajtólapról, akár az
üvegezésről.

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

NOTE modellek

12

13

14

18

19

42

43

44

49

52

53

54

58

59

83

93

furnér
30

üvegajtók

festett

üvegező léc
H, R, M, 3, 4

vertikális
dekor

horizontális
dekor

tűzgátló
ajtók

hanggátló
ajtók

48

042 SAPGLASS

043 SAPGLASS

044 SAPGLASS

048 SAPGLASS

049 SAPGLASS

080 SAPGLASS

klíma
füstgátló
technológiai ajtók
ajtók
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SAPELI / MODERN LINE

REDE®

REDE 42 lengyel szilvafa furnér, Obtus tok lengyel szilvafa furnér

REDE 42, nyírfa furnér, Satinato fehér üveg, gravírozott G067 minta, tok nélküli MINIMA tolóajtó rendszer

Geometrikus formák,
precíz vonalak és V-alakú
marás. Tervezd meg az
elképzelésednek megfelelő
ajtót a www.sapeli.hu
oldalon.

REDE modellek

üvegajtók

10

11

12

13

40

41

42

61

62

63

65

66

67

68

furnér

32

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

festett

vertikális
H,R,M,3,4
üvegező léc dekor

horizontális
dekor

tűzgátló
ajtók

43

066 SAPGLASS 067 SAPGLASS

60

068 SAPGLASS

hanggátló
ajtók

klíma
technológiai
ajtók

069 SAPGLASS

füstgátló
ajtók
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SAPELI / UNIVERSAL LINE

UNIVERSAL
LINE
„Főként a körülöttem lévő embereknek
szentelem az energiámat és nem szánok
sok időt arra, hogy a saját személyes
stílusomat csiszoljam. Szeretem az
időtálló klasszikusokat, amik sosem
okoznak csalódást, vagy mennek ki
a divatból. Az Univerzális modellek
egyszerű időtlenségükkel tökéletesen
passzolnak hozzám.“

34
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SAPELI / UNIVERSAL LINE

DAMIER 15, Amerikai tölgy, kőris furnér négyzetek, falban futó tolóajtó, Normal tokkal, amerikai tölgy furnér

DAMIER 15, amerikai dió furnér, falban futó tolóajtó, Normal tok amerikai dió furnér

DAMIER®

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

DAMIER modellek

10

11

15

16

60

61

62

65

66

Ez a modell tökéletesen
megmutatja a természetes
furnérban rejlő bájt és
szépséget. A különböző
irányú rajzolatok és
minták felhasználásával
gyönyörű intarziák
jönnek létre.
furnér

36

üvegező léc vertikális
dekor
H, R, M

horizontális
dekor

tűzgátló
ajtók

hanggátló
ajtók

klíma
technológiai
ajtók

füstgátló
ajtók

röntgen
ajtók

biztonsági
ajtók
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SAPELI / UNIVERSAL LINE

ELEGANT 10, CPL füstölt fenyő, Normal tok CPL füstölt fenyő

ELEGANT 10, CPL betonszürke, Normal tok CPL betonszürke

ELEGANT

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

ELEGANT modellek
Az egyik
legnépszerűbb modell,
mely letisztult, mégis
elegáns megjelenése révén
tökéletes kiegészítője
a modern beltereknek.
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33
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63

64

71

73

74

91

93

94

99

furnér

38

tűzgátló
ajtók

magasfényű/ CPL
matt
laminált

hanggátló klíma
ajtók
technológiai
ajtók

HPL
laminált

füstgátló
ajtók

sapelit

röntgen
ajtók

festett

biztonsági
ajtók

karton

vizestéri
ajtók

H,R,M,N,
1,2,3,4
üvegező léc

vertikális
dekor

65

horizontális
dekor
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SAPELI / UNIVERSAL LINE

KUBIKA 44, éger furnér, Satinato fehér üveg, Normal tok éger furnér

KUBIKA 44, amerikai cseresznye furnér, Satinato fehér üveg, rejtett SAP 911 tok

KUBIKA

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

KUBIKA modellek

Szépsége az
egyszerűségében rejlik.
Az ajtó megjelenésére
a letisztultság és
a zavaró elemek
mellőzése jellemző.
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13
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16
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21

22

40

43

44

46

48

51

52

furnér
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41
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MERA 46, CPL Sherwood tölgy, Satinato fehér üveg, Obtus tok CPL Sherwood tölgy

MERA 46, CPL téli tölgy, Satinato fehér üveg, Obtus tok CPL téli tölgy

MERA®

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

MERA modellek

Forma és funkció kéz
a kézben. A két világháború
közötti cseh funkcionalista
építészeti stílus inspirálta
ezeket az ajtókat.

44

45

46

48

54

55

56

58

74

75

76

78

84

85

86

88

CPL
laminált

sapelit

furnér

42

festett

H,N,1
üvegező
lécek

vertikális
dekor

horizontális
dekor

64

tűzgátló
ajtók

65

66

68

hanggátló füstgátló
ajtók
ajtók
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TALIA 40, CPL fekete grafit U961, Satinato fehér üveg, Obtus tok CPL fekete grafit U961

TALIA 40, CPL bükk, Planibel sötét szürke üveg, Obtus tok CPL bükk

TALIA®

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

TALIA modellek

10

20

25

40

50

55

Egy egyszerű üvegezett
ajtó, üvegező és
díszlécek nélkül. Az
ajtókeret konstrukciója
könnyed eleganciát és
letisztultságot kölcsönöz
az ajtónak.
furnér

44

CPL
laminált

45
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SAPELI / UNIVERSAL LINE

DOMINO 63, CPL fehér kőrisfa, Satinato fehér üveg, Obtus tok CPL fehér kőrisfa

DOMINO 64, CPL szürke fenyő, Satinato fehér üveg, Obtus tok CPL szürke fenyő

DOMINO®

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

DOMINO modellek

61

63

64

71

73

Jellegzetes, négyzet
alakú üveg kialakítások,
azon felhasználóknak
akik szeretik
a szimmetriát és egyben
a játékosságot is.
furnér

46

CPL
laminált

festett

H,R,M,N
üvegező
léc

vertikális
dekor

horizontális
dekor

tűzgátló
ajtók

hanggátló
ajtók

füstgátló
ajtók
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TENGA®

TENGA 28 natúr tölgy furnér, Normal tok natúr tölgy furnér

TENGA 28, natúr dió furnér, Normal tok natúr dió furnér

Modern ügyfeleknek,
akik szeretik a furnért és
értékelik a sokoldalúságát.
A változatosan
elhelyezett furnér lapok
varázslatosan, minden
pillanatban máshogy
tükrözik vissza a fényt.

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

TENGA modellek
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63

furnér
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H,R,M
üvegező
léc

tűzgátló
ajtók

hanggátló
ajtók

klíma
füstgátló
technológiai ajtók
ajtók

röntgen
ajtók

42

67

68

biztonsági
ajtók
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SAPELI / RUSTICAL LINE

SAPELI / CLASSIC LINE

CLASSIC
LINE

Mám rád přírodu a tradiční věci.
Přesto, bych se bez těch současných
neobešel. Tak často volím nějakou
chytrou kombinaci.

„A természet a második otthonom.
Amikor az erdőben sétálok,
úgy érzem magam, mintha egy
kényeztető gyógyfürdőben lennék.
Éppen ezért a lakásomban is arra
törekszem, hogy természetes
dekorral és anyagokkal vegyem
körül magam. A hagyományos
Classic ajtócsaládnak köszönhetően
az otthonom kényelmes és
barátságos, ahová öröm hazatérni
túrázás után.“
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BERGAMO 20, CPL cseresznye, normál tok CPL cseresznye

BERGAMO 32, festett prémium tiszta fehér, Sapelux fehér üveg, Normal tok festett prémium tiszta fehér

BERGAMO

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

BERGAMO modellek
Ezek a modellek az olasz
vidéket idézik. Retro
megjelenésük miatt ideális
választás azok számára,
akik a hagyományos és
romantikus stílust részesítik
előnyben.
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42

43

50

58

59

furnér

52

tűzgátló
ajtók

CPL
laminált

hanggátló
ajtók

festett

klíma
technológiai
ajtók

M,H,L,
vertikális
2,3,4,8
dekor
üvegező léc

füstgátló
ajtók

biztonsági
ajtók

horizontális
dekor

összeillő
furnér

53

SAPELI / CLASSIC LINE

SAPELI / CLASSIC LINE

SWING 49, CPL csomós tölgy, Sapelux fehér üveg, Normal tok CPL csomós tölgy

SWING 49, antikolt tölgy furnér oil pure, Sapelux fehér üveg, Normal tok antikolt tölgy oil pure

SWING

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

SWING modellek

Ezek az ajtók
egyediségükkel és
élettelteliségükkel
magukban hordozzák az
1930-as évek eszenciáját.
A különböző elrendezésű,
téglalap alakú betéteknek
köszönhetően optikailag
nagyítják a teret.

furnér
54
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21
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35

37

38

39

41

43

45

47

tűzgátló
ajtók

hanggátló klíma
füstgátló
ajtók
technológiai ajtók
ajtók

CPL
laminált

festett

H,R,M,N,1
üvegező
léc

vertikális
dekor

horizontális összeillő
dekor
furnér

27

28

48

29

31

49

biztonsági
ajtók
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VENECIA®

VENECIA 30, festett prémium tiszta fehér, Sapelux fehér üveg, Normal tok festett prémium tiszta fehér

VENECIA 20, vertikális furnér struktúra, mahagóni furnér, Normal tok mahagóni furnér

A kecses, íves alakú
üvegek és betétek ideális
kiegészítői bármilyen
hagyományosan
berendezett helyiségnek.
Az ajtók egyaránt keltik
a rusztikus és a kortárs
hatás érzetét.

VENECIA modellek

furnér

56

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

CPL
laminált

10

16

20

30

31

40

41

42

43

50

L,2,3,4,9
üvegező
léc

vertikális
dekor

sapelit

festett

32

horizontális összeillő
dekor
furnér

33

tűzgátló
ajtók

hanggátló klíma
füstgátló
ajtók
technológiai ajtók
ajtók

biztonsági
ajtók
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SAPGLASS
LINE

Mám rád přírodu a tradiční věci.
Přesto, bych se bez těch současných
neobešel. Tak často volím nějakou
chytrou kombinaci.

„A beszűrődő nappali és éjszakai
fények egy káprázatos galériává
változtatják lakásomat. Elvarázsol
a fény-árnyék játéka, melytől
a szobraim és a festményeim szinte
életre kelnek. A Sapglass üvegajtók
és falak szellős, átlátszóan tiszta,
időtlen térré változtatják az
otthonomat.“
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SAPGLASS®
Üvegajtók

SAPGLASS, Satinato fehér üveg, nyíló ajtó, Obtus tok amerikai juhar furnér

SAPGLASS, Satendecor 274 üveg, falban futó, Obtus tok kétszerkéselt tölgy furnér

Az üveg beltérben történő használata egyre növekvő népszerűségnek örvend.
Természetes megjelenése révén fényt, légiességet és teret visz a helyiségekbe.

ajtó modell
konfigurátor
www.sapeli.eu

SAPGLASS modellek ®

Jednokřídlé

Dvoukřídlé

A Sapglass üvegajtók
edzett biztonsági üvegből
készülnek.

További inspirációk a SAPGLASS katalógusból meríthetők.
Jednokřídlé

60

Dvoukřídlé

61
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SAPGLASS®
Üvegfalak
Oldalvilágítók, felülvilágítók és különálló bevilágítók is megtalálhatóak
kínálatunkban.

Egyszárnyú
üvegajtó üvegfallal
Stěny Jednokřídlé

Stěny Jednokřídlé
R

Stěny Jednokřídlé

B

K

C

A

T

Stěny Dvoukřílé

Stěny Jednokřídlé

Stěny Jednokřídlé

U

S

Stěny Dvoukřílé

Stěny Dvoukřílé

Samostatné boční světlíky a nadsvětlíky

SAPGLASS, víztiszta üveg, kifelé nyíló, U üvegfal

Stěny Dvoukřílé
Kétszárnyú üvegajtó üvegfallal

Samostatné boční světlíky a nadsvětlíky

R

Stěny Dvoukřílé

B

K

C

Samostatné boční světlíky a nadsvětlíky

T

A

U

S

Különálló
oldalfelülvilágító
Samostatné
bočníés
světlíky
a nadsvětlíky

Samostatné boční světlíky a nadsvětlíky

Az üvegfalak segítségével
feloszthatjuk a teret funkcionális
helyiségekre, miközben

J

J

J

biztosítottá válik a privát szféra.

További inspirációk a Sapglass katalógusból meríthetők
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SAPELI / SPECIAL LINE

SPECIAL
LINE

Mám rád přírodu a tradiční věci.
Přesto, bych se bez těch současných
neobešel. Tak často volím nějakou
chytrou kombinaci.

„Nem minden a megjelenés. Egy
ajtó kiválasztásánál a praktikum és
a funkcionalitás, valamint az egyéni
igények legalább annyira fontos
szempontot alkotnak. Márpedig az
igények nem akármilyenek, hiszen
családom kényelme és biztonsága
mindennél előbbre való. A Special
ajtócsaládból mindenki megtalálta
a számára tökéletes darabot: én
a vízálló ajtó mellett döntöttem
az úszómedencém miatt, a férjem
egy biztonsági bejárati ajtót, míg a
fiunk a műhelyéhez és a garázshoz
passzoló ajtót választott, mely kiszűri
a kellemetlen szagokat és zajokat.”

64
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SPACIAL LINE

SAPELI / SPECIAL LINE

SPECIÁLIS AJTÓK
speciális
jellemzők:
HANGGÁTLÓ AJTÓK
• speciálisan megtervezett ajtók hangszigetelő elemekkel
• tökéletes térelválasztás a zajos területektől, mint pl.: folyosók
• a kifelé nyíló variánsok esetében külön piktogrammal jeleztük a hanggátló funkciót
• hanggátlási érték: 27, 32, 37, 39 és 43 dB

Tűzgátló ajtó, Elegant 10, RAL1018, fém tűzgátló tok, RAL7016

SAPELI BIZTONSÁGI AJTÓK
• a 2. és 3. ellenállási osztályba tartozó ajtók lakások, irodák és egyéb védett helyek
biztosítására szolgálnak
• ajtólap és tok szett állítható 3D-s pántokkal
• biztonsági tömítés EI30-as tűzgátló értékkel
• minden ajtótípus tesztelt és minősített, megfelelve a jogi és technikai
követelményeknek
• a beépítést csak olyan cég munkatársai végezhetik, akik megkapták a gyártótól a
megfelelő képzést és minősítést
VÍZESTÉRI AJTÓK
• ideális megoldás nedves, párás környezetben, mint pl.: uszodák, alagsorok és
élelmiszer feldolgozó üzemek
• az ajtók olyan speciális anyagból készültek, amelyek stabil, vízálló választófalat
képeznek vizes, nedves, vagy párás helyiségekben

TŰZGÁTLÓ AJTÓK
• a SAPELI tűzgátló ajtólapokat tűzgátló tokokra, tűzgátló tokos üvegfalakra vagy fém
tokokra lehet tenni
• az ajtók kérhetőek füstgátló vagy hanggátló funkcióval is, mind klímatechnikai, mind
biztonsági változatban
• a tűzgátló funkció nem befolyásolja a különböző modellek külső megjelenését
• a beépítést csak olyan cég munkatársai végezhetik, akik megkapták a gyártótól
a megfelelő képzést és minősítést

KLÍMA TECHNOLÓGIAI AJTÓK
• ideális lakásokba, családi házakba, ipari, szociális és egészségügyi épületekbe, illetve
bármilyen környezetbe, ahol hőingadozás van
• a II. és III. kategóriás klímatechnikai ajtók egy speciális alumínium réteggel rendelkeznek,
amely meggátolja a nedvesség átjutását az ajtón
kategória:
Klíma I.
standard beltéri ajtók, amelyek elérik az osztályozás követelményeit.
Klíma II.
mérsékelt hőmérséklet különbséggel rendelkező terek elválasztására szolgáló ajtók (pl.:
fürdőszoba, WC, kamra, fűtött folyosók, vagy lépcsőházak előterei)
Klíma III.
fűtött és fűtetlen (garázs, alagsor, lépcsőház, előtér) terek térelválasztó ajtajai

66
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Biztonsági ajtó RC3 Golias, Alegro 15, csomós dió furnér, digitális kitekintő Eques Greeter Plus, fém tok

BIZTONSÁGI
AJTÓK
RC3 GOLIAS
A duplafalcos 3. osztályú, 67 mm szolid lucfenyő tokkal és tömör
forgácslap szárnnyal rendelkező biztonsági ajtók megvédik otthonodat
és az ott lakókat az illetéktelenek bejutásától.
Az ajtókat három darab kétirányba állítható pánttal és három passzív
biztonsági csappal láttuk el, így megakadályozható a leakasztásuk.
Az ajtók hárompontos kampós zárral, valamint nyelvvel lettek ellátva,
amely elektromechanikus működtető szerkezetre köthető. A teljes
funkcionalitás biztosítása érdekében a biztonsági ajtó tokokat dűbellel
és csavarokkal kell a betonhoz rögzíteni.

biztonsági vasalat

háromrészes pánt passzív csappal

dupla hanggátló küszöb

kampós zár

A duplafalcos, Class 3 osztályú,
67 mm tömör lucfenyő kerettel
és tömör forgácslap betéttel
rendelkező biztonsági ajtók
megvédenek az illetéktelen
behatolóktól és az egyéb
veszélyektől.
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BEJÁRATI AJTÓK
Az első benyomás, mely meghatározó képet ad otthonodról
és annak biztonságáról. A bejárati ajtók nemcsak védelmet és
kényelmet biztosítanak, ugyanakkor egyfajta hidat is képeznek
a beltér és a külvilág között.
LAKÁS, VALAMINT SZÁLLODAI BEJÁRATI AJTÓ MODELLEK
ALEGRO

10

15

20

BERGAMO KOMFORT

10

15

16

20

11

15

16

25

28

DAMIER

10

ELEGANT 10, CPL füstölt fenyő, biztonsági, fém tok

ELEGANT

10

SWING KOMFORT

21

25

27

28

12

13

15

29

TENGA

10

16

25

28

VENECIA KOMFORT

10

16

20

tűzgátló
ajtók

70

hanggátló
ajtók

klíma
ajtók

füstgátló
ajtók

biztonsági
ajtók
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BLENDÉS AJTÓ
Ha egy valóban kiemelkedő ajtót keresel, válaszd Blendés ajtónkat, mely
az ajtó anyagával és színével megegyező térkitöltő elem. Kitölti az ajtó
felső része és a plafon közötti részt, ezáltal nagyítja a teret.
MODELOVÁ ŘADA NADSVĚTLÍKŮ

A panel optikailag nagyítja az ajtót, üvegbetét esetén pedig több fényt
enged a szobába. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend retro sítlusú
helyiségekben. Köszönhetően a szomszédos helyiségekből átengedett
fénynek, kiváló választás sötétebb terekhez és folyosókhoz is.
sdružená dveřovka => textura navazuje

STANDARDNĚ
2K - CPL, HPL, fólie, dýha
dveřovky jednotlivě => textura nenavazuje
nadsvětlík opačná orientace

STANDARDNĚ
2K - CPL, HPL, fólie, dýha
dveřovky jednotlivě => textura nenavazuje
nadsvětlík opačná orientace

VARIANTNĚ
2K - dýha vodorovně
dveřovky jednotlivě => textura nenavazuje
nadsvětlík stejná orientace

VARIANTNĚ
2K - dýha svisle
dveřovky jednotlivě => textura nenavazuje
nadsvětlík stejná orientace

A sima blendés valamint a Harmonie blendés ajtók elérhetők kétszárnyú
változatban is.

STANDARDNĚ

VARIANTNĚ

ÁTALAKULT MODELLEK

ELEGANT 10, CPL tölgy, Z2 típusú CPL tölgy blendével, tok CPL tölgy

MODELOVÁ ŘADA NADSVĚTLÍKŮ - GLATT HARMONIE

Z2

Z3

1K

1K

2K

2K
STANDARD

2K

2K
VARIÁNS

MODELOVÁ
ŘADA
NADSVĚTLÍKŮ -MODELLEK
GLATT HARMONIE
BLENDÉS
HARMONIE

1K – egységes megjelenésű ajtólap és Blende
STANDARD:
2K – CPL laminált, HPL laminált, nem egységes furnér (szabálytalan mintázat, a Blende és az
ajtólap száliránya különböző irányú , vízszintes és függőleges)
VARIÁNS:
2K – horizontális vagy vertikális furnér, a szárnyakon. A Blende mintájának iránya követi az
ajtót.
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ÜVEGFALAK
Üvegfalak, oldalvilágítók, felülvilágítók, valamint különálló üvegpanelek, az üvegfalak
különböző komponensei, melyek fényt engednek be a helyiségbe. Válogass mintegy
50 különböző üveg dizájn közül! Kérésre egyedi mintát, motívumot is gyártunk.
Az üvegfalak kombinálhatóak nyíló, toló, lengő és harmonika ajtókkal.
Az üvegfalakat tűzgátló és hanggátló változatban is le tudjuk gyártani.

C típusú üvegfal, CPL fehér kőris, kétszárnyú tolóajtó, Normal tok CPL fehér kőris

Üvegfalak

A

L

D

O

N

Q

F

C

K

M

P

Széleskörű

B

I

E

J

H

G

Standard oldalvilágító fix
alsó panellel

Oldalvilágító alsó rész nélkül
(edzett üveg ajánlott)

üvegválasztékot
és egyedi üvegfalakat
biztosítunk vevőink
számára.

Oldalvilágító alsó
tokrésszel.

tűzgátló
ajtók
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hanggátló
ajtók
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TOKOK
Mi tudjuk, hogy az ajtótok egy fontos elem, mivel
meghatározza, hogy az ajtó hogyan kapcsolódik
a helyiség többi részéhez. Tokjainkat éppen
ezért legalább akkora gonddal és odafigyeléssel
készítjük, mint az ajtólapokat. Ez abban az esetben
is így van, ha falba süllyesztett ajtóra vágysz.
Termékeink között megtalálhatóak látható tokok,
valamint az úgy nevezett rejtett tokok is.

AJTÓLAPOK ÉS FALNYÍLÁSMÉRETEK
Érvényes a vak, nyíló, toló, lengő és harmonika ajtókra.

LATENTE
tok

HARMONIE
tok

MINI és LATENTE
tok

rendelési méret
š × v (mm)

falnyílásméret
š × v (mm)

tok külméret*
š × v (mm)

külméret**
š × v (mm)

külméret***
š × v (mm)

600 × 1970 | 2100

700 × 2020 | 2150

760 × 2047 | 2177

780 × 2057 | 2187

730 × 2032 | 2162

700 × 1970 | 2100

800 × 2020 | 2150

860 × 2047 | 2177

880 × 2057 | 2187

830 × 2032 | 2162

800 × 1970 | 2100

900 × 2020 | 2150

960 × 2047 | 2177

980 × 2057 | 2187

930 × 2032 | 2162

900 × 1970 | 2100

1000 × 2020 | 2150

1060 × 2047 | 2177

1080 × 2057 | 2187

1030 × 2032 | 2162

1250 × 1970 | 2100

1350 × 2020 | 2150

1410 × 2047 | 2177

1430 × 2057 | 2187

1380 × 2032 | 2162

1450 × 1970 | 2100

1550 × 2020 | 2150

1610 × 2047 | 2177

1630 × 2057 | 2187

1580 × 2032 | 2162

1650 × 1970 | 2100

1750 × 2020 | 2150

1810 × 2047 | 2177

1830 × 2057 | 2187

1780 × 2032 | 2162

1850 × 1970 | 2100

1950 × 2020 | 2150

2010 × 2047 | 2177

2030 × 2057 | 2187

1980 × 2032 | 2162

a falnyílásméret magasságot az elkészült padlótól
kell mérni (pl.: parketta, csempe, szőnyeg)
* 65 mm-es tokborítás esetén
** 75 mm-es tokborítás esetén
*** 50 mm-es tokborítás esetén

ATIPIKUS MAGASSÁG

Falcnélküli tok- az ajtólapok simák (falc nélküliek) és síkban
zaródnak a tokkal.
A falcos tokot olyan ajtóhoz használjuk, ahol az ajtó a tok falcába
csukódik be, miközben rátakar a borításra.
A fém ajtótokok lehetnek egyrészes beépítettek vagy kétrészesek,
későbbi beépítéshez. Tökéletesen megfelelőek mind tűzgátló, mind
biztonsági ajtókhoz.
Az alumínium tokok alumínium profilokból készülnek, amik akár
fával is kombinálhatóak.
A blokk tokok lehetővé teszik a tér felosztását, így ajtóidat akár egy
hosszú folyosó közepére is beépítheted.
A rejtett tokok egy olyan speciális alumínium profillal rendelkeznek,
aminek köszönhetően az ajtót a fal síkjába lehet elhelyezni. Ezáltal
az ajtó teljesen egy síkban lesz a fallal.
A felújításokhoz használt tokok teljesen körülölelik a régi tokokat,
így egyszerűbbé teszik a munkálatokat, mivel nem szükséges
kivenni a régieket.
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A szabvány ajtóktól eltérő magasságú
ajtók még mindig népszerű elemei a
modern beltéri enteriőröknek. Egy ajtó
egészen a plafonig tarthat, de magassága
megnövelhető felülvilágítóval is. A SAPELI
ajtókat 272 cm magasságig gyártjuk.
A tökéletes egyenletesség érdekében egy
úgynevezett lapfeszítőt tudunk elhelyezni
az ajtóba. A lapfeszítőket 240 cm-es
magasságtól használjuk.

falnyílás
magassága

falnyílás
mélysége
(falvastagság)

falnyílás
szélessége
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Stumpfos NORMAL

Stumpfos NORMAL MINI

(síkban záródó ajtóhoz)

(síkban záródó ajtóhoz)

Stumpfos OBTUS

Stumpfos OBTUS MINI

(síkban záródó ajtóhoz)

(síkban záródó ajtóhoz)

Stumpfos HARMONIE NORMAL

(síkban záródó ajtóhoz)

Falcos NORMAL

Stumpfos blokk tok NORMAL

Stumpfos blokk tok OBTUS

Stumpfos LATENTE

Stumpfos alumínium tok

Stumpfos rejtett alumínium tok

(síkban záródó ajtóhoz)

(síkban záródó ajtóhoz)

(síkban záródó ajtóhoz)

(síkban záródó ajtóhoz)

(síkban záródó ajtóhoz)

Falcos NORMAL MINI

Falcos OBTUS

Falcos OBTUS MINI

Falcos HARMONIE NORMAL

Falcos HARMONIE OBTUS

Falcos Blokk tok OBTUS

Falcos tok felújításhoz

Falcos fém SAP 864 tok

Duplafalcos fém SAP866 tok
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Stumpfos HARMONIE OBTUS

(síkban záródó ajtóhoz)

Falcos Blokk tok NORMAL
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ÉLEK,
ÜVEGEZŐÉS DÍSZLÉCEK
Az ajtóél nem csupán esztétikai, de praktikus okokból
is fontos része az ajtónak. A kilincs után ugyanis az ajtó
éle az a rész, ami a legtöbb terhelést kapja, így megéri
több időt szánni kiválasztására.
Nyitva
Az ajtó éle és annak színe is látható, az anyagát pedig
elsősorban az határozza meg, hogy ajtónk milyen
terhelésnek van kitéve a mindennapokban.
Zárva
A falcos élnek köszönhetően az ajtó kiemelkedik a tok
síkjából, míg a falc nélküli belesimul abba.
Az üvegező és díszlécek életre kelnek, amikor
különböző felületek elválasztásáról van szó, ugyanis
jelentős hatással lehetnek az ajtó megjelenésére. Széles
termékpalettát kínálunk üvegező- és díszlécekből,
az imitált rozsdamentes acéltól a tömör fáig. A lécek
megfelelő anyagának és formájának kiválasztása sem
jelenthet problémát! Pompás dekoratív minták fából
történő kialakítását is vállaljuk. A SAPELI-nél sosem
hátrálunk meg, a nehezebb feladatokat új és élvezetes
kihívásként éljük meg.
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O3 oldalt falcolt,
sarkos élkialakítás
P2 él kerekített
(gömbölyített)
Alumínium falcolt
élkialakítás

Fekete alumínium,
stumpfos élkialakítás

Fekete alumínium
él, Fordított nyitás
(tokba nyíló)

Fa él 2 mm

ABS él 1 mm

O3 Sarkos
élkialakítás,
stumpfos

O3 Sarkos, dupla
falcos élkialakítás

S2 él kerekített
(gömbölyített)
Alumínium él,
Fordított nyitás
(tokba nyíló)
Stumpfos élkialakítás
(nem falcolt)
(síkba zárodó)
Fekete alumínium
falcolt élkialakítás

ABS él 2mm
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SAPELI / ÉLEK, ÜVEGEZŐ- ÉS DÍSZLÉCEK

L - díszléc

2 - díszléc

R - üvegezőléc

N - üvegezőléc

3 - díszléc

4 - díszléc

1 - üvegezőléc

L - üvegezőléc

H - díszléc

8 - díszléc

3 - üvegezőléc

H - üvegezőléc

9 - díszléc

M - üvegezőléc

4 - üvegezőléc

8 - üvegezőléc
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VASALAT

A pántok nélkülözhetetlen elemei az ajtóknak, ugyanis feladatuk az ajtólapok teljes súlyának megtartása.Ezen a
fontos funkción túl még dekoratív elemei is ajtónknak, legyen az látszó vagy rejtett pánt. A szintén kiemelkedően
fontos kilincsekből, zárakból számos gyönyörű változatot kínálunk, hogy mindenki megtalálja a számára
legkedvesebb darabot.

TECTUS 240 3D

SAPTEC 340 3D

TECTUS 310 2D

STANDARD 80/10

TECTUS 310 2D

LT BASIC

JUSTOR

KFV AS 2500 zár
kampós , falcolt
ajtókhoz

VX 7939/100
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SFS

TUKAN

VX 7939/160-S

KFV AS 2500 zár
kampós , falcolt
ajtókhoz

Mágneses bevéső zár
(mágneszár)

15x150 RC3

Zár KFV AS 2750

Zár KFV AS 2500

Zár KFV AS 2750

Zár KFV AS 2750

kulcsműködtetésű zár
kampós + csapos falcolt
ajtókhoz

kampós, duplafalcos
ajtokhóz

kulcsműködtetésű
zár kampós + csapos
duplafalcos ajtókhoz

kulcsműködtetésű
zár kampós + csapos
duplafalcos ajtókhoz

Ö - norm bevésőzár

Bevésőzár DIN norm

Bevésőzár CZ norm
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ÜVEG

Az üveg modern és rendkívül tartós anyag, emellett nyitottságot és tisztaságot kölcsönöz a belső térnek, amellett, hogy
hatékony megoldás a tér funkcionális felosztására is. Kínálatunkban számos üvegajtó kombinációt kínálunk ügyfeleink
részére.

Float (víztiszta
átlátszó üveg)

Sapelux white

Satinato antiscratch

Satinato white

Planibel bronze

Pixarena clear

Krizet clear

Mastercarre clear

Masterlinea clear

Mastersoft clear

Connex white

Connex black

Cool white

Satinato green

Satinato bronze

Chinchilla clear

Bark clear

Bark bronze

Peacock white

Satendecor 274
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SAPELI / FELÜLETEK

FELÜLETEK
A választott felület nemcsak
az ajtó megjelenését, hanem
tartósságát is meghatározza.
Válasszon körültekintően
a felhasználás módját szem előtt
tartva!
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STANDARD FURNÉR

KOMFORT FURNÉR

Bükk (DBK)

Natúr bükk (DNB)

Amerikai tölgy (DDB)

Hamu (DJS)

Mahagóni (DMH)

Natúr mahagóni (DNM)

Natúr tölgy (DND)

Amerikai juhar (DJA)

Natúr juhar (DNJ)

Éger(fa) (DOL)

Amerikai dió (DOR)

Natúr dió (DNO)

Szatén Dió (DOS)

Lucfenyő (DSM)

Fehér tík(fa) (D46)

Amerikai cseresznye
(DTR)

Natúr cseresznye (DNT)

Világos wenge (D52)

KOMFORT FURNÉR

Nyír (DBR)
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Antracit ében (D19)

Fekete ében (D20)

Riegel barna hamu (D73)
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PRÉMIUM FURNÉROK

OLAJOZOTT TÖLGY FURNÉROK

Lengyel Szilva (DSP)

Ezüst tölgy (DDS)

Csomós tölgy (DSD)

Körte (DHR)

Vanília (DDO)

Titánszürke (DDO)

Kő (DDO)

Szuper fehér (DDO)

Csomós dió (DSO)

Wenge (DWE)

Zebrano (DZB)

Zebrano ezüst (DZS)

Palaszürke (DDO)

Ég szürke (DDO)

Ezüst szürke (DDO)

Nyers (DDO)

Osztriga (DDO)

Natúr (DDO)

Szén (DDO)

Antik bronz (DDO)

EXCLUSIVE FURNÉROK

Világos tölgy (DDT)
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Vágott tölgy (DRD)
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OLAJOZOTT TÖLGY FURNÉROK

OLAJOZOTT ANTIKOLT TÖLGY FURNÉROK

Szürke kőris (DDO)

Osztriga (DDT)

Natúr (DDT)

Szén (DDT)

Szürke kőris (DDT)

Csokoládé (DDT)

Sötét tölgy (DDT)

Comfort tiszta fehér
(BUV)

Prémium tiszta fehér
(BRL)

Csokoládé (DDO)

Sötét tölgy (DDO)

Antik bronz (DDT)

OLAJOZOTT ANTIKOLT TÖLGY FURNÉROK

Vanília (DDT)

Titánszürke (DDT)

Kő (DDT)

Szuper fehér (DDT)

Palaszürke (DDT)

Ég szürke (DDT)

Ezüst szürke (DDT)

Nyers (DDT)
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SZÍNEK

Standard tiszta fehér
(BUV)
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CPL LAMINÁLT SZÍN

CPL LAMINÁLT FÜGGŐLEGES STRUKTUR FELÜLETEK

Betonfehér (CBB)

Betonszürke (CBS)

Tiszta fehér (CB7)

Gyöngyfehér (CBE)

Arctic fehér tölgy (CDA)

Sherwood tölgy (CDS)

Tölgy (CD7)

Csomózot tölgy (CDU)

Póréhagyma fehér
(CBO)

Szürke (CSE)

Fekete grafit U961 (C61)

Szürke U788 (C88)

Szürke tölgy (CSU)

Téli tölgy (CDZ)

Fehér hamu (CSS)

Hamu (CSJ)

Juharfa (CSA)

Dió (CSO)

Amerikai dió (CSR)

Tíkfa (CSI)

CPL LAMINÁLT FÜGGŐLEGES STRUKTUR FELÜLETEK

Fenyőfehér (hófehér)
(CH7)

98

Füstölt fenyő (CSF)

Szürke fenyő (CSC)

Bükkfa (CK7)

99

SAPELI / FELÜLETEK

SAPELI / FELÜLETEK

CPL LAMINÁLT FÜGGŐLEGES STRUKTUR FELÜLETEK

Cseresznye (CT8)

Wenge (CSW)

HPL UJJLENYOMATMENTES FELÜLETEK

Prémium fehér W1000

Alpesi fehér W1100

Kasmírszürke U702

Világos szürke U708

Kőszürke U727

Porszürke U732

Grafitszürke (U961)

Fekete U999

Tölgy (TD7)

Dió (TOR)

Fehér (TBE)

CPL LAMINÁLT VÍZSZINTES STRUKTUR FELÜLETEK

Fehér Aland fenyő (CH7)

Csomozótt tölgy (CDU)

Téli tölgy (CDZ)

HPL LAMINÁLT FÜGGŐLEGES STRUKTUR FELÜLETEK

Lávakő
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„Rozsda“

Beton

Pala

SAPELIT

Bükk (TK7)
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MAGASFÉNYŰ/MATT FELÜLETEK

Magasfényű fehér (GBI)

Magasfényű cappucino
(GCA)

Matt fehér (GBM)

Matt fekete (GCM)

magasfényű fém (GME)

TAPÉTA

Karton (PKA)

102

103

A katalógus 2020. május 1-jétől az új katalógus megjelenéséig érvényes. Minden jog fenntartva - tilos e kiadványt
részben, vagy egészben papíralapú, vagy elektronikus formában publikálni, valamint annak szövegeit, fényképeit,
illusztrációit és diagramjait felhasználni, vagy közzétenni a SAPELI, a.s. engedélye nélkül.
A SAPELI a.s. fenntartja a jogot arra, hogy a termékeket előzetes értesítés nélkül módosítsa.
A katalógus csak tájékoztató jellegű és illusztráció.

