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O firmě Sapeli

Od dob 1. republiky pro vás vyrábíme dveře s péčí a láskou skutečných 

odborníků. Podrobujeme je náročnému testování, aby vás mohly provázet 

po celé generace. U nás v SAPELI věříme, že český zákazník ocení kvalitu.

V interiérovém designu přichází doba velkých a členitých prostorů. Potřeba rozšiřovat 

a opticky zvětšovat místnosti je stále žádanější, a to nejen v malých bytech. Díky 

vhodným řešením správného typu a parametrů interiérových dveří,  mohou všichni ti, 

kteří v bytě či domě bojují o každý centimetr nebo se cítí stísněně, získat s malým úsilím 

více místa a dát svému domovu nový rozměr. Ve svých požadavcích můžete zvolit různou

velikost dveřních křídel - od  standardních  rozměrů až po atypické . Takto vysoké dveře 

přinášejí jistou míru velkoleposti a luxusu. Nabízíme nejširší výběr povrchů a dekorů 

včetně přírodních dýh. Více prostoru a světla jednoduše vykouzlíte pomocí 

celoskleněných dveří  SAPGLASS. 

Sídlo firmy a největší vzorkovna dveří v ČR



O firmě Sapeli
Případně celé prosklené stěny různých velikostí. V našich výrobních provozech vám  

zhotovíme dveře dle vašich představ nebo návrhu architekta. Na vzorkovně SAPELI 

Development vám budeme nápomocni s výběrem nejen standardů, ale i klientských 

změn.

 Krása, bezpečí a komfort – to vše by    

 měly splňovat vchodové dveře do bytu. 

 Jsou nejen vaší vizitkou, ale zároveň  

 vaším strážcem. Měly by splňovat 

 bezpečnostní i izolační funkce  

 a zároveň ladit se zbytkem interiéru. 

 Vzhled bezpečnostních a protipožárních

 dveří od SAPELI můžete sladit 

 s ostatními dveřmi u vás doma, a 

 přitom je mít z chodby stejné jako Vaši 

 sousedé. 

Vaše bezpečnostní a protipožární dveře

mohou být i v prosklené variantě a

s bočními světlíky, nebo vysoké až 220 cm.

Zároveň velmi dbáme na jejich kvalitu.

S protipožárními dveřmi SAPELI jen tak

nevyhoříte. Splňují všechny zákonné normy 

a prošly náročnými testy státních zkušeben

i nezávislým testem ČOI. Tam, kde jiní

jenom deklarují odolnost dveří 15 či

30 minut, my jí opravdu dosahujeme

a dokonce jdeme i dál. Důležité je ovšem

nepodcenit i správné protipožární zárubně, do nichž se dají dveře namontovat.



Reference

Developerské projekty
Kaskády Barrandov

Praha

Developerské projekty
Residential park Britská Čtvrť

Praha

Developerské projekty
Residence Houbalova

Brno



Reference

Developerské projekty
Residence Vltava

Praha

Developerské projekty
Residential park Rajský vrch

Praha

Komerční projektResidence

Lumius

Frýdek Místek



Reference

Developerské projekty
Residential park Prosek

Praha

Developerské projekty
Residential park Jahodnice

Praha

Developerské projekty
Pražská brána

Olomouc



Reference

Hotely
Hotel Praga

Praha

                          Clarion hotel

                          České Budějovice
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