KLIKY
A KOVÁNÍ
2020/2021

mezinárodní prestižní ocenění
za design

Klika MAXIMAL získala mezinárodní prestižní ocenění za design Reddot award.
Nabízí mnoho možností povrchových úprav a kombinací výplní s dekory dveří Sapeli.
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Jak správně vybrat
kliku a kování

1

TVAR

4 SPODNÍ ROZETA

Určitě se shodneme na tom, že není šťastné do dětského
pokojíku zvolit stejné kliky jako do rockového klubu. Pokud toto kritérium opomenete, můžete svým malým ratolestem nebo i ženám
s menší dlaní znesnadnit užívání a dodatečná náprava bývá zbytečně
nákladná. Přitom stačí tak málo – představit si, jak nová klika padne
do ručky vašeho dítěte, případně si ji přímo ve vzorkovně vyzkoušet.

Rozetu vnímejte opět jako součást jednoho celku. Její tvar
by měl vhodně doplňovat nejen vzhled kliky, ale i celkový styl vašeho
interiéru. S ohledem na funkční vlastnosti může být rozeta v několika
provedeních, a to v závislosti na vsazeném zámku – WC, BB nebo
PZ. I dveře s různými typy zámků tak spolu můžou dokonale ladit.
Ne vždy je spodní rozeta potřeba. Zvažte její využití a možnost zvolit
designově čistší variantu – kliku bez spodní rozety.

2 DESIGN

5 MATERIÁL

Ještě dříve, než se kliky dotknete, zanechá ve vás estetický
dojem. Kovové části dveří nejsou příležitostí k oslňující exhibici, snate se, aby každý příchozí vždy vnímal dveře jako harmonický celek.
Zohledněte přitom nejen tvar, ale i ergonomii – při uchopení kliky
musíte mít ničím nerušící příjemný pocit. A co je důležité – nezapomeňte zohlednit ostatní prvky interiéru, které mohou celkový dojem
ovlivňovat.

Kliky jsou jedním z nejfrekventovanějších a nejzatěžovanějších prvků Vašeho bydlení. Proto dbáme na dlouhodobou
životnost a funkčnost. Materiálem pro výrobu klik jsou pouze vysoce
kvalitní materiály – masivní mosaz a nerezová ocel.

3 FUNKCE

6 ČESKÁ VÝROBA

Volba kliky a kování pochopitelně závisí také na systému
otevírání a stranové orientaci křídla. Pokud si objednáváte dveře
a zárubně jako komplet u vybraných prodejců SAPELI, nemusíte mít
obavu, vše pohlídáme za vás. Stačí, když kompetentnímu pracovníkovi popíšete, co od dveří očekáváte, případně si necháte předložit
alternativní možnosti řešení.

České dveře si nejlépe rozumí s českými klikami. My v Sapeli
to dobře víme, a proto vám přinášíme ucelenou nabídku kvalitních
designových klik právě od českých výrobců.
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POVRCHY, TERMÍNY, ZÁRUKY
Nerezové kování nabízíme jak v nejprodávanější úpravě NRZ (nerez broušeno), tak i v povrchové
úpravě TIN-K (titan černý). Mosazné kování nabízíme nejen v nejprodávanějším povrchu satén nikl,
ale také v široké škále dalších povrchů, jako jsou: SNI broušeno, Cr, MS, Ms-L, Ms-A, Cr-K,TIN-C,
TIN-K,-TIN-B,TIN-S,TIN-A viz vyobrazené povrchové úpravy.
Pro bližší cenovou nabídku těchto povrchů kontaktujte nejbližšího prodejce Sapeli.
SNi matný nikl

SNi-broušeno matný nikl broušený

Galvanické pokovení na mosazný výrobek se sametově jemným povrchem

Galvanické pokovení na mosazný výrobek s ručně broušeným povrchem

• termín výroby: 2-4 týdny
• záruka: 3 roky
• použití: interiéry
• údržba: prostředek M&T TITAN nebo SIDOL

• termín výroby: 2-4 týdny
• záruka: 3 roky
• použití: interiéry
• údržba: prostředek M&T TITAN nebo SIDOL

Cr lesklý chrom

Ms mosaz natural

Galvanické pokovení na mosazný výrobek s vysoce lesklým povrchem

Mechanicky upravený povrch na mosazném výrobku s jemnou strukturou a barevností, která
se citlivě doplňuje s naturálním dřevem ať původním nebo moderním strukturovaným. Povrch bude přirozeně stárnout s okolním materiálem a měnit svojí barevnost podle kliatických
podmínek. Skvělá investice s doživotní zárukou.

• termín výroby: 3-4 týdny
• záruka: 3 roky
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: bavlněný hadřík, popř. prostředek SIDOL

• termín výroby: 3-4 týdny
• záruka: doživotní!
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: bezúdržbové, bavlněný hadřík, popř. prostředek SIDOL

TiN-A titan mosaz mat

NRz nerez - broušeno

Fyzikálně naprašovaný povrch s ne náhodou podobností s naturální mozasnou klikou, dříve Mechanicky ručně broušený povrch na nerezovém výrobku s jemnou broušenou strukturou.
ve velké míře používanou a u M&T znovu zařazenou do nabídky. Žluto/zlatý odstín je nadstandardním řešením všude tam, kde je požadavek na sladění celku v barvě mosazi, či zlata.

• termín výroby: 4-8 týdnů
• záruka: 15 let
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: prostředek M&T TITAN
• množstevní podmínka: pouze pro zákazníky nad 50 párů kování
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• termín výroby: 7 pracovních dnů pro rozetové kování, ostatní sortiment nerez 3-4 týdny
• záruka: 5 let
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: bezúdržbová, popř. prostředek M&T TITAN

Ms-L mosaz leštěno

Cr-K černý chrom natural

Mechanicky ručně leštěný povrch na mosazném výrobku s vysoce lesklým povrchem, který Galvanické pokovení na mosazný výrobek s předupraveným povrchem s jemnou strukturou,
postupně získává patinu a matování. Povrch přirozeně stárne a mění svojí barevnost a vzhled která splňuje náročné požadavky na moderní architekturu, ale zároveň i na stylové tradiční
i podle frekvence otevírání – na frekventovaných místech zůstane lesklý, jinde bude matný stavby. Matný černý povrch té nejvyšší kvality.
s tmavším odstínem. Každý kus je originál s jiným procesem stárnutí a jinou vzhledovou
barevností. Skvělá investice s doživotní zárukou.

• termín výroby: 3-4 týdny
• záruka: doživotní!
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: bezúdržbové, bavlněný hadřík, popř. prostředek SIDOL

• termín výroby: 4-6 týdnů
• záruka: 5 let
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: bezúdržbové, bavlněný hadřík, popř. prostředek SIDOL

Ms-A mosaz antik

TIN-K titan černý mat

Technologicky upravený povrch na mosazném výrobku s efektem několika let používané
mosazi, tzn. žlutá mosaz je místy tmavá, místy světlejší s efektem „osahané“ mosazi. Povrch
bude dál přirozeně stárnout s okolním materiálem a měnit svoji barevnost podle klimatických
podmínek. Skvělá investice s doživotní zárukou.

Fyzikálně naprašovaný povrch s nejdelší tradicí – to je černý titan, který aplikujeme na své
výrobky už od r. 2000. Za tuto dobu získal tento povrch mnoho příznivců, převážně investorů
high staveb a interiérů, kam je svým odstínem předurčen. nejedná se o běžnou černou barvu, ale o metalický šedo/černý odstín, který ihned zaujme svojí strukturou a nezaměnitelným
kovovým odstínem.

• termín výroby: 4 – 8 týdnů
• záruka: doživotní!
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: bezúdržbové, bavlněný hadřík, popř. prostředek SIDOL

• termín výroby: 4 týdny
• záruka: 15 let
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: prostředek M&T TITAN

TIN-C titan chrom mat

TiN-S titan bronz mat

fyzikálně naprašovaný povrch s nejširším využitím, který díky svému ocelově šedo/modrému Fyzikálně naprašovaný povrch požadovaný všude tam, kde je důraz na tradici, souznění se
kovovému odstínu, dokáže najít využití v širokém spektru staveb a projektů s důrazem na dřevem, popř. jinými naturálními materiály, dodávající realizacím genius loci.
prvotřídní kvalitu a design. Tento povrch je zároveň nejtvrdším a nejodolnějším povrchem
z celé nabídky titanových povrchů a tím je přímo předurčen pro použití v exteriérech a maximálně zatěžovaných prostorech.

• termín výroby: 2-4 týdny
• záruka: 3 roky
• použití: interiéry
• údržba: prostředek M&T TITAN nebo SIDOL

• termín výroby: 4-8 týdnů
• záruka: 15 let
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: prostředek M&T TITAN
• množstevní podmínka: pouze pro zákazníky nad 50 párů kování

TIN-B titan braun mat
Fizikálně naprašovaný povrch vyvinut speciálně pro řadu kování DESIGN 2009. Měnící se
povrch přecházející přes spektrum hnědých odstínů a končících na hranách klik až u hluboké tmavé barvy lze jen těžko definovat. Od uvedení na trh v roce 2009 si získává stále větší
oblibu převážně u architektů a zákazníků s citem pro pokročilý design.

• termín výroby: 4-8 týdnů
• záruka: 15 let
• použití: interiéry i exteriéry
• údržba: prostředek M&T TITAN
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JEDEN PROJEKT – JEDEN DESIGN
Kování z tohoto katalogu nabízí možnost sjednocení kování v celé vaší domácnosti do jednoho
designu. Naprosto stejný tvar mohou mít kliky na vašich dřevěných, celoskleněných, bezpečnostních i hliníkových dveřích, kličky na oknech i kliky HS portálů. Tvar klik mohou kopírovat mimo jiné
i dveřní madla, mušle na posuvné dveře, dveřní závěsy, zarážky a další doplňky. Pro příklad širokých
možností kombinace uvádíme kování ENTERO, ale takto designově sladit je samozřejmě možné
většinu kování z katalogu.
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Dveřní kliky ENTERO na dřevěné dveře

Kování ENTERO pro hlinikové a ocelové
dveře, kování na branky

Hranaté panty na dřevěné dveře

Mušle ENTERO na posuvné dveře

Madla dlouhá ENTERO

Bezpečnostní rozety ENTERO

Bezpečnostní madla Entero

Okenní kliky ENTERO 3 a 4 polohové

Panty ENTERO na skleněné dveře

Kliky a zámky ENTERO na sklenené dveře

Hranaté dveřní zarážky

Madla a koule ENTERO na skleněné
a dřevěné dveře

MINIMAL

JEDEN PROJEKT JEDEN DESIGN

cena 3340,-

cena 3570,-

cena 3920,-

bez spodní rozety 2760,klika / koule cena 4040,bezpečnostní provedení cena od 6520,-

povrchová úprava: satén nikl
materiál: masivní mosaz

Další doplňky z kolekce MINIMAL
Kliky a zámky
na skleněné dveře

Bezpečnostní rozety

Panty na skleněné dveře

Dveřní zarážky

Okenní kliky
3 a 4 polohové

Mušle
na posuvné dveře

Okenní kliky
HS Portaly
na posuvná okna
a stěny

Madla dlouhá
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DESIGNOVÉ KOVÁNÍ: DOKONALÉ SLADĚNÍ INTERIÉRU
Tato řada kování je určena pro milovníky dokonalého sladění interiéru bez kompromisů. Do kování si můžete od nás nechat vsadit stejný materiál, který je použitý na ploše dveří a ze svých dveří
tak vytvoříte dokonalý designový šperk, který budou všichni vaši známí obdivovat. Tato možnost
se týká nejen klik na dřevěné dveře, ale i mušlí a madel na posuvné dveře, dveřních podlahových
zarážek, kování na celoskleněné dveře, ale například i okenních kliček.
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MAXIMAL

JEDEN PROJEKT JEDEN DESIGN

cena 3930,-

cena 4160,-

cena 4609,-

povrchová úprava: satén nikl / dřevo dle nabídky Sapeli*
materiál: masivní mosaz

bez spodní rozety 3350,klika / koule cena 4480,bezpečnostní provedení cena od 6960,-

Další doplňky z kolekce MAXIMAL
Kliky a zámky
na skleněné dveře

Bezpečnostní rozety

Panty na skleněné dveře

Dveřní zarážky

Okenní kliky
3 a 4 polohové

Mušle
na posuvné dveře

Okenní kliky
HS Portaly
na posuvná okna
a stěny

Madla dlouhá

*cena je včetně dřevěné výplně, ceny jiných materiálů výplně se mohou lišit
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TWISTER

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

NRz

NRz

490,-

620,-

490,-

620,-

870,-

1070,-

klika / koule 1120,bezpečnostní provedení od 2650,-

1380,3900,-

FORSAP

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel
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NRz

TiN-K

NRz

590,-

1210,-

850,- 1290,-

590,-

1210,-

850,- 1290,-

990,-

1770,-

1150,- 1890,-

klika / koule 1190,- 2250,bezpečnostní provedení od 2720,- 4440,-

1350,- 2500,3870,- 5790,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců

TiN-K

INTRO

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

NRz

NRz

430,-

540,-

430,-

540,-

760,-

940,-

klika / koule 980,bezpečnostní provedení od 2510,-

1200,3720,-

STREET

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel

NRz

TiN-K

NRz TiN-K

790,-

1210,-

890,- 1290,-

790,-

1210,-

890,- 1290,-

1090,-

1770,-

1190,- 1890,-

klika / koule 1290,- 1980,bezpečnostní provedení od 2820,- 4170,-

1390,- 2850,3910,- 6140,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců
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MISTY

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

NRz

NRz

790,-

890,-

790,-

890,-

1090,-

1190,-

klika / koule 1290,bezpečnostní provedení od 2850,-

1390,3910,-

LUSY

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel
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NRz

TiN-K

NRz

TiN-K

430,-

870,-

540,-

980,-

430,-

870,-

540,-

980,-

760,- 1420,-

940,- 1640,-

klika / koule 980,- 2080,bezpečnostní provedení od 2510,- 4270,-

1200,- 2300,3720,- 5590,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců

SPY

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

NRz

NRz

790,-

890,-

790,-

890,-

1090,-

1190,-

klika / koule 1290,bezpečnostní provedení od 2820,-

1390,3910,-

DENY

NRz

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel

TiN-K

NRz TiN-K

430,- 1420,-

540,- 1530,-

430,- 1420,-

540,- 1530,-

760,- 1860,-

940,- 2040,-

klika / koule 980,- 2080,bezpečnostní provedení od 2510,- 4270,-

1200,- 2300,3720,- 5590,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců
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SENZA

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

NRz

NRz

870,-

980,-

870,-

980,-

1200,-

1380,-

klika / koule 1420,bezpečnostní provedení od 2950,-

1640,4160,-

TORRES

TiN-K

NRz

TiN-K

790,- 1350,-

890,-

1470,-

790,- 1350,-

890,-

1470,-

NRz

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel
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1090,- 1860,-

1190,- 1960,-

klika / koule 1290,- 2500,bezpečnostní provedení od 2820,- 4690,-

1390,- 3010,3910,- 6300,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců

PROMO

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

NRz

NRz

980,-

1090,-

980,-

1090,-

1310,-

1490,-

klika / koule 1530,bezpečnostní provedení od 3060,-

1750,4270,-

ENTERO

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel

NRz

TiN-K

NRz TiN-K

1200,-

1970,-

1310,- 2080,-

1200,-

1970,-

1310,- 2080,-

1530,-

2410,-

1710,- 2590,-

klika / koule 1750,- 2630,bezpečnostní provedení od 3280,- 4820,-

1970,- 2850,4490,- 6140,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců
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MORGAN

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

NRz

TiN-K

540,-

980,-

760,- 1090,-

540,-

980,-

760,- 1090,-

870,- 1530,-

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

klika / koule 1090,- 2190,bezpečnostní provedení od 2620,- 4380,-

NRz

1160,-

TiN-K

1750,-

1420,- 2520,3940,- 5810,-

JAMESON

NRz

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel
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TiN-K

NRz

TiN-K

650,- 1090,-

870,- 1200,-

650,- 1090,-

870,- 1200,-

980,- 1640,-

1270,- 1860,-

klika / koule 1200,- 2300,bezpečnostní provedení od 2730,- 4490,-

1530,- 2630,4050,- 5920,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců

KVADRA

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

NRz

TiN-K

NRz TiN-K

980,-

1970,-

1090,- 2080,-

980,-

1970,-

1090,- 2080,-

1310,-

2410,-

1490,- 2590,-

klika / koule 1530,- 2630,bezpečnostní provedení od 3060,- 4820,-

1750,- 2850,4270,- 6140,-

SONIA

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel

NRz

TiN-K

NRz TiN-K

760,-

1750,-

980,-

1970,-

760,-

1750,-

980,-

1970,-

1090,- 2190,-

1380,- 2480,-

klika / koule 1310,- 2410,bezpečnostní provedení od 2840,- 4600,-

1640,- 2740,4160,- 6030,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců
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NOVA

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

NRz

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

TiN-K

NRz

TiN-K

870,- 1860,-

1090,- 2080,-

870,- 1860,-

1090,- 2080,-

1200,- 2300,-

1490,- 2590,-

klika / koule 1420,- 2520,bezpečnostní provedení od 2950,- 4710,-

1750,- 2850,4270,- 6140,-

CESAN

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel
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NRz

TiN-K

NRz

TiN-K

760,-

1750,-

980,-

1970,-

760,-

1750,-

980,-

1970,-

1090,- 2190,-

1380,- 2480,-

klika / koule 1310,- 2410,bezpečnostní provedení od 3830,- 5700,-

1640,- 2740,4160,- 6030,-

kování vyrábíme i v objektovém a protipožárním provedení, bližší informace u našich prodejců

SMART2LOCK

LUCIA PROFESSIONAL
povrchová úprava: Nrz, nerez broušený
materiál: nerez ocel
cena provedení bez spodních rozet: 880,cena provedení smart2lock*: 1400,-

AVUS ONE
povrchová úprava: Nikl
materiál: zamak
cena provedení bez spodních rozet: 2540,cena provedení smart2lock*: 3350,-

povrchová úprava: černá
materiál: zamak
cena provedení bez spodních rozet: 2700,cena provedení smart2lock*: 3510,-

Novinka dveřního kování s integrovaným WC zamykáním v klice smart2lock, bez spodních rozet. Celý objekt lze tedy
osadit v jednotném designu bez spodních rozet, včetně koupelen a toalet, při zachování funkce zamykání.
Oba modely nabízíme jak ve standardu bez zamykání, tak v provedení smart2lock.
*při objednání kování s WC uzamykáním smart2lock, je nutné určit orientaci kliky.
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KOVÁNÍ Z MASIVNÍ MOSAZI

Vyrobit kvalitní kliku je možné pouze z kvalitního mosazného výkovku, dále upraveného broušením, leštěním a pokovením. Tento proces je zdlouhavý a finančně velmi náročný, ale výsledek
stojí za to. Do rukou se vám dostává výrobek, ze kterého na vás dýchá žár vysokých pecí a dřina
lidských rukou, spojená s kreativitou českých řemeslníků. V dnešní době, kdy je trh zaplaven levnými výrobky z napodobenin mosazi, jako je třeba materiál zamac, jsou tak naše kliky naprostým
unikátem. Toto kování dodáváme nejen v oblíbeném povrchu satén nikl, ale i v mnoha dalších
površích(katalog str.4), jejichž cenu zjistíte poptávkou u prodejců Sapeli.

ANDY

SNi

TiN-K

1250,- 2180,-

1250,- 2180,-

1790,- 2840,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: masivní mosaz
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klika / koule 1860,- 2910,bezpečnostní provedení od 3500,- 5100,-

KOVÁNÍ Z MASIVNÍ MOSAZI

BURAK

SNi

TiN-K

1130,- 2060,-

1130,- 2060,-

1670,- 2720,-

povrchová úprava: satén nikl
materiál: masivní mosaz

klika / koule 1740,- 2790,bezpečnostní provedení od 3380,- 4980,-

CESAN

SNi

TiN-K

1040,- 1980,-

1040,- 1980,-

1580,- 2630,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel

klika / koule 1660,- 2710,bezpečnostní provedení od 3300,- 4900,-
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GARANTI

KOVÁNÍ Z MASIVNÍ MOSAZI

SNi

TiN-K

1320,- 2250,-

1320,- 2250,-

1980,- 3030,-

povrchová úprava: satén nikl
materiál: masivní mosaz

klika / koule 2160,- 3210,bezpečnostní provedení od 4900,- 6500,-

SOGUT

SNi

TiN-K

1330,- 2260,-

1330,- 2260,-

1870,- 2920,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: masivní mosaz
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klika / koule 1960,- 3000,bezpečnostní provedení od 3600,- 5190,-

KOVÁNÍ Z MASIVNÍ MOSAZI

ENTERO

SNi

TiN-K

1970,- 3100,-

1970,- 3100,-

2560,- 3840,-

povrchová úprava: satén nikl
materiál: masivní mosaz

klika / koule 2730,- 4020,bezpečnostní provedení od 5470,- 7310,-

TRINITI

SNi

TiN-K

3020,- 4300,-

3020,- 4300,-

3720,- 5000,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: masivní mosaz

bez spodní rozety 2330,- 3260,klika / koule 3830,- 5120,bezpečnostní provedení od 5880,- 7370,-
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TERRY

KOVÁNÍ Z MASIVNÍ MOSAZI

SNi

TiN-K

3130,- 4420,-

3130,- 4420,-

3830,- 5120,-

povrchová úprava: satén nikl
materiál: masivní mosaz

bez spodní rozety 2440,- 3380,klika / koule 3950,- 5230,bezpečnostní provedení od 6000,- 7480,-

ENTRY

SNi

TiN-K

3370,- 4650,-

3370,- 4650,-

4070,- 5350,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: masivní mosaz
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bez spodní rozety 2680,- 3610,klika / koule 4180,- 5580,bezpečnostní provedení od 6230,- 6900,-

KOVÁNÍ Z MASIVNÍ MOSAZI

MINIMAL

SNi

TiN-K

3340,- 4500,-

3570,- 4730,-

3920,- 5550,-

povrchová úprava: satén nikl
materiál: masivní mosaz

bez spodní rozety 2760,- 3690,klika / koule 4040,- 5320,bezpečnostní provedení od 6520,- 8120,-

MAXIMAL

SNi TiN-K
3930,- 5090,-

4160,- 5320,-

4609,- 6359,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: masivní mosaz

bez spodní rozety 3350,- 4280,klika / koule 4480,- 5650,bezpečnostní provedení od 6960,- 8450,-
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KLIKY S MAGNETICKOU ROZETOU
Nejdokonalejší konstrukce s množstvím inovací. Překvapí Vás svojí rychlostí
montáže a účinností, která vytváří novou a zároveň nejvyšší kategorii v oblasti
konstrukce a montáže dveřních klik.
Vyvinutý konstrukční systém magnetických rozet neobyčejně pevně, rychle
a důkladně, s dlouhodobou účinností fixuje kliky a rozety k dveřnímu křídlu bez
možnosti jakéhokoliv pohybu rozet po dveřním křídle,bez možnosti poškrábání
dveří.
Kliky s magnetickou rozetou dodáváme nejen v materiálu broušená nerez, ale
i v titanovém černém matném povrchu, který je nyní velice žádaný a podtrhne
současný moderní interier vašeho bydlení. Některé modely klik na magnetické
rozetě lze dodat i v masivní mosazi.
Veškeré podrobné informace o provedení, povrchových úpravách a konstrukci
kování zjistíte u všech prodejců Sapeli.

LUSY

NRz

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel
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TiN-K

NRz

TiN-K

1030,- 1930,-

1210,-

2110,-

1030,- 1930,-

1210,-

2110,-

1380,- 2280,-

1610,-

2510,-

bez spodní rozety 640,- 1240,klika / koule 1550,- 2450,-

730,- 1330,1860,- 2760,-

MISTY

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

NRz

NRz

1500,-

1690,-

1500,-

1690,-

1850,-

2090,-

bez spodní rozety 1110,klika / koule 2000,-

1210,2190,-

JAMESON

TiN-K

NRz TiN-K

1360,- 2260,-

1670,- 2570,-

1360,- 2260,-

1670,- 2570,-

1710,- 2610,-

2070,- 2970,-

bez spodní rozety 970,- 1570,klika / koule 1910,- 2810,-

1190,- 1790,2330,- 3230,-

NRz

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel
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MORGAN

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

NRz

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

TiN-K

NRz

TiN-K

1250,- 2150,-

1560,- 2460,-

1250,- 2150,-

1560,- 2460,-

1600,- 2500,-

1960,- 2860,-

bez spodní rozety 860,- 1460,klika / koule 1800,- 2700,-

1080,- 1680,2220,- 3120,-

SONIA

NRz

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel
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TiN-K

NRz

TiN-K

1470,- 2370,-

1780,- 2680,-

1470,- 2370,-

1780,- 2680,-

1820,- 2720,-

2180,- 3080,-

bez spodní rozety 1080,- 1680,klika / koule 2020,- 2920,-

1300,- 1900,2440,- 3340,-

NOVA

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

TiN-K

NRz TiN-K

1580,- 2480,-

1890,- 2790,-

1580,- 2480,-

1890,- 2790,-

1930,- 2830,-

2290,- 3190,-

bez spodní rozety 1190,- 1790,klika / koule 2130,- 3030,-

1410,- 2010,2550,- 3450,-

NRz

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

TORRES

NRz

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel

TiN-K

NRz TiN-K

1500,- 2400,-

1690,- 2590,-

1500,- 2400,-

1690,- 2590,-

1850,- 2750,-

2090,- 2990,-

bez spodní rozety 1110,- 1710,klika / koule 2000,- 2900,-

1210,- 1810,2190,- 3090,-
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STREET

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

NRz

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

TiN-K

NRz

TiN-K

1500,- 2400,-

1690,- 2590,-

1500,- 2400,-

1690,- 2590,-

1850,- 2750,-

2090,- 2990,-

bez spodní rozety 1110,- 1710,klika / koule 2000,- 2900,-

1210,- 1810,2190,- 3090,-

INDUSTRY SQUELETTE

NRz

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: nerez ocel

30

TiN-K

NRz TiN-K

2340,- 3490,-

2650,- 3800,-

2340,- 3490,-

2650,- 3800,-

2690,- 3840,-

3050,- 4200,-

bez spodní rozety 1950,- 2750,klika / koule 2840,- 3990,-

2170,- 2970,3150,- 4300,-

ENTERO

DESIGNOVÉ A NEREZOVÉ KOVÁNÍ

TiN-K

NRz TiN-K

1690,- 2590,-

1890,- 2790,-

1690,- 2590,-

1890,- 2790,-

2040,- 2940,-

2290,- 3190,-

bez spodní rozety 1300,- 1900,klika / koule 2240,- 3140,-

1410,- 2010,2550,- 3450,-

NRz

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

ROCKSOR

Ms-K

TiN-K

2260,- 3130,-

2260,- 3130,-

2610,- 3480,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
materiál: masivní mosaz

bez spodní rozety 1520,- 2390,klika / koule 2720,- 3680,-
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MAGNETIC

Revoluční systém, pro dokonalé dveře. Systém Magnetic je inovativním ovládáním dveří bez kliky,
bez zámku, bez elektroniky. Do Magneticu je zapracována řada silných magnetů, umístěných do
dveřní zárubně. Dveřní křídlo je osazano blokem z magnetické nerezové oceli. Při dovírání dveří se
k sobě obě části přiblíží a působením magnetické síly zajistí plynulé dovření. Pro potřeby úplného
zamčení je pro vás připravena kombinace madel s mini zámečky, ať WC nebo s cylindrickou vložkou. Systém Magnetic je spolehlivý, komfortní v ovládání a nepotřebuje žádnou údržbu ani servis.
K systému Magnetic bylo nově vyvinuto několik madel, ale je možné kombinovat s jakýmkoliv
madlem z naší nabídky v programu dřevěných dveří.

MAGNETIC
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MAGNETICKÝ BLOK*
povrchová úprava:
NRz - nerez broušený
cena 1750,-

povrchová úprava:
NRz - nerez broušený
cena 440,-

povrchová úprava:
TiN-K - titan černý mat
cena 1750,-

povrchová úprava:
TiN-K - titan černý mat
cena 540,-

*magnetický blok seřiditelný -2/+2 mm

MAGNETIC
OVLÁDACÍ MADLA

KONZERVA 110*

povrchová úprava: SNi, satén nikl
cena za pár: 1490,cena za WC set**: 2390,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
cena za pár: 1980,cena za WC set***: 3340,-

KONZERVA 220*
povrchová úprava: SNi, satén nikl
cena za pár: 2490,cena za WC set**: 3390,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
cena za pár: 3190,cena za WC set***: 4550,-

* magnetická výplň v povrchu madla v ceně, ceny ostatních povrchů dle nabídky Sapeli se mohou lišit
**cena za pár, WC zámek a kličku + protiplech, povrch WC mechanismu SNi, povrch čela zámku a protiplechu nerez
*** cena za pár, WC zámek a kličku + protiplech, povrch WC mechanismu, povrch čela zámku a protiplechu TiN-K
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JOO*

MAGNETIC
OVLÁDACÍ MADLA
povrchová úprava: SNi, satén nikl
cena za pár: 1180,cena za WC set**: 2080,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
cena za pár: 1780,cena za WC set***: 3140,-

UFF*
povrchová úprava: SNi, satén nikl
cena za pár: 1290,cena za WC set**: 2190,-

povrchová úprava: TiN-K, titan černý mat
cena za pár: 1890,cena za WC set***: 3250,-
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* magnetická výplň v povrchu madla v ceně, ceny ostatních povrchů dle nabídky Sapeli se mohou lišit
**cena za pár, WC zámek a kličku + protiplech, povrch WC mechanismu SNi, povrch čela zámku a protiplechu nerez
*** cena za pár, WC zámek a kličku + protiplech, povrch WC mechanismu, povrch čela zámku a protiplechu TiN-K

MAGNETIC
OVLÁDACÍ MADLA

YES!
povrchová úprava
provedení*

SNi**

TiN-K***

110

2400,-

3200,-

210

3100,-

3900,-

210 WC

5100,-

5900,-

310

3900,-

4800,-

310 WC

5900,-

6800,-

610

5800,-

7300,-

610 WC

7800,-

9300,-

910

8200,-

9600,-

910 WC

10200,-

11600,-

materiál: masivní mosaz

YES! S OTVOREM
povrchová úprava
provedení*

SNi**

TiN-K***

110

2600,-

3400,-

210

3300,-

4100,-

210 WC

5300,-

6100,-

310

4100,-

5000,-

310 WC

6100,-

7000,-

610

6000,-

7500,-

610 WC

8000,-

9500,-

910

8400,-

9800,-

910 WC

10400,-

11800,-

materiál: masivní mosaz
* číslo v provedení označuje délku madla
**v provedení WC - cena za pár, WC zámek a protiplech, povrch čela zámku a protiplechu nerez
***v provedení WC - cena za pár, WC zámek a protiplech, povrch čela zámku a protiplechu TiN-K
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BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
Bezpečnostní kování, ve štítovém nebo rozetovém provedení, nabízíme v 3. bezpečnostní třídě.
Kování je navrženo s ohledem na dlouhou životnost a funkčnost. U vybraných štítových kování,
a všech rozetových kování, lze kombinovat s různými typy klik. Variabilita a materiálové provedení
nabízí řešení pro každého.
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BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ 17

BEZPEČNOSTNÍ 04

vnější

povrchová úprava: F1 hliník
materiál: hliník

*cena
1100,-

BEZPEČNOSTNÍ 18

povrchová úprava: chrom
materiál: nerez ocel

vnitřní

*cena
2320,-

BEZPEČNOSTNÍ 13

vnější

povrchová úprava: F1 hliník
materiál: hliník

*cena
1420,-

povrchová úprava: satén F1
materiál: hliník

vnitřní

*cena
1410,-

Kování bez viditelných upevňovacích šroubů – dokonalý vzhled.

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI
4
3
2
1

VELMI VYSOKÁ OCHRANA
VYSOKÁ OCHRANA
SVÝŠENÁ OCHRANA
ZÁKLADNÍ OCHRANA

*cylindrická vložka není v ceně
cena za kování pro tl. dveří 40 mm
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BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ 05

KLIKA 01
doporučujeme
kombinovat
s interiérovým
kováním MISTY

KLIKA 05
vnější

vnitřní

možná kombinace s klikami nerez 01, 05, 07, 08

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

*cena
3210,-

doporučujeme
kombinovat
s interiérovým
kováním STREET

Kování bez viditelných upevňovacích šroubů a středového svorníku – dokonalý vzhled.
Jednoduchá montáž, vhodné pro všechny dveře Sapeli.

BEZPEČNOSTNÍ 05
V prodeji od 1.7.2019

KLIKA 07
doporučujeme
kombinovat
s interiérovým
kováním SPY

KLIKA 08
vnější

vnitřní

možná kombinace s klikami černými 01, 05, 07, 08

povrchová úprava: černý lak
materiál: nerez ocel

*cena
3510,-

Kování bez viditelných upevňovacích šroubů a středového svorníku – dokonalý vzhled.
Jednoduchá montáž, vhodné pro všechny dveře Sapeli.
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*cylindrická vložka není v ceně
cena za kování pro tl. dveří 40 mm

doporučujeme
kombinovat
s interiérovým
kováním NOVA

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ M9

vnější

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

vnitřní

*cena
3720,-

BEZPEČNOSTNÍ M10

vnější

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

vnitřní

*cena
2510,-

BEZPEČNOSTNÍ M11

vnější

povrchová úprava: satén nikl
materiál: masivní mosaz

vnitřní

*cena
3300,-

BEZPEČNOSTNÍ M12

vnější

povrchová úprava: satén nikl
materiál: masivní mosaz

vnitřní

*cena
4900,-

Bezpečnostní kování M9, 10, 11, 12 lze kombinovat dle povrchu se všemi interiérovými klikami z katalogu.
*cylindrická vložka není v ceně
Ceny za rozetové bezpečnostní provedení uvedeny u každého typu kování v katalogu.
cena za kování pro tl. dveří 40 mm
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BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ 08

KLIKA 01
doporučujeme
kombinovat
s interiérovým
kováním MISTY

KLIKA 05
vnější

vnitřní

možná kombinace s klikami nerez 01, 05, 07, 08

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

*cena
3560,-

doporučujeme
kombinovat
s interiérovým
kováním STREET

Kování bez viditelných upevňovacích šroubů a středového svorníku – dokonalý vzhled.
Jednoduchá montáž, vhodné pro všechny dveře Sapeli.

BEZPEČNOSTNÍ 16
V prodeji od 1.7.2019

KLIKA 07
doporučujeme
kombinovat
s interiérovým
kováním SPY

KLIKA 08
možná kombinace s klikami nerez 01, 05, 07, 08

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel

*cena
3000,-

Kování bez viditelných upevňovacícha perfektně zpracovaným ostrým přechodem hran
– dokonalý vzhled.
Jednoduchá montáž, vhodné pro všechny dveře Sapeli.
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*cylindrická vložka není v ceně
cena za kování pro tl. dveří 40 mm

doporučujeme
kombinovat
s interiérovým
kováním NOVA

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ
MADLO ENTERO

Bezpečnostní madlo
ENTERO 75 mm

K bezpečnostnímu madlu Entero se z vnitřní strany dveří
dodává z katalogu SAPELI jednostranná klika. Objednává
se 1/2 páru a je třeba specifikovat orientaci kliky L nebo
P. Nezbytný montážní komponent je rozpěrný čtyřhran.
Rozpěrný čtyřhran a jednostranná klika nejsou součástí bezpečnostního madla Entero a objednávají se zvlášť.
Cena jednostranné kliky je 1/2 páru. Vložka není v ceně.
Součástí dodávky bezpečnostního madla je vnitřní cylindrická rozeta. Vnitřní cylindrická rozeta je volitelná ve více
tvarových variantách podle designu kliky.
Cena na poptání.

povrchová úprava: nerez broušený
materiál: nerez ocel
Příklad výpočtu ceny kompletu pro jedny dveře:
75mm
300mm
1000mmm

cena od 5075,-***
cena od 7275,-***
cena od 9475,-***

***cena je uvedena za komplet bezpečnostního
madla,rozpěrného čtyřhranu,montážního
materiálu a jednostranné kliky LUSY.

Bezpečnostní madlo
ENTERO 1000 mm

Bezpečnostní madlo
ENTERO 350 mm

*cylindrická vložka není v ceně
cena za kování pro tl. dveří 40 mm
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BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY

7x7

ClassicPRO

INTERACTIVE+

MT 5+

Základní bezpečnost
Bezpečnostní vložka 3. třídy,
vhodná pro všechny dveře SAPELI

Vysoká úroveň bezpečnosti
Bezpečnostní vložka 4. třídy,
vhodná pro všechny dveře SAPELI

Vysoká úroveň bezpečnosti
Bezpečnostní vložka 4. třídy,
vhodná pro všechny dveře SAPELI

Nejvyšší stupeň bezpečnosti
Bezpečnostní vložka 4. třídy,
vhodná pro všechny dveře SAPELI

• výborný poměr cena/výkon
• úroveň bezpečnostiRC3
• 7 stavítek v jednořadém
uspořádání
• vysoká ochrana proti planžetování
• vysoká ochrana proti nedestruktivní dynamické metodě
• vysoká ochrana proti odvrtání

• výborný poměr cena/výkon
• vysoká úroveň bezpečnosti RC4
• 10 stavítek v teleskopickém
uspořádání
• patentová ochrana klíče do roku
2033
• vysoká ochrana proti planžetování
• vysoká ochrana proti nedestru-ktivní dynamické metodě
(Bumpkin)
• vysoká ochrana proti odvrtání
• ysoká ochrana proti vytržení
bubínku
• výroba klíčů pouze na základě
předložení bezp. karty, která je
součástí balení

• výborný poměr cena/výkon
• vysoká úroveň bezpečnosti RC4
• 10 stavítek v teleskopickém
uspořádání
• patentová ochrana klíče do roku
2033
• vysoká ochrana proti planžetování
• vysoká ochrana proti nedestruktivní dynamické metodě
(Bumpkin)
• vysoká ochrana proti odvrtání
• vysoká ochrana proti vytržení
bubínku
• výroba klíčů pouze na základě
předložení bezp. karty, která je
součástí balení

• nejvyšší úroveň bezpečnosti
• úroveň bezpečnosti RC4
• 10 stavítek v teleskopickém
uspořádání
• 5 neodpružených prstových
stavítek ovládaných hadovitým
zářezem na klíči
• excentrické interaktivní teleskopické stavítko ovládané alfa
pružinou v klíči
• velmi vysoká ochrana proti
planžetování
• velmi vysoká ochrana proti nedestruktivní dynamické metodě
• velmi vysoká ochrana proti
odvrtání
• velmi vysoká ochrana proti
vytržení bubínku
• patentová ochrana klíče
• výroba klíčů pouze na základě
předložení speciální magnetické
bezp. karty

Bezpečnostní vložka

Bezpečnostní vložka

Bezpečnostní vložka

Bezpečnostní vložka

7x7, satén

ClassicPRO, satén

INTERACTIVE+, satén

cena

standard

cena

standard

standard

cena

30 + 35

925,-

30 + 35

1340,-

30 + 35

2450,-

31 + 35

4145,-

40 + 55

1525,-

40 + 55

2560,-

40 + 55

4125,-

40 + 55

6680,-

emergency
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MT5+, satén

standard

emergency

cena

emergency

emergency

30 + 35

1385,-

30 + 35

1800,-

30 + 35

2910,-

31 + 35

40 + 55

1985,-

40 + 55

3020,-

40 + 55

4585,-

40 + 55

4605,7135,-

s olivou

příplatek*

s olivou

příplatek*

s olivou

příplatek*

s olivou

příplatek*

do 40mm vč.

660,-

do 40mm vč.

660,-

do 40mm vč.

660,-

do 40mm vč.

660,-

nad 45mm vč.

795,-

nad 45mm vč.

795,-

nad 45mm vč.

795,-

nad 45mm vč.

795,-

* příplatek je k základní ceně vložky, strana s olivou je definována „T“,
př. cena INTERACTIVE+ 40 + 55T = 4920,- , cena ClassicPRO, emergency 40T + 55 = 3680,-

SPECIÁLNÍ ÚPRAVY BEZPEČNOSTNÍCH VLOŽEK

PROVEDENÍ S OLIVOU

PROVEDENÍ EMERGENCY

Bezpečnost a pohodlí Olivou umístěnou na vložce lze z vnitřku bytu odemykat
a zamykat dveře bez použití klíče. Nemusíte tak hledat klíče pokaždé, když
chcete na noc zamknout dveře. Jedná se o jednoduché a pohodlné řešení.

Bezpečnost a jistota Nadstandardní provedení vložek typu 7x7 a INTERACTIVE.
Velmi často se stává, že si někdo „zabouchne“ dveře a klíč nechá z druhé strany. Provedení EMERGENCY umožňuje odemknout vložku i tehdy, je li na druhé
straně zasunut klíč. Bez této funkce se vložka zvenku nedá odemčít a výjezd
zámečníka stojí pak někdy tolik, co tato vložka.

VLOŽKA S ÚPRAVOU „3 V 1“ (SEMAFOR)

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
(MKS-master key systems)

Vložka 3 v 1 byla navržena tak, aby si zákazník, kdykoliv je to pro něj vhodné,
mohl změnit kódovou kominaci své vložky, visacího zámku apod.
Jde o jednoduchý úkon, při němž je pouze důležité respektovat správné pořadí použití klíčů. Použitím klíče další barvy dojde k vyřazení klíče předchozího
barevného provedení z provozu. Zákazník obdrží klíče tří barev - nejprve používá klíče označené zeleně. Pokud dojde ke ztrátě klíče zelené barvy, použije
se klíč žlutý, klíč zelený již nefunguje a nelze jím odemknout ani zamknout.
Všichni uživatelé začnou používat klíče označené žlutě. Jakmile nastane potřeba opět změnit kombinaci, použije zákazník klíč červený. Jakmile dojde
k vyčerpání všch možností překódování, je možno vložku zámku nechat v autorizovaném středisku přestavět na novou kombinaci klíčů a znovu začít používat zelený klíč.

Systém generálního klíče umožňuje diferencovaný přístup do jednotlivých dveří uživateli klíče. Každý
z uživatelů klíčů má přidělena přístupová práva správcem systému
a svým klíčem otevírá pouze příslušné dveře, visací zámky apod.
Výhodou systémů generálního
klíče je možnost kombinovat různé produkty (vložky zámků, visací zámky, automobilová zámky)
a omezit tak počet klíčů, které běžně používáte na minimum.
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SMART SYSTEM
ENTRTM je jednoduchým řešením, jak vylepšit vaše stávající dveře a jejich zámek. Nahraďte starou cylindrickou vložku, nainstalujte ENTRTM a právě jste vytvořili svůj vlastní přístupový systém. Vysoká bezpečnost cylindrických vložek
poskytuje v kombinaci s novými technologiemi v podobě ENTRu bezpečný
a pohodlný přístupový systém k vašemu domu. Máte hned několik možností
jak odemknout vaše dveře, nastavit přístupová práva pro konkrétní uživatele a
konkrétní časy a co víc, umožňuje vám odemknout pomocí aplikace vašeho
Smartphonu, otisku prstu, bezdrátové klávesnice či dálkového ovladače.

Bezdrátová klávesnice,
umístěná vedle vchodových
dveří, pojme až 20 různých
kódů. Dodáváme samotnou
klávesnici, či s integrovanou
čtečkou otisku prstů.

S aplikací můžete ovládat
dveře se smartphonem
nebo tabletem, s techlogií
Bluetooth. Získáváte informace o zamčení/odemčení
dveří, přiděluje dočasné
virtuální klíče.

základní příslušenství

Dálkový ovladač pro jednoduché odemčení, možno
nainstalovat až 20 ovladačů
na jedny dveře.

cena

Komfort Kit ENTR*

12900,-

Základní jednotka ENTR černá/černobílá

7885,-

Vložka ENTR Interactive+ 66mm 31xZ35

1975,-

Vložka ENTR Interactive+ 95mm 40xZ55

3560,-

volitelné příslušenství

44

bezdrátová klávesnice

2660,-

bezdrátová klávesnice s integrovanou čtečkou otisků prstů

4750,-

dálkový ovladač

1120,-

*set Komfort Kit obsahuje zkl. jednotku, bezdr. kláv. s int. čtečkou, dálkový ovladač, bezdrátová nabíječka
** kombinaci jednotky ENTR a bezpečnostního kování, či typu dveřního křídla, konzultujte s prodejcem SAPELI

SMART SYSTEM
Nová kodovací klika, která vám umožní ovládat vaši
kancelář vzdáleně. Odemykejte pomocí aplikace, zadání kodu či předávejte práva a kody přes aplikaci dalším
uživatelům. Zadaná práva můžete měnit a upravovat
prostupy pro určité dny, časy. Můžete dokonce vyčítat
historii prostupů v chráněné místnosti.

SMART CODE KLIKA

Klasická technologie elektronického kukátko se zvonkem a integrovanou pamětí pro automatické nahrávání.
Jednoduchý způsob, jak si uložit návštěvníky před vašimi dveřmi. A to bez vrtání a další kabeláže.

DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ WIFI KUKÁTKO

nerez
cena 3300,• App pro Android a iOS zdarma (pouze ENG)
• BlueTooth
• Časové kódy – omezení kódu pro dny, týdny, časové úseky,
jednodenní prostupy – nemusíte být v dosahu kliky
• Klika má nastaveny kódy pro vstup na každý den na několik
let dopředu
• Otevírání aplikací přes BT mobilem – musíte však být v dosahu kliky
• Pouze rozetové provedení – NST povrch, bez spodní rozety
• Levopravé provedení
• Na dveře o min. tloušťce 38 mm (bez nutnosti podložky)
• Výdrž baterií (2x CR) cca 12.000 otevření – diagnostika stavu
baterie v App
• Historie odemykání za posledních 180 dnů (kdo a kdy)

cena: 5000,• Elektronické kukátko napájené akumulátorem Li-on
(součástí balení je prodloužený USB kabel)
• Vnější kamera 1 Mpx (720P) se zvonkem, Displej LCD 2,8“
HD, reproduktorem, mikrofonem a infračer. detektorem
pohybu s dosahem 3 m
• Masivní provedení vnější kamery s tělem ze zinkové slitiny
• PUSH-TO-TALK fuknce
• Podporované systémy iOS / Android v nové aplikaci WITH
• Přísvit, úhel 170 stupňů
• Vhodné pro dveře 38 - 110 mm, vrtání 14 - 22 mm
• Rozlišení displeje 1200 x 720
• ON-LINE kontaktování spárovaného mobilního telefonu
při zazvonění u dveří
• Pořízení fotografií / videosekvencí při zazvonění
• ON-LINE Galerie fotografií a videí kukátka ve Vaší aplikaci
• Komunikace probíhá přes data v mobilním telefonu
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DIGITÁLNÍ KUKÁTKA

Eques Greeter plus
šedé
cena 2890,• kamera - 0.3 MPx CMOS, úhel záběru 120°
• displej - LCD, 2.8’’, rozlišení 320 x 240
• Lithiová baterie, 1 800 mAh
• pohotovostní režim až 20 dní
• externí pamět - podpora MicroSD (až 32GB)
• detailnější informace u našich prodejců

Eques Veiu Mini 2
šedé
cena 4590,• kamera 2.0 MPx CMOS, úhel záberu 160°
• displej LCD, 4.3’’, rozlišení 480 x 272
• Lithiová baterie, 5 000 mAh
• pohotovostní režim až 40 dní
• detekce pohybu PIR, do 2 m
• externí pamět - podpora MicroSD (až 32GB)
• noční přísvit - 1x infračervená dioda
• Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
* • Mobilní aplikace Android verze 4.4 a vyšší,
iOS 8.0 a vyšší
• detailnější informace u našich prodejců

Eques S1 PRO
cena 8290,• kamera 3. 0MPx, úhel záběru: 180°
• displej TFT kapacitní, úhlopříčka 7“,
rozlišení: 1280x720
• Li-Pol akumulátor 10 000 mAh
• pohotovostní režim až 14 dní
• detekce pohybu
• vnitřní paměť: 6GB
• externí pamět - podpora MicroSD (až 32GB)
• noční přísvit - 1x infračervená dioda
• Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
• detailnější informace u našich prodejců
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DVEŘNÍ KUKÁTKA
*

**

popis

povrch

cena

Kukátko jednoduché s podložkou*

SATÉN

140,-

Kukátko jednoduché bez podložky**

SATÉN

110,-

popis

povrch

cena

Kukátko se jmenovkou oblé

NRZ mat

590,-

Kukátko se jmenovkou oblé

NRZ lesk

520,-

povrch

cena

Kukátko se jmenovkou hranaté

NRZ mat

470,-

Kukátko se jmenovkou hranaté

NRZ lesk

470,-

popis
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DVEŘNÍ MADLA

FORSAP

48

INSPIRA

MERA

MISTY

STREET

TORRES

UNIKUM

MADLO
DLOUHÉ
ENTERO
20/30 mm

MADLO
DLOUHÉ
ENTERO II
20/30 mm

MADLO
DLOUHÉ
MINIMAL

MADLO
DLOUHÉ
MAXIMAL

MADLO
DLOUHÉ
MIMOLIMIT

DVEŘNÍ MADLA
povrchová úprava

rozměr v mm
(rozteč x délka)

jednostranné**

oboustranné**

nerez ocel

350

560,-

1140,-

nerez ocel

500

1080,-

1430,-

nerez ocel

600

1280,-

1710,-

nerez ocel

700

1410,-

1870,-

nerez ocel

800

1590,-

2110,-

nerez ocel

1000

1710,-

2270,-

madlo INSPIRA Ø 32

nerez ocel

300 x 500

1370,-

1820,-

madlo MERA Ø 32

nerez ocel

350

1370,-

1820,-

madlo MISTY Ø 32

nerez ocel

350

1370,-

1820,-

madlo STREET Ø 32

nerez ocel

300 x 500

1370,-

1820,-

madlo TORRES Ø 32

nerez ocel

350

1370,-

1820,-

madlo UNIKUM Ø 32

nerez ocel

300 x 500

1370,-

1820,-

madlo dlouhé ENTERO 20/30

nerez ocel

230

3420,-

6560,-

nerez ocel

350

3530,-

6780,-

nerez ocel

650

3880,-

7480,-

nerez ocel

230 x 380

3540,-

6800,-

nerez ocel

350 x 500

3890,-

7500,-

nerez ocel

650 x 800

4270,-

8260,-

madlo dlouhé MINIMAL

satén nikl

250 x 297

4620,-

8960,-

madlo dlouhé MAXIMAL

satén nikl / dřevo dle výběru

250 x297

5210,-

10120,-

madlo dlouhé MIMOLIMIT

satén nikl / dřevo dle výběru

300 x 340

4150,-

8020,-

satén nikl / dřevo dle výběru

600 x 640

5110,-

9940,-

satén nikl / dřevo dle výběru

900 x 940

7260,-

14240,-

satén nikl / dřevo dle výběru

1200 x 1240

8230,-

16180,-

satén nikl / dřevo dle výběru

1800 x 1840

10490,-

20700,-

název a průřez
madlo FORSAP Ø 32

madlo dlouhé ENTERO II 20/30

Madla jsou určena pro dřevěné i skleněné dveře. U dřevěných dveří s jednostranným madlem je možné zvolit
variantu prošroubování skrz dveře a nebo skrytě na hmoždinku (nutná plná výplň dveří).
** všechny ceny jsou uvedeny včetně montážního materiálu
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MUŠLE A SETY PRO POSUVNÉ DVEŘE
povrchová úprava
MUŠLE ZADLABACÍ
KOVOVÁ 521

KOVOVÁ
521

FORSAP
rozměr
120 x 50

NOVA

MAXIMAL II

MINIMAL II

MINIMAL

nerez broušený

320,-*

satén nikl

1590,-**

MINIMAL II

satén nikl

1380,-**

povrchová úprava

cena

satén nikl

1860,-**

satén nikl

760,-*

TiN-K

1420,-*

MAXIMAL

satén nikl / dřevo dle nabídky
SAPELI

3530,-**

MINIMAL

satén nikl

3320,-**

nerez broušený

540,-*

povrchová úprava

cena

Dřevěná oválna***
(standard SAPELI)

dřevo dle nabídky SAPELI

195,-*

Dřevěná hranatá

dřevo dle nabídky SAPELI

195,-*

satén nikl

210,-*

chrom

210,-*

TiN-K

400,-*

satén nikl

120,-*

chrom

120,-*

mosaz

120,-*

ENTERO II
rozměr
150 x 50

Čelní úchyt ENTERO

Dřevěná oválná

50

Dřevěná hranatá

155,-*

MAXIMAL II

Čelní úchyt
ENTERO

Čelní úchyt
KRUH

155,-*

chrom

NOVA

ENTERO II
MAXIMAL

mosaz

nerez broušený

ENTERO

ENTERO

satén

FORSAP
(standard SAPELI)****

MAYA

MAYA

cena

Čelní úchyt KRUH

* Cena za kus
** Cena za pár
*** Standard Sapeli pro dýhované dveře. Nabídka dřevin: bílá, buk, bříza, dub, dub bělený, hruška, jasan, smrk, šedá, třešeň, wenge, javor, javor am.
,mahagon, modřín, olše, ořech am.
**** standard SAPELI pro dveře v umělých površích

MUŠLE A SETY PRO POSUVNÉ DVEŘE
MUŠLE ZADLABACÍ KOVOVÁ 524
KRUH
satén

cena*
240,-

mosaz
chrom

SET CD 063 KRUH***
OB – obyčejný s kloubovým klíčem
satén

cena
1180,-

mosaz
chrom

SET CD 050 KRUH***
WC - otvor pro WC kličku
satén
mosaz
chrom

cena
1330,-

* Cena za kus
** cena za pár mušlí, zámek, protiplech
*** cena za pár mušlí, zámek, protiplech, čelní úchyt
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MUŠLE A SETY PRO POSUVNÉ DVEŘE
SET CD 067 OVÁL***
OB – obyčejný s kloubovým klíčem
satén
mosaz
chrom

SET CD 150 OVÁL**
VL - vložkový

cena
1390,-

cena

satén
mosaz

1390,-

chrom

SET CD 048 OVÁL***
WC – otvor pro WC kličku
satén
mosaz
chrom
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** cena za pár mušlí, zámek, protiplech
*** cena za pár mušlí, zámek, protiplech, čelní úchyt

cena
1610,-

MUŠLE A SETY PRO POSUVNÉ DVEŘE

SET MAYA**
OB – obyčejný klíč
cena
2190,-

satén

SET MAYA**
VL – vložkový
cena
2190,-

satén

SET MAYA**
WC - otvor pro WC kličku
satén nikl

cena
2740,-

** cena za pár mušlí, zámek, protiplech
*** cena za pár mušlí, zámek, protiplech, čelní úchyt
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MUŠLE A SETY PRO POSUVNÉ DVEŘE
SET MINIMAL II**
OB - obyčejný klíč

cena

satén nikl

1950,-

TiN-K

2950,-

SET MINIMAL II**
VL - vložkový

cena

satén nikl

1950,-

TiN-K

2950,-

SET MINIMAL II**
WC - otvor pro WC kličku

54

** cena za pár mušlí, zámek, protiplech
*** cena za pár mušlí, zámek, protiplech, čelní úchyt

cena

satén nikl

2780,-

TiN-K

3890,-

MUŠLE A SETY PRO POSUVNÉ DVEŘE
SET MAXIMAL II***
OB - obyčejný klíč

cena

satén nikl
dřevo dle nabídky SAPELI

2160,-

TiN-K
dřevo dle nabídky SAPELI

3160,-

SET MAXIMAL II***
VL - vložkový

cena

satén nikl
dřevo nabídky SAPELI

2160,-

TiN-K
dřevo dle nabídky SAPELI

3160,-

SET MAXIMAL II***
WC - otvor pro WC kličku

cena

satén nikl
dřevo nabídky SAPELI

2990,-

TiN-K
dřevo dle nabídky SAPELI

4100,-

** cena za pár mušlí, zámek, protiplech
*** cena za pár mušlí, zámek, protiplech, čelní úchyt
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ZÁMKY A MUŠLE K POSUVNÝM DVEŘÍM

SET ENTERO II**
WC- otvor pro WC kličku
nerez broušený

SET NOVA**
WC - otvor pro WC kličku
nerez broušený
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** cena za pár mušlí, zámek, protiplech
*** cena za pár mušlí, zámek, protiplech, čelní úchyt

cena
1640,-

cena
1300,-

MUŠLE A SETY PRO POSUVNÉ DVEŘE

SET ENTERO**
WC - otvor pro WC kličku

cena

satén nikl

2410,-

TiN-K

3840,-

DOPLŇKY PRO LAMELOVÉ DVEŘE

PRO DVEŘE
LAMELOVÉ
(standard SAPELI)

cena*

satén

675,-

KNOFLÍK
K LAMELOVÝM
DVEŘÍM**
(standard SAPELI)

cena

satén

255,-

mosaz

255,-

chrom

255,-

** cena za pár mušlí, zámek, protiplech
*** cena za pár mušlí, zámek, protiplech, čelní úchyt
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DVEŘNÍ ZARÁŽKY
MAXIMAL

FORSAP

povrchová úprava:
nerez broušený
Cena: 290,-

povrchová úprava:
satén nikl / dřevo dle výběru
Cena: 636,-

povrchová úprava:
nerez broušený
Cena: 260,-

MINIMAL

MISTY

STREET

povrchová úprava:
satén nikl
Cena: 520,-

povrchová úprava:
satén nikl
Cena: 160,-

povrchová úprava:
satén nikl
Cena: 270,-

LUSY
výška / průměr
30 / 40 mm

povrchová úprava:
satén nikl
Cena: 290,-
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POZNÁMKY
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