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obkladový systém 
KOMPAKT
PŘInášÍmE novInkU, ktERá ZákaZnÍkŮm UmoŽnÍ sladIt v IntERIéRU dvEŘnÍ komPlEt saPElI 
s dalšÍm dEkoRatIvnÍm PRvkEm. ZákladEm bUdE obkladovÝ systém, JEHoŽ PovRCH JE 
IdEntICkÝ s dvEŘnÍm kŘÍdlEm ČI ZáRUbnÍ saPElI.

ZáKAZníci JIstě oCEnÍ…
nenabízíme jen dveře a zárubně, ale i jednoduché a přitom velmi praktické 
a cenově dostupné sjednocení celého interiéru. Garantujeme vám 
kvalitu v provedení do nejmenšího detailu i jednotný odstín. 

obkladový systém můžete volit jako hlavní motiv interiéru nebo jako 
jedinečný detail. Je dostupný u vybraných prodejců saPElI jako služba se 
zaměřením, montáží a provedením na klíč.

TechnicKé sPecifiKAce

• Dřevěné panely 750 x 1000 mm, 750 x 2000 mm, 750 x 2730 mm

• Sklo v obkladu tloušťka 4 mm

• Soklové lišty výšky 100 mm, tl. 12 mm

• Kotvicí lišty tl. 12 mm

• Lišty zakončovací a rohové

• Dekory dřevěných dílů v površích Sapeli

• Jednoduchý systém objednání, jednoduchá montáž

      jako hlavní motiv interiéru       
nebo jako jedinečný detail.

obkladový systém
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1 Ukončovací lišta přiznaná
2 Ukončovací lišta skrytá
3 vložené pero
4 Rohová lišta
5 kotvicí lišta
6 soklová lišta

vOdOrOvný řeZ

�

�
�

�

svislý řeZ

�

�

efeKTní  
KOMbinAce  

se sKleM  
nebojte se kombinovat. 
široký sortiment dekorů 

sapeli vám umožní 
skloubit různé materiály 
do zajímavých kompozic 

tak, abyste vždy docílili 
očekávaného efektu.

deTAil sPOjení deseK 
I takový detail, jako je napojování 
jednotlivých desek, může být 
zajímavou příležitostí vytvářet 
harmonický celek, nebo si naopak 
pohrávat s barevnými kontrasty.

deTAil vsAZení sKlA 
dřevo a sklo jsou tradičně 
používanými materiály. Jejich 
kombinací dosáhnete originálního 
vzhledu vašeho interiéru.       

Uchycení Ke  sTěně
Již ve fázi vývoje jsme mysleli nejen 
na design, ale také na instalaci 
a praktické užití našich systémů.  
Proto jsou ideálním řešením nejen  
při výstavbě, ale také při rekonstrukci 
starších interiérů.   

sOKlOvá lišTA
Precizní napojení obkladových systémů 
u podlahy potěší oko každé návštěvy 
se smyslem pro estetiku, stejně jako 
uživatele, kteří budou v běžném 
provozu řešit úklid podlahové krytiny. 
další možností je zavěšení obkladu 
do libovolné výšky bez použití  
soklové lišty. 

Cena obkladu  
za m2

dýha 
buk, buk natur, dub AM, dub EV, dub natur, jasan, mahagon 

1050

dub finský, ořech AM, ořech EV, ořech finský, ořech saténový, ořech natur, třešeň AM, třešeň EV, třešeň finská, třešeň natur, 
bříza, javor EV, javor AM, javor natur, olše, padouk, zebrano 

1400

bubinga, citron, dub stříbrný, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, švestka polenská, 
wenge, zebrano stříbrné, hruška

2100

zakázková dýha Příplatky dle ceníku

mořená dubová dýha 1400

barva 
bílá hladká

1050

bílá pór 1250

cPl laminát 
buk, dub, dub bělený, hruška, javor, olše, ořech AM, teak, třešeň, wenge

850

cPl laminát struktur 
jasan bílý, jasan, višeň, buk, dub, třešeň, ořech, wenge

850

cPl laminát barva 
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá

850

slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765 1000

vacuo 
bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge

1250

vysoký lesk 
bílá, cappuccino, černá, červená, čokoláda, champagne, ledovec, mat bílá, mat černá, metal, stříbrná, vanilka

2450

hluboká bílá 3850

Kámen 
láva, podzim, grafit, sahara

5950

hPl laminát 
dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY,ARPA (ALU MAGIC)*

1400 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* Základní, ostatní viz Ceník příplatků.
Cena za m2 skla v obkladu je cena skla M40 (viz Ceník skel Sapeli). Tloušťka skla je 4 mm. Doporučujeme skla neprůhledná s úpravou kalením. 

s viditelným perem bez viditelného pera

ukončovací lišta skrytá

Cena digiskla Magnolia je 6500  Kč/m2 bez dPH.
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obkladový systém Grand
tato novInka UmoŽnÍ ZákaZnÍkŮm vytváŘEt v IntERIéRU nEJEn HaRmonICké CElky, 
alE také nové odkládaCÍ a ÚloŽné PloCHy, ktERÝCH obvyklE nEbÝvá naZbyt.

ZáKAZníci 
JIstě oCEnÍ...
... že lze vybírat mezi 
systémy s výškově  
nebo šířkově 
posuvnými policemi.

TechnicKé sPecifiKAce

• Dřevěné panely v rozměrech dle přání  
 zákazníka, tl. 18 mm

• Dřevěné police tl. 40 mm, možno i s AL hranou

• Skleněné police tl. 8 mm, kalené, zabroušené  
 hrany

• Dekory dřevěných dílů v površích SAPELI

se šířkově  posuvnými policemi

s výškově posuvnými policemi
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obkladový systém Grand
s výškově posuvnými policemi

Police 
m2

Cena obkladu  
za m2

dýha 
buk, buk natur, dub AM, dub EV, dub natur, jasan, mahagon 

2250 2550

dub finský, ořech AM, ořech EV, ořech finský, ořech saténový, ořech natur, třešeň AM, třešeň EV, třešeň finská, třešeň 
natur, bříza, javor EV, javor AM, javor natur, olše, padouk, zebrano 

3000 2900

bubinga, citron, dub stříbrný, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, švestka polenská, 
wenge, zebrano stříbrné, hruška

4500 3600

zakázková dýha příplatky dle ceníku

mořená dubová dýha 2600 2900

barva 
bílá hladká

2250 2550

bílá pór 2650 2750

cPl laminát 
buk, dub, dub bělený, hruška, javor, olše, ořech AM, teak, třešeň, wenge

1750 2350

cPl laminát struktur 
jasan bílý, jasan, višeň, buk, dub, třešeň, ořech, wenge

1750 2350

cPl laminát barva 
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá

1750 2350

slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765 2100 2500

vacuo 
bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge

2650 2750

vysoký lesk 
bílá, cappuccino, černá, červená, čokoláda, champagne, ledovec, mat bílá, mat černá, metal, stříbrná, vanilka

5250 3950

hluboká bílá 8250 5350

Kámen 
láva, podzim, grafit, sahara

12750 7450

hPl laminát 
dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY, ARPA (ALU MAGIC)*

3000 2900

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* Základní, ostatní viz Ceník příplatků.
Příplatek za AL hranu na polici + 400 Kč.
Šatní tyč 1000 Kč za běžný m (možné objednat pouze v kombinaci s policí).
Skleněná police (síla 8 mm, kalená, zabroušené hrany), v provedení SATInáTO bílé 4000 Kč/m2, FLOAT čirý 2300 Kč/m2, PLAnIBEL bronz 3100 Kč/m2.

PrOfil PrO PřiPevnění POlice

KOnZOlA PrO POlice dřevO/sKlO

KOnZOlA PrO POlice sKleněné

47

19

5

7,5

24

27,3

7,5

2424 4

27,3

7,5

2

38

48

1227

fl5

2,5

22

21,5

Ø5

190

205

65

170
56

22055

27065

32069

37073

300

380108

Ø 5

Ø 14

ZáKAZníci 
JIstě oCEnÍ…
sapeli nabízí originální 
a zároveň funkční konstrukční 
řešení posuvu polic 
s krokováním po 2 cm, 
kde si zákazník vybere vždy tu 
správnou polohu.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* Základní, ostatní viz Ceník příplatků.
Příplatek za AL hranu na polici + 400 Kč
Skleněná police (síla 8 mm, kalená, zabroušené hrany), v provedení SATInáTO bílé 4000 Kč/m2, FLOAT čirý 2300 Kč/m2, PLAnIBEL bronz 3100 Kč/m2.

KOnZOlA PrO POlice dřevěné

4,5

30

KOnZOlA PrO POlice sKleněné

66

8

44

MAX 

400 mm

Police 
m2

Cena obkladu  
za m2

dýha 
buk, buk natur, dub AM, dub EV, dub natur, jasan, mahagon 

2250 2750

dub finský, ořech AM, ořech EV, ořech finský, ořech saténový, ořech natur, třešeň AM, třešeň EV, třešeň finská, třešeň 
natur, bříza, javor EV, javor AM, javor natur, olše, padouk, zebrano 

3000 3100

bubinga, citron, dub stříbrný, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, švestka polenská, 
wenge, zebrano stříbrné, hruška

4500 3800

zakázková dýha příplatky dle ceníku

mořená dubová dýha 2600 3100

barva 
bílá hladká

2250 2750

bílá pór 2650 2950

cPl laminát 
buk, dub, dub bělený, hruška, javor, olše, ořech AM, teak, třešeň, wenge

1750 2550

cPl laminát struktur 
jasan bílý, jasan, višeň, buk, dub, třešeň, ořech, wenge

1750 2550

cPl laminát barva 
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá

1750 2550

slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765 2100 2700

vacuo 
bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge

2650 2950

vysoký lesk 
bílá, cappuccino, černá, červená, čokoláda, champagne, ledovec, mat bílá, mat černá, metal, stříbrná, vanilka

5250 4150

hluboká bílá 8250 5550

Kámen 
láva, podzim, grafit, sahara

12750 7650

hPl laminát 
dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY,  ARPA (ALU MAGIC)*

3000 3100

9,1

50
40

193

sysTéM Uchycení POlice

OsTATní PrOfily

1,3

17,5

19

23

36,5

31 9

3,52 mm

obkladový systém Grand
s šířkově posuvnými policemi

detail uchycení skleněné police 

detail uchycení dřevěné police 

ZáKAZníci 
JIstě oCEnÍ…
sapeli nabízí jednoduché 
a elegantní řešení 
posuvu polic po celé 
šířce drážky, kde si 
zákazník zaručeně vybere 
vždy nejoptimálnější 
polohu.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny bez polic (základ).
* Základní, ostatní viz Ceník příplatků.

Grand  
neviditelný profil 
(cena obkladu za m2)

Grand  
viditelný profil 

(cena obkladu za m2)

dýha 
buk, buk natur, dub AM, dub EV, dub natur, jasan, mahagon 

1850 2250

dub finský, ořech AM, ořech EV, ořech finský, ořech saténový, ořech natur, třešeň AM, třešeň EV, třešeň finská, 
třešeň natur, bříza, javor EV, javor AM, javor natur, olše, padouk, zebrano 

2200 2600

bubinga, citron, dub stříbrný, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, švestka 
polenská, wenge, zebrano stříbrné, hruška

2900 3300

zakázková dýha Příplatky dle ceníku

mořená dubová dýha 2200 2600

barva 
bílá hladká

1850 2250

bílá pór 2050 2450

cPl laminát 
buk, dub, dub bělený, hruška, javor, olše, ořech AM, teak, třešeň, wenge

1650 2050

cPl laminát struktur 
jasan bílý, jasan, višeň, buk, dub, třešeň, ořech, wenge

1650 2050

cPl laminát barva 
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá

1650 2050

slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765 1800 2200

vacuo 
bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge

2050 2450

vysoký lesk 
bílá, cappuccino, černá, červená, čokoláda, champagne, ledovec, mat bílá, mat černá, metal, stříbrná, 
vanilka

3250 3650

hluboká bílá 4650 5050

Kámen 
láva, podzim, grafit, sahara

6750 7150

hPl laminát 
dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY, ARPA (ALU MAGIC)*

2200 2600

47

3,5

19

5
24

25

3,5

vidiTelný PrOfil

25

3,5

24

3

58

42

29rOhOvý PrOfil

A

B

C

vOdOrOvný řeZ 
MOžnOsTi ZAKOnčení 
vniTřníhO rOhU

obkladový systém Grand
bez polic

60

5

nevidiTelný PrOfil

ZáKAZníci  
JIstě oCEnÍ…
díky dokonalému spojení dvou 
plošných desek v pravém úhlu 
s použitím rohového profilu je  
dosaženo ucelené plochy 
bez mezer a viditelných 
spojů.
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vaRIanty lIšt v PlošE

věšákové stěny hanum
skvělá kombInaCE PRaktICké FUnkCE věšákU a dEkoRatIvnÍHo obkladU stěn JE dalšÍ 
novInkoU v soRtImEntU saPElI. sPolUvytváŘÍ PRvnÍ doJEm na PŘÍCHoZÍ a PomáHá 
ŘEšIt Často nEdostatEČnoU PodlaHovoU PloCHU vstUPnÍCH PRostoR.

ZáKAZníci JIstě oCEnÍ…
stěny jsou vybaveny unikátními výklopnými 
háčky s nosností až 25 kg. dekory dřevěných 
dílů jsou vyrobeny v površích saPElI.

vybírat lze mezi modely s policí a bez police, 
přičemž oba typy mají velmi jednoduchý systém 
zavěšení.

TechnicKé sPecifiKAce

•  Dřevěné panely a police tl. 40 mm,  
 možno i s al hranou

•  Dekory dřevěných dílů v površích SAPELI

model
s1

model
s2

model 
S3

model 
S4

model 
P1

model 
P2

model 
P3

model 
P4

dýha 
buk, buk natur, dub AM, dub EV, dub natur, 
jasan, javor natur, mahagon, ořech natur, 
třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur

3990 10490 8590 8590 4553 11053 9153 9153

bříza, dub finský, javor AM, javor EV, olše, 
ořech AM, ořech EV, ořech finský, ořech 
saténový, padouk, třešeň AM, třešeň EV, 
třešeň finská,  zebrano

4990 11390 9390 9390 5740 12140 10140 10140

bubinga, bubinga loupaná, citron, dub 
stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan 
stříbrný, makasar, ořech africký, ořech po-
lární, švestka polenská, wenge, zebrano 
stříbrné

6690 13090 11090 11090 7815 14215 12215 12215

cPl laminát 
buk, dub, dub bělený, hruška, javor, olše, 
ořech AM, teak, třešeň, wenge

3490 9990 7990 7990 3928 10428 8428 8428

cPl laminát struktur 
jasan bílý struktur, jasan struktur, višeň 
struktur, buk struktur, dub struktur, třešeň 
struktur, ořech struktur, wenge struktur

3490 9990 7990 7990 3928 10428 8428 8428

cPl laminát barva 
bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá

3490 9990 7990 7990 3928 10428 8428 8428

slonová kost U113, stříbrná F509, šedá 
U765

3990 10490 8490 8490 4515 11015 9015 9015

vysoký lesk 
bílá, cappuccino, černá, červená, 
čokoláda, champagne, ledovec, mat bílá, 
mat černá, metal, stříbrná, vanilka

7490 13990 11990 11990 8803 15303 13303 13303

hluboká bílá 10990 17390 15390 15390 13053 19453 17453 17453

hPl laminát 
dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY,  
ARPA (ALU MAGIC)*

4990 11390 9390 9390 5740 12140 10140 10140

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* Základní, ostatní viz Ceník příplatků.
Příplatek za Al hranu na 1 ks police + 400 Kč.
Příplatek za Al hranu po obvodě věšákové stěny + 700 Kč.
Standardní rozměry 650, 750, 850, 950 / 1970.
Příplatkové rozměry 1050, 1150 / 1970 + 10 % k ceně.
Mezimíry (např. 700) + 10 % k ceně.
Výška 2100 v ceně.
Výška 2200 + 20 % k ceně.
Výška 2300 + 20 % k ceně.

PříPlatky variant lišt v Ploše:
11, 21,31 v ceně stěny
12, 22, 32 + 250 Kč 
13, 23, 33 + 500 Kč
14, 24, 34 + 750 Kč
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Sapeli, a.s.
Obchodní centrum, vzorkovna
pávovská 15a, 586 02  Jihlava
Tel.: +420 567 572 511, +420 567 572 501
Fax: +420 567 211 915
e-mail: info@sapeli.cz
www.sapeli.czw w w . s a p e l i . c z

Kontaktujte naše 
certifikované 
prodejce Sapeli.  
Jedině tak získáte 
nejlepší servis 
s garancí kvality.

sapeli vám ve stejném dekoru  
jako obklad dodá i vestavnou skříň.

Platnost katalogu od 1. 11. 2012. veškerá práva vyhrazena – je zakázáno použití nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické 
verze publikace, textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci, bez výslovného písemného souhlasu společnosti SAPELI, a.s. Společnost SAPELI, a.s. si 
vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění. katalog má pouze informativní charakter.


