pro hotely
A restaurace

dveře a zárubně pro hotely a restaurace

Dveře
a zárubně
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Dveře na chodbách
včetně zárubní
Požadavky:
- design
- mechanická odolnost
- požární odolnost
- kouřotěsnost
Způsoby otevírání:
- otočný
- posuvný
- kyvný
Doporučení:
Použijte kalené sklo
pro zvýšení bezpečnosti.

Povrchová úprava:
- dýha (individuální dekor v nabídce
80 dýh + možnost moření dubové
dýhy – až 48 odstínů)
- CPL laminát (speciální kolekce laminátů
	SAPELI + odstínů EGGER laminátů)
- HPL laminát (kolekce EGGER, POLYREY, MAX).
Ve všech povrchových úpravách
nabízíme dveře i zárubně.
Doplňky:
- samozavírače
- pohony
- okopné plechy
- piktogramy

- dveřní zarážky
- madla
- mechanické prahy

Výběr hran:
- ABS
- AL
- dýha
Kování:
- běžné kování (kliky – viz nabídka SAPELI)
- panikové kování FAPIM
- kartové zámky ABLOY, ONITY a EVVA
- závěsy TUKAN, SAPTEC, METRIK
- objektové závěsy VX7939/160 PLANUM
- elektrický otevírač (viz doplňky)

Zárubně:
- rámové – pro předělení chodeb
- obložkové – do stavebních otvorů
Zárubně můžou být v provedení
OBTUS, NORMAL, HARMONIE.
Doporučení:
využijte možnost obkladového systému
Sapeli ve stejných dekorech jako dveře
a zárubně.
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Dveře do pokojů
včetně zárubní

Příjemným bonusem, který pomůže naplnit vaše designové představy, je možnost sladění interiéru například výrobou
doplňků a nábytku ze sjednoceného dekoru, případně možnost dodání materiálu vašemu zvolenému dodavateli nábytku.

Nabídku alternativního vybavení vstupních dveří v odpovídajících třídách vám pomohou zpřehlednit následující tabulky:
Požadavky:
- design
- zvuková izolace
- požární odolnost
Způsoby otevírání:
- otočný

TOURIST *
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

dle nabídky sortimentu SAPELI

Zabezpečení dveří

Zadlabací vložkový zámek, cylindrická stavební vložka a standardní vložkové vrchní kování.

Odolnosti
Doplňky

Povrchová úprava:
- dýha (individuální dekor – v nabídce
80 dýh)
-	CPL laminát (speciální kolekce laminátů)
-	HPL laminát (kolekce EGGER, POLYREY, MAX)
Ve všech povrchových úpravách nabízíme
dveře i zárubně.

Zárubně:
- obložkové v provedení OBTUS, NORMAL, HARMONIE
Doplňky:
- samozavírače GEZE
- okopné plechy
- kukátka
- piktogramy
Výběr hran:
- ABS
- AL
- dýha
Mezipokojové
dvoje dveře
v jedné zárubni

- dveřní zarážky
- mechanické prahy
- cylindrické vložky

Doporučení:
využijte možnost obkladového
systému Sapeli ve stejných dekorech
jako dveře a zárubně.

Zvuková izolace Rw = 32 dB
Možnost použití okopného plechu a plechu v místě kliky.

ECONOMY **
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

dle nabídky sortimentu SAPELI

Zabezpečení dveří

Zadlabací vložkový zámek, cylindrická bezpečnostní vložka (možnost systému generálního klíče)
a bezpečnostní vrchní kování.

Odolnosti

Kování:
- široká nabídka kartových systémů
(ABLOY, ONITY nebo EVVA
s možností kombinovat kartový
systém s kováním M&T)
- závěsy SAPTEC, METRIK, TUKAN

Protipožární EI (EW) 30 D3

Doplňky

Protipožární EI (EW) 30 D3
Zvuková izolace Rw = 32 dB
Možnost použití okopného plechu a plechu v místě kliky.

STANDARD ***
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

dle nabídky sortimentu SAPELI

Zabezpečení dveří

Zadlabací panikový zámek, cylindrická bezpečnostní vložka v systému generálního klíče a bezpečnostní kování
s madlem, koulí či klikou – z vnitřní strany pokoje se musí vždy otevřít i zamčený pokoj pouze po zmáčknutí kliky.

Odolnosti
Doplňky

Protipožární EI (EW) 30 D3
Zvuková izolace Rw = 32 dB
Možnost použití okopného plechu a plechu v místě kliky.

FIRST CLASS ****
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

dle nabídky sortimentu SAPELI

Zabezpečení dveří

Bezpečnostní zámkový systém, např. ONITY HT24w u vchodových dveří do pokojů obsahující: zadlabací panikový zámek
s ovládací střelkou a západkou, cylindrickou vložku s otočným knoflíkem v systému generálního klíče pro nouzové otevření,
kartovou čtecí off-line jednotku s pamětí od 100 do 500 vstupů.

Odolnosti
Doplňky

Protipožární EI (EW) 30 D3. Kouřotěsnost Sm
Zvuková izolace Rw = 32/37 dB
Možnost volitelných doplňků: panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek a samozavírač s ramínkem.
Možnost použití okopného plechu a plechu v místě kliky.

LUXURY *****
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

dle nabídky sortimentu SAPELI

Zabezpečení dveří

Bezpečnostní zámkový systém, např. ONITY HT Prox u vchodových dveří do pokojů se záznamem vstupů, obsahující: zadlabací panikový zámek s ovládací střelkou a západkou, cylindrickou vložku s otočným knoflíkem v systému generálního klíče
pro nouzové otevření, kartovou čtecí off-line jednotku s pamětí od 100 do 500 vstupů, kování s logem hotelu s klikami se
speciální povrchovou úpravou např. v „Gold sérii”.

Odolnosti

Doplňky
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Protipožární EI (EW) 30 D3. Kouřotěsnost Sm
Zvuková izolace Rw = 32/37/43 dB
Panoramatické kukátko v barvě kování + možnost volitelných doplňků: bezpečnostní řetízek a samozavírač
s kluznou lištou, aretací a v barvě kování. Možnost použití okopného plechu a plechu v místě kliky.
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Dveře do koupelen a sociálního zařízení
včetně zárubní
Požadavky:
- klima odolnost K2

Dveře do kuchyní a restaurací
včetně zárubní
Požadavky:
- mechanická odolnost
- odolnost proti mokru
Vzhledem k provozním podmínkám doporučujeme
použít kovové zárubně (nerez, AL).

Způsoby otevírání:
- otočný systém
- posuvně kyvný ERGON
- systém posuvných dveří do pouzdra
Úspora místa a vhodné pro tělesně
postižené osoby.

Způsoby otevírání:
- otočný
- posuvný
- kyvný

Povrchová úprava:
- dýha (individuální dekor v nabídce
80 dýh + možnost moření dubové
dýhy – až 48 odstínů)
- CPL laminát (speciální kolekce laminátů)
- HPL laminát (kolekce EGGER, POLYREY, MAX)
Ve všech povrchových úpravách nabízíme
dveře i zárubně. Dále je možné vybírat
z nabídky celoskleněných dveří.

Kování:
- běžné kování
- panikové kování FAPIM
- kartové zámky ABLOY, ONITY a EVVA
- závěsy TUKAN, SAPTEC, METRIK
- objektové závěsy VX7939/160 PLANUM

Výběr hran:
- ABS
- AL
- dýha
- olepovací páska

Doplňky:
- samozavírače
- pohony
- okopné plechy

Kování:
- zámky s tichou nebo magnetickou
střelkou (snížení celkové hlučnosti)
- závěsy SAPTEC, METRIK, TUKAN
Zárubně:
- obložkové v provedení
	OBTUS i NORMAL

Zárubně:
- restaurace – obložkové zárubně
v provedení OBTUS i NORMAL
- kuchyně – kovové zárubně
pro dodatečnou montáž

Doplňky:
- větrací mřížka
- zarážka
- piktogramy
- madla
- samozavírače

5

6

Dveře v technickém zázemí
včetně zárubní

Dveře do wellness a bazénů
včetně zárubní

Požadavky:
- kovové dveře (vysoká požární odolnost)
- dřevěné dveře (zvuková izolace, požární
odolnost, kouřotěsnost, bezpečnost
a klima odolnost)

Požadavky:
- mechanická a chemická odolnost
- odolnost proti vlhkosti a mokru
Způsoby otevírání:
- otočný
- posuvný
- kyvný
Výběr hran:
- AL
- vacuo-dřevodekor

Způsoby otevírání:
- otočný (vlastnosti dle specifikace projektu)
- posuvný
Povrchová úprava:
- dýha (individuální dekor v nabídce
80 dýh + možnost moření dubové
dýhy – až 48 odstínů)
-	CPL laminát (speciální kolekce laminátů
	SAPELI + odstínů EGGER laminátů)
- HPL laminát (kolekce EGGER,
	POLYREY, MAX)
Ve všech povrchových úpravách
nabízíme dveře i zárubně.

Zárubně:
- obložkové v provedení OBTUS i NORMAL
- kovové pro dodatečnou montáž

Povrchová úprava:
- HPL laminát (kolekce EGGER, POLYREY, MAX)
- Vacuo
Dále jsou možné celoskleněné dveře.
Doporučujeme zárubně do mokra s povrchem
HPL laminát, kovolaminát, vacuo, případně AL,
nebo nerez.

Doplňky:
- samozavírače
- dveřní zarážky
- pohony
- piktogramy
Kování:
- nerezové
- titanové

Zárubně:
- obložkové v provedení
	OBTUS i NORMAL
- kovové pro dodatečnou 		
montáž (nerez, AL)
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Doplňky

kartové systémy
ABLOY – VINCARD CLASSIC,
VINCARD SIGNATURE
EVVA – AELEMENT s možností
kombinovat s kováním M&T
ONITY – ONITY ADVANCE, ONITY HT

samozavírače
- možnost výběru s ramínkem GEZE TS 1500, GEZE TS 2000
- s kluznou lištou GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GEZE TS 5000
- skrytý GEZE Boxer 2-4

VINCARD SIGNATURE

AELEMENT

ONITY HT

zámkY v dveřním křídle
- mechanické (zámek s tichou a magnetickou střelkou, např. ABLOY 160)
- samozamykací (ABLOY 560 – elektromechanický zámek, možnost ovládání kartou, čipem,
číselným kódem, nebo ABLOY 160 – mechanický zámek)

ZÁMKY

elektrické otevírače
V zárubni, nebo v bočním křídle
- otevírače bez požární odolnosti – EFFEFF (řada E7) do zárubně, EFFEFF (řada 19) do bočních křídel
- otevírače s požární odolností – EFFEFF 142 do zárubně, do bočních křídel nelze
zámek s tichou střelkou

zámek s magnetickou střelkou

PROTIPLECHY

zámek ELEKTROMECHANICKÝ

K zámkům (pozor na správnou volbu protiplechu k zámku), k elektrickým otevíračům
- protiplech pro obložkové zárubně – ABLOY 324
- protiplech pro boční křídla 066

závěsy
volit podle stupně zatížení.

PIKTOGRAMY
čísla, označení WC, ...

závěs TUKAN

závěs METRIK

závěs VX7939/160 PLANUM

závěs TECTUS 340

pohony
závěs SFS JUST
(dřevěná zárubeň)

závěs kyvný
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závěs SFS JUST
(kovová zárubeň)

závěs VX7729/160 PLANUM

závěs třídílný
pro celoskleněné dveře

ECTURN – pro otočné interiérové dveře
MAGNEO – pro posuvné interiérové dveře
GEZE – pro dřevěné dveře posuvné s vysokou zátěží

GEZE

ECTURN
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SAPELI vám nabízí i další speciální systém dveří
a zárubní do nemocnic.

w w w. s a p e l i . c z

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

