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Ušetříte 3 160 Kč 

ZÁRUBEŇ
ZDARMA 

ke dveřím
RC3 GOLIAS

BEZPEČNÉ DVEŘE 
NOVÉ GENERACE

 snižují pravděpodobnost vykradení až o 80 %

 ochrání vaši domácnost od požáru, kouře, hluku i zimy

 a navíc budou stejně krásné jako ostatní interiérové dveře
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ZÁRUBEŇ ZDARMA 
KE DVEŘÍM RC3 GOLIAS

Tuto nabídku nelze kombinovat s jinými slevami. Podmínkou uplatnění slevy je zakoupení kompletu bezpeč-
nostních dveří RC3 Golias a bezpečnostní kovové zárubně. Akce platí od 15. 10. do 31. 12. 2016. Akce platí pouze 
pro koncové zákazníky a na množství odpovídající běžnému počtu dveří v jedné domácnosti. SAPELI si vyhra-
zuje právo na změnu nabídky i okamžité ukončení této akce v případě vyčerpání kapacity výroby. Neváhejte  
a zabezpečte svůj byt co nejdříve. Kontaktujte naše obchodní partnery v síti SAPELI CENTRUM a SAPELI POINT. 
Více na www.sapeli.cz

Bezpečnostní dveře jsou vizitkou pro vaše návštěvy, ale také věrným ochráncem 
celé vaší domácnosti. Zabezpečí vás i váš majetek a přitom mohou vypadat stejně 
krásně jako ostatní dveře ve vašem bytě. V naší nabídce najdete dřevěné i kovové  
bezpečnostní dveře do bytu. Všechny bezpečnostní a  protipožární dveře sami  
testujeme, prošly náročným atestačním procesem a  úspěšně podstoupily i test  
nezávislé organizace (ČOI).

Montáž bezpečnostních dveří svěřte raději vždy odborné firmě. Získáte tak nejen záruku 
spokojenosti a kvality na 5 let, ale především jistotu, že jsou vaše bezpečnostní dveře 
osazeny správně a budou svoji funkci plnit tak, jak mají.

SAPELI, věřím českým dveřím

Úplnou novinkou jsou dvoupolodrážkové 
dveře 3. bezpečnostní třídy RC3 GOLIAS. Mají 
masivní smrkový rám o tloušťce 67 mm a výplň 
z plné dřevotřísky. Jejich výhodou je výborná 
zvukotěsnost, která je 43 dB, takže dokonale 
utlumí okolní zvuky z venkovní chodby.

Nyní máte jedinečnou možnost pořídit si tyto 
bezpečné dveře nové generace za zvýhodně-
ných podmínek. Až do konce roku vám totiž 
k novým dveřím RC3 GOLIAS dáme bezpeč-
nostní kovovou zárubeň v hodnotě 3 160 Kč 
ZDARMA.

Objednáte-li si nestandartní rozměr vstup-
ních dveří a zárubní, odečteme vám hodnotu  
3 160 Kč z příslušné ceny zárubně.

Navíc vám dáme 10% slevu na rozetové nere-
zové bezpečnostní kování M&T.

Tato akce platí pro objednávky od 15. 10. do 
31. 12. 2016. 


