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Ušetrite 140,40 € 

ZÁRUBŇA
ZADARMO 

k dverám
RC3 GOLIAS

 znižujú pravdepodobnosť vykradnutia až o 80%

 ochránia Vašu domácnosť pred požiarom, dymom,  
 hlukom a zimou

 a naviac budú rovnako krásne ako ostatné  
 interiérové dvere
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BEZPEČNÉ DVERE 
NOVEJ GENERÁCIE



ZÁRUBŇA ZADARMO 
K DVERÁM RC3 GOLIAS

Túto ponuku nie je možné kombinovať s inými zľavami. Podmienkou uplatnenia zľavy je zakúpenie kompletu 
bezpečnostných dverí RC3 Golias a bezpečnostnej kovovej zárubne. Akcia platí od 15. 10. do 31. 12. 2016. Akcia 
platí len pre koncových zákazníkov a na množstvo zodpovedajúce bežnému počtu dverí v jednej domácnosti. 
SAPELI si vyhradzuje právo na zmenu ponuky aj okamžité ukončenie tejto akcie v prípade vyčerpania kapacity 
výroby. Neváhajte a zabezpečte svoj byt čo najskôr. Navštivte našich obchodných partnerov a predajcov. Viac na 
www.sapeli.sk

Bezpečnostné dvere sú vizitkou pre vaše návštevy, ale aj verným ochrancom celej 
vašej domácnosti. Zabezpečia vás i váš majetok a pritom môžu vyzerať rovnako 
krásne ako ostatné dvere vo vašom byte. V našej ponuke nájdete drevené i kovo-
vé bezpečnostné dvere do bytu. Všetky bezpečnostné a protipožiarne dvere sami 
testujeme, prešli náročným atestačným procesom a úspešne podstúpili aj test  
nezávislej organizácie (ČOI).

Montáž bezpečnostných dverí zverte radšej vždy odbornej firme. Získate tak nielen  
záruku spokojnosti a kvality na 5 rokov, ale predovšetkým istotu, že sú vaše bezpečnostné 
dvere osadené správne a budú svoju funkciu plniť tak, ako majú.

SAPELI, poctivé remeslo

Úplnou novinkou sú dvojpolodrážkové dvere 
3. bezpečnostnej triedy RC3 GOLIAS. Majú 
masívny smrekový rám s hrúbkou 67 mm  
a výplň z plnej drevotriesky. Ich výhodou je 
výborná zvukotesnosť, ktorá je 43 dB, takže  
dokonale utlmí okolité zvuky z vonkajšej chodby.

Teraz máte jedinečnú možnosť zaobstarať si 
tieto bezpečné dvere novej generácie za zvý-
hodnených podmienok. Až do konca roka 
vám totiž k novým dverám RC3 GOLIAS dáme 
bezpečnostnú kovovú zárubňu v hodnote  
140,40 € ZADARMO.

Ak si objednáte neštandardný rozmer vstup-
ných dverí a zárubní, odpočítame vám hod-
notu 140,40 € z príslušnej ceny zárubne.

Navyše vám dáme 10% zľavu na rozetové  
nerezové bezpečnostné kovanie M&T.

Táto akcia platí pre objednávky od 15. 10. do 
31. 12. 2016


