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Dokonale biele dvere. Hodia sa do moderného aj klasického interiéru, 
skvele sa kombinujú a nikdy nezostarnú. To je len pár z mnohých 
dôvodov, prečo sú tak obľúbené. S bielou farbou perfektne ladí prírodné 
drevo alebo kov, ale trendom je aj hra kontrastov a použitie tmavých 
doplnkov. Na steny môžete použiť sýte odtiene farieb, obklady v dekore 
dreva alebo je možné dvere nechať splynúť v jednom celku s múrom. 
Hladké biele povrchy pôsobia čistým dojmom. Biela symbolizuje 
harmóniu a poriadok, preto vďaka nej bude interiér pôsobiť vzdušnejšie. 
Hodia sa pre malé interiéry, ktoré opticky zväčšia, aj pre veľké byty alebo 
domy, kde pôsobia veľmi luxusne.

V SAPELI sme pre vás pripravili ucelenú ponuku bielych povrchov. 
Zamerali sme sa na kvalitu, perfektný vzhľad i dostupnosť. Na 
nasledujúcich stránkach vás bližšie oboznámime s našimi produktmi. 
Dozviete sa niečo o technológiách a predstavíme vám tie najkrajšie 
modely v bielej farbe. Skrátka urobíme všetko pre to, aby ste po prečítaní 
mali jasno, ktoré biele dvere sú pre vás tie pravé.

Nadčasová krása 
bielych dvier

Bezfalcové dvere ELEGANT 

10, farba Premium biela, čierna 

hliníková hrana a skrytá zárubňa 

SAP 911. Kľučka MINIMAL od M&T

konfigurátor
modelov dvier
www.sapeli.sk
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Lakované dvere vás zaujmú na prvý

pohľad. Vo chvíli, keď sa dotknete ich

zamatového povrchu, budete mať o svojich 

nových dverách jasno.

Pripravili sme si pre vás dve kategórie, ktoré 

sa líšia najmä použitými technológiami.

Ktorej farbe dáte prednosť?

LAKOVANÉ
POVRCHY

REMESELNÉ SPRACOVANIE A DOKONALÝ VZHĽAD.
TO SÚ LAKOVANÉ DVERE SAPELI.
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Na vývoji farby Komfort sme si dali naozaj záležať. Vďaka špičkovej 
lakovacej linke v Poľnej sme dokázali výrazne znížiť cenu lakovaného 
dverového krídla a ponúknuť vám pritom výrobok s vysokou kvalitou.

Dvere pri výrobe obstaráme špeciálnym základom a niekoľkokrát ich
prebrúsime. Následne na ne natrieme tri vrstvy špeciálnej bielej, vodou
riediteľnej farby. Výsledný povrch uzavrieme bezfarebným lakom. 
Aplikáciou UV žiarenia lak polymerizujeme a farbu tak dokonale vytvrdíme. 
Dvere tým získajú neobyčajnú odolnosť.

Pred samotným natieraním farby na plochu dverí, s vysokou precíznosťou
ručne nastriekame ich hranu. To podporí výnimočný dizajn dverí, pretože 
prechod medzi plochou a hranou krídla je čistý a plynulý. Podporí sa tým 
aj odolnosť.

Zárubňu vo vyhotovení Komfort lakujeme pomocou presného 
striekacieho automatu. Tým je zachovaný vysoký štandard kvality 
a odolnosť oblôžok aj ostenia.

Farba Komfort

Bezfalcové dvere MERA 45, farba

Komfort biela, sklo Sapelux biele,

zárubňa mini NORMAL, kľučka

MAXIMAL od M&T

Perfektne lakované biele dvere za rozumnú cenu

 / Dokonale hladký povrch dverí
 / Skvelý pomer cena / kvalita
 / Odolná lakovaná zárubňa zo striekacieho automatu
 / Povrch dverí vytvrdený pomocou UV žiarenia
 / Ručne lakovaná exkluzívna hrana dverí
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Dvojkrídlové dvere BERGAMO 41,

farba Komfort biela, sklo Pixarena

číre, zárubňa NORMAL, kľučka 

Intro od M&T

Bezfalcové dvere APPENA 10,

farba Komfort biela a hrana RAL

5024, zárubňa mini OBTUS, madlo

ZERO v RAL 5024

FARBA KOMFORT FARBA KOMFORT
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Ručná práca, vďaka ktorej dostanú dvere tri poctivé vrstvy 
vysokokvalitného laku, dávajú dverám vo farbe Premium punc 
výnimočnosti. Plocha dverí, ich hrana aj zárubňa sú vysokoodolné a majú 
doslova prémiový vzhľad.

Vo vyhotovení Premium používame na dvere aj zárubne rovnakú farbu 
a technológiu. Preto vám môžeme zaručiť dokonalý vizuálny zážitok a 100 
% jednotnosť farby dverového krídla, oblôžky a ostenia.

Špecialitou, ktorá posúva dizajn dverí vo farbe Premium na ďalšiu úroveň,
je použitie špeciálnej masívnej hrany WOOD pri bezfalcových dverách.

Farba Premium získala aj špeciálnu certifikáciu na použitie na výrobkoch, 
ktoré prichádzajú do blízkeho kontaktu s deťmi, ako sú hračky, detský 
nábytok atď.

Farba Premium
Tie najlepšie lakované dvere, ktoré v SAPELI vyrobíme

 / Dizajnový skvost
 / Ručne lakovaná hrana aj plocha dverí
 / 100 % jednotná farba na dverách aj zárubniach
 / Vysoká odolnosť
 / Exkluzívny produkt pre náročných
 / Bezpečná farba pre deti

Posuvné dvere REDE 10, farba

Premium biela, posuvný systém

MINIMA v čiernej farbe
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Dvere HARMONIE 40. farba

Priemium biela, sklo Satinato biele

Antiscratch, zárubňa OBTUS,

madlo Magnetic YES 910 od M&T

FARBA PREMIUM

Posuvné dvere do puzdra NOTE

14. farba Premium RAL 5009,

skryté puzdro AKTIVE II a mušľa

MAXIMAL od M&T

FARBA PREMIUM

Premium nie je len biela.

Na mieru vám dokážeme

vyrobiť akékoľvek dvere

a zárubne vo vybranom

odtieni zo vzorníkov RAL

alebo NCS. Stačí si len 

vybrať a zvyšok už nechať 

na nás.
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Ak hľadáte biele dvere a riešite najmä

ich odolnosť, potom si v ponuke umelých 

materiálov určite vyberiete.

Moderné laminátové povrchy ponúkajú 

ale oveľa viac, ako len odolnosť. Vďaka 

pokročilým technológiám tak môžete

vyberať z lacných, jednoduchých materiálov 

až po dizajnové kúsky v hlbokom mate 

s úpravou proti zanechávaniu odtlačkov 

prstov.

FUNKCIA. ODOLNOSŤ. DIZAJN.
TRI SLOVÁ, KTORÉ DOKONALE VYSTIHUJÚ

PONUKU UMELÝCH POVRCHOV SAPELI.

UMELÉ
POVRCHY
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Naším cieľom je vždy maximálna spokojnosť klienta a zároveň nám 
100 rokov histórie výroby dverí SAPELI velí za každých okolností držať 
najvyšší štandard kvality. Povrchová úprava Start je spojením všetkých 
týchto kritérií.

Pre výrobu povrchu Start využívame kombináciu špičkových technológií.
To nám umožňuje dosiahnuť dobrú kvalitu za priaznivú cenu. Tak ako
v prípade farby Komfort využívame na plochu dverí špičkovú lakovaciu
linku, aby sme zaručili ich perfektný povrch.

Hranu dverového krídla olepujeme CPL laminátovou páskou, čo nám
umožňuje znížiť cenu, ale ponúknuť vysokú odolnosť a dobrý vzhľad.

Zárubňu vyrábame z odolnej fólie. Jej najväčšou výhodou je jednoznačne
nízka cena a príjemný polomatný vzhľad. Vďaka tomu si môžete byť istí, že 
dvere SAPELI v povrchu Start budú vyzerať moderne a nadčasovo.

Start
Keď cena hrá hlavnú úlohu

 / Ideálne štartovacie dvere
 / Zvýšená odolnosť
 / Odolná hrana z CPL laminátu
 / Nízka cena
 / Povrch dverí vytvrdený pomocou UV žiarenia

Dvere VENECIA 31, Start biela, sklo

Sapelux biele, zárubňa NORMAL,

kľučka FORSAP od M&T
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Tak by sa dali opísať dvere z CPL laminátu. Ich vlastnosti ocenia vaše deti aj 
domáci miláčikovia. Len tak sa totiž nepoškodia.

CPL laminát je stredne tlakový laminát s hrúbkou 0,2 mm. Vďaka tomu je
tvarovo veľmi flexibilný a umožňuje nám pre vás vyrobiť aj dizajnovo
zaujímavé oblé hrany dverí a zárubní. Ide o materiál, ktorý je cenovo
dostupný a vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči poškriabaniu, 
odreniu alebo inému poškodeniu.

Odolnosť hrany dverí môžete zvyšiť použitím špeciálnych hrán. Na výber 
sú plastové ABS hrany s hrúbkou 0,5 – 2 mm alebo siahnuť po dizajnovej 
hliníkovej hrane v striebornom alebo čiernom vyhotovení. Na biele 
bezfalcové dvere z CPL laminátu je potom k dispozícii špeciálna ABS 
hrana AirFusion, ktorá minimalizuje škáru medzi plochou a hranou dverí. 
Milovníkov okrúhlych tvarov uspokojí oblá hrana P2.

Zárubňa je vyrobená z rovnakého materiálu a jej odolnosť je teda obdobne
veľká. Vďaka ohybnosti CPL laminátu sú oblôžky obalené bez prerušenia
a tento dojem ešte viac umocní použitie oblého ostenia.

CPL laminát
Odolné a dobre vyzerajúce dvere za rozumnú cenu

 / Ideálne dvere do každej rodiny
 / Vysoká odolnosť
 / Široké možnosti výberu hrán
 / Výborný pomer cena / kvalita
 / Tri varianty na výber – hladká, perla a pór.

Bezfalcové dvere LOTOS 54, CPL laminát biela hladká 

a strieborné hliníkové pásiky, sklo Satinato biele, skrytá 

zárubňa SAP 911 a kľučka MAXIMAL od M&T
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Dvere VENECIA 20, CPL laminát

biela hladká, zárubňa NORMAL.

Kľučka TWISTER od M&T

CLP LAMINÁT

Otočné posuvné dvere LOTOS 13, CPL biela perla 

a čierne hliníkové pásiky, zárubňa OBTUS, systém 

ERGON a kľučka AVUS ONE s integrovaným WC 

zamykaním

CLP LAMINÁT
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Či už vybavujete byt, kanceláriu, obchod alebo nemocnicu, HPL laminát je
materiál, ktorý odvedie perfektne svoju prácu.

Ide o vysokotlakový laminát s hrúbkou 0,8 mm. Takáto hrúbka materiálu 
v sebe spája výhody aj kompromisy, avšak výhody jednoznačne prevládajú. 
Odolnosť povrchu môžeme prirovnať ku kvalitným kuchynským 
pracovným doskám. Odoláva nielen nárazom, oderom či poškriabaniu,
poradí si aj s bežnými čističmi vrátane tých priemyselných a k jeho údržbe 
je možné používať aj dezinfekčné prostriedky bežné v zdravotníctve.

Len ostrohranné vyhotovenie zárubne je potom jedným zo spomínaných
kompromisov. Jednotlivé diely zárubne vyrábame zo samostatných dielov
laminátov. Kvôli hrúbke tento materiál nemôžeme ohýbať cez hranu
a spoj medzi jednotlivými časťami je tak viditeľný. Túto vlastnosť môžete
elegantne vyriešiť výberom HPL laminátu s prefarbeným jadrom. Limitujúci 
môže byť aj obmedzený výber zasklievacích líšt a iných doplnkov, ktoré sú 
dostupné len pre vybrané dekory.

Lamináty HPL disponujú antibakteriálnymi vlastnosťami, ktoré hubia až 
99 % baktérií na ich povrchu.

HPL laminát
Extrémna odolnosť je synonymum pre dvere z HPL 

 / Dvere nielen do komerčných priestorov
 / Extrémna odolnosť
 / Možnosť prefarbeného jadra
 / Z HPL laminátu vyrábame dvere aj zárubne
 / Povrch, ktorý hubí až 99 % baktérií

Vodoodolné dvere ELEGANT 10,

HPL biela perla, zárubňa NORMAL,

kľučka MINIMAL od M&T
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Bezfalcové dvere HANUM 26, HPL.

Vysoký lesk prémiovo biela W1001,

skrytá zárubňa SAP 911 a madlo

Magnetic KONZERVA 220 od M&T

HPL LAMINÁT

HPL Vysoký lesk

Vysokotlakový laminát

s bielym povrchom vo

vysokom lesku. Oceníte

u neho prefarbené 

jadro v štandardnom 

vyhotovení, vďaka 

ktorému je dizajn

dverí na vysokej úrovni.

Výhodou je potom cena

dverí vo vysokom lesku

v porovnaní s podobnými

výrobkami na trhu

založených na iných

technológiách.

Bezfalcové dvere ELEGANT 10,

HPL Antifinger mat prémiovo biela

W1000, zárubňa NORMAL a kľučka

MINIMAL od M&T

HPL LAMINÁT

HPL Antifinger mat

Špeciálny laminát

v zamatovomatnom

vyhotovení, ktorý

disponuje ochranou

proti zanechávaniu 

odtlačkov prstov.

Vďaka tomu je údržba

takých dvier oveľa

ľahšia a nemusíte tak

mať z matného povrchu

žiadny strach. Ponúkame

verziu s prefarbeným

jadrom aj bez neho.
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Rovnako uchvacujúci ako lesk je aj jeho matný náprotivok. Dvere 
s akrylátovým povrchom vyniknú v každom dizajnovom interiéri.

Povrch dverí je tvorený špeciálnou akrylátovou fóliou, ktorá je zalisovaná 
na MDF doske. Vďaka svojim vlastnostiam prepožičiava akrylát dverám 
naozaj neobyčajný vzhľad. Jeho pridaná hodnota vynikne predovšetkým 
v lesklom variante. Lesklý povrch sa ľahko udržiava, ale je tiež veľmi 
náchylný na zničenie.

Vzhľadom na to, že ide o pomerne silný materiál na MDF nosiči, nie 
je možné z neho vyrábať klasické oblôžkové zárubne. Biela farba 
sa v lesklom aj matnom vyhotovení veľmi dobre kombinuje s inými 
materiálmi a tak sa priamo ponúka osadiť dvere napr. do zárubne 
z kovolaminátu. Ideálnym riešením je ale použitie úplne skrytých zárubní.

Akrylát lesk a mat
Dychberúci lesk akrylátového povrchu si zamilujete
 

 / Vysoko prémiový vzhľad
 / Aplikácia len na plochu dverí
 / Krása dverí v akryláte perfektne vynikne 

v skrytých zárubniach
 / Vhodné na dizajnové interiéry
 / Vyššia cena

Bezfalcové dvere HANUM 26.

Vysoký lesk biela, zárubňa OBTUS

z Kovolaminátu a kľučka MINIMAL

od M&T
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Porovnanie povrchov

Start Farba 
Komfort

CPL 
laminát

HPL 
laminát

110 EUR

Dvere so základnou
odolnosťou. 
Kombinácia
nanesenej farby s CPL
hranou a fóliou na
zárubni. Ideálne ako
štartovacia súprava 
alebo do menej 
namáhaných
priestorov.

Lakovaná povrchová
úprava s perfektne
vyváženým pomerom
cena / výkon. Vyššia
odolnosť krídla vďaka 
UV farbe. Presne 
lakované zárubne 
z lakovacieho
automatu. Ideálna
kombinácia do každého
interiéru. Ľahká
údržba.

Materiál odolný voči
mechanickému
zničeniu. Výhodou
je aj ľahká údržba
a odolnosť voči 
normálne používaným 
čistiacim aj 
dezinfekčným
prostriedkom. CPL
laminát je povrch, ktorý
dobre znáša rodinnú
prevádzku s malými 
deťmi či domácimi 
miláčikmi.

Vysoká odolnosť
proti mechanickému
poškodeniu a oderu.
Výhodou je ľahká
údržba a vysoká
odolnosť voči čistiacim 
aj dezinfekčným
prostriedkom
používaným najmä
v zdravotníctve.
Vhodný do extrémne
namáhaných priestorov.

130 EUR 170 EUR 240 EUR

 + Nízka cena
 + Moderné
 + technológie

 - Nízka odolnosť
 - Obmedzený 

výber modelov 
dverí

 + Skvelý pomer 
cena/výkon

 + Nadštandardná 
vzhľad

 - Kombinácia 
technológií 
na dverách 
a zárubňu

 - Iba biela farba

 + Veľmi dobrá 
odolnosť proti 
poškodenie

 + Tri varianty biele 
(hladká, perla 
a pór)

 + Ľahko sa čistí
 + Umožňuje 

použitie oblé 
hrany na 
dverách

 - Na dotyk pôsobí 
umelo

 + Extrémne vysoká 
odolnosť voči 
poškodeniu

 + Odolnosť proti 
bežným aj 
priemyselným 
čistiacim 
a dezinfekčným 
prostriedkom

 - Viditeľné spoje 
na zárubni

 - Obmedzený 
výber modelov 
dverí a doplnkov

 - Vyššia cena

Farba 
Premium

HPL laminát
Vysoký lesk

HPL laminát 
Antifinger mat

Akrylát 
Lesk a mat

Ručné lakovanie 
dverového krídla. Tri 
vrstvy vysokokvalitnej 
farby. Vysoká 
odolnosť dverí, hrany 
aj zárubní. Prémiový 
vzhľad. Vhodné do 
interiérov s vysokými 
požiadavkami na 
estetiku a dizajn. Ľahká
údržba.

Vysokoodolný povrch
vo vysokom lesku
za dostupnú cenu.
Odolný voči bežným
aj dezinfekčným 
čistiacim prostriedkom. 
Materiál vhodný vďaka 
vzhľadu dobežných 
domácností
aj do objektov 
s vysokou frekvenciou.

Vysoká odolnosť
proti oderu, nárazu
a poškriabaniu. Ideálny
pre všetky plochy,
ktoré sú vystavené
vysokému namáhaniu.
Mimoriadne matný
povrch, na dotyk
zamatovoteplý.
Veľmi dobrá ochrana
proti odtlačkom prstov.
Univerzálne použitie
od domácnosti až po
záťažové objekty.

Exkluzívna povrchová
úprava v podobe
špeciálnej akrylátovej
fólie vo vysokom lesku
alebo mate, ktorá je
zalisovaná na MDF
doske. Umožňuje
jednoduchú údržbu.
Perfektný vzhľad, nižšia
odolnosť. Vhodné do
dizajnových interiérov.

260 EUR 300 EUR 330 EUR 390 EUR

 + Prémiový vzhľad
 + Veľký podiel 

ručnej práce
 + Okrem bielej 

možnosť 
odtieňov RAL 
a NCS

 + Veľmi dobrá 
odolnosť  opreté 
o nezávislé testy

 + Certifikácia 
farby pre 
použitie na 
hračky pre deti

 - Vyššia cena

 + Moderný vzhľad
 + Biely variant 

s prefarbeným 
jadrom v cene

 + Ľahko sa čistí

 - Vyššia cena
 - Menej odolné 

ako obyčajný 
HPL laminát

 - Obmedzený 
výber modelov 
dverí a doplnkov

 + Vysoká odolnosť 
povrchu

 + Antifinger efekt 
– na povrchu 
nezostávajú 
odtlačky prstov

 + Veľmi ľahká 
údržba

 + Povrch podľa 
najmodernejších 
trendov

 + Varianty 
s prefarbeným 
jadrom

 - Vyššia cena
 - Obmedzený 

výber modelov 
dverí a doplnkov

 + Dokonale lesklý 
povrch

 - Nižšia odolnosť
 - Z akrylátu nie je 

možné vyrobiť 
zárubne

 - Obmedzený 
výber modelov 
a doplnkov
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Príroda si s bielou rozumie

Biela sa skvele kombinuje s drevom. Drevo v interiéri pôsobí hrejivym
dojmom, biela farba ponechá vizuálnu čistotu. Nebojte sa kombinácií.
K lakovanym povrchom sa prirodzene hodí prírodná dyha, k umelým
materiálom niektorý z laminátov. Čo napríklad biele dvere v dubovej 
zárubni?

Tipy pri výbere 
bielych dverí

Black & White

Čierne doplnky vyzerajú na bielych
dverách obzvlášť dobre. 
Čiernobiele variácie sú rokmi 
overené elegantné riešenie. Čierna 
sa navyše v interiéroch objavuje 
čoraz viac. Zapojte fantáziu 
a vyšperkujte si dvere ktorýmkoľvek 
z čiernych dizajnovych doplnkov. 
Čierne kľučky a pánty, špeciálne 
hliníkové hrany alebo čierne sklo? 
Je z čoho vyberať.
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Nie je biela ako biela

Rovnaky odtieň a úplne iný 
výsledok. Povrchová štruktúra 
ovplyvňuje výsledný dojem. Páči 
sa vám viac biela v hladkom 
vyhotovení alebo s jemnou 
štruktúrou perly. Čoraz modernejšie 
sú ultramatné povrchy, ktoré vám 
dodáme s Antifinger efektom, takže 
sa len tak neušpinia. Medzi tradičné 
štruktúry patrí tiež pór či vysoký 
lesk.

Zmysel pre detail

Nie je tajomstvom, že na detailoch
veľmi záleží. Preto vám pomôžeme
doladiť vaše nové dvere k úplnej
dokonalosti. Zaujímavým riešením
je použitie kľučky s výplňou, ktorá
bude z rovnakého materiálu ako
plocha dverí. Bezfalcové lakované
dvere vám opatríme špeciálnou
hranou WOOD, ktorá dverám dodá
elegantný ráz.
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Prehľad modelov
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a mat
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91 93
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Prehľad modelov
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Prehľad modelov
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Údržba a čistenie
Lakované povrchy
Na čistenie lakovaných povrchov používajte suchú alebo 
vlhkú (nie však mokrú!) jemnú nechlpatú tkaninu. Na zlepšenie 
účinnosti môžete použiť roztoky bežných saponátových čistiacich 
prostriedkov. Z komerčných ošetrovacích prostriedkov sú vhodné 
bezfarebné prostriedky na báze vody.

Farba Premium
Extrémne odolná, prémiová, kyselinou tvrdnúca farba zamatového 
vzhľadu. Počas minimálne štyroch týždňov od výroby umývajte povrch len 
vodou. Povrch nesmie byť vystavený čpavkovým výparom.

Farba Komfort
Špeciálna polyuretánová farba s UV polymeráciou. Vďaka vysokej 
odolnosti môžete pre lokálne silné znečistenie (napr. od lepiacej pásky, 
značkovača, pera a pod.) krátkodobo použiť (s pôsobením nie viac ako 
cca 1-2 minúty) menej agresívne organické rozpúšťadlá, ako je technický 
benzín, lieh, perchlór a pod.

Príklady prostriedkov a postupov, ktorým sa treba vyhnúť:
/ Agresívne organické rozpúšťadlá (ako acetón, toluén a pod.) a iné 

agresívne čistiace alebo dezinfekčné (peroxidové alebo chlórované 
atď.) prostriedky

/ Abrazívne čistiace prostriedky – prášky a krémy s brusným účinkom.
/ Mechanické škrabky, brusivá a pod.
/ Dlhšie trvajúce namáčanie povrchov a zatečenie tekutín do spojov 

a škár.

Odporúčame používanie nového ošetrovacieho prostriedku najskôr
vyskúšať na menej viditeľnej ploche, aby nedošlo k nepríjemnému
prekvapeniu (zmena lesku, farebného odtieňa a pod.).
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Umelé povrchy

CPL a HPL lamináty
Lamináty si nevyžadujú vďaka svojmu odolnému, hygienickému 
a uzavretému povrchu žiadnu špeciálnu údržbu. Povrch pozostáva 
z dekoračného papiera impregnovaného melamínovou živicou, ktorý je 
všeobecne jednoducho čistiteľný. Povrch laminátov by mal byť pravidelne 
čistený.
Znečistenie alebo vyliate tekutiny ako čaj, káva, víno atď. by mali byť
okamžite odstránené, pretože dlhšie trvanie ich pôsobenia zvyšuje
náročnosť ich vyčistenia. Dlhší čas pôsobenia niektorých tekutín na
povrch laminátov môže tiež viesť k zmene stupňa lesku povrchu. Toto
odporúčanie sa týka najmä matných a lesklých povrchov laminátov, ktoré
zaujmú svojim povrchom, čo sa týka ako vzhľadu, tak dotyku, ale
zdôrazní stopy opotrebenia.

Príklady prostriedkov a postupov, ktorým sa treba vyhnúť:
 / Nábytkové politúry a vosk obsahujúce čistiace prostriedky - ich 

používanie vedie k zanášaniu povrchovej štruktúry laminátov 
a k tvorbe lepivej, nečistoty zachytávajúcej vrstvy.

 / Abrazívne čistiace prostriedky - prášky, čistiaca abrazívna vlna a pod.
 / Bieliace prostriedky
 / Prípravky obsahujúce silné kyseliny alebo kyslé soli, napr. odvápňovače 

na báze kyseliny mravčej a aminosulfátov, čistiarne odtokov, soľné 
kyseliny, čističe striebra, čističe rúr na pečenie

Akrylát lesk a mat
Na čistenie používajte vlhké tkaniny s mikrovláknom alebo jelenice a teplú 
vodu s mydlovým čističom SAPELI. Po vyčistení ošetrite povrch leštenkou 
SAPELI (spray). Jeho použitie raz za týždeň udrží povrch v optimálnom 
stave.

Príklady prostriedkov, ktorým sa treba vyhnúť:
 /  Povrch na sucho nikdy nečistite, papierové uteráky nepoužívajte
 / Ostré predmety alebo predmety s abrazívnym povrchom ako sú kefy, 

škrabky, drôtenky a pod.
 / Prípravky s organickými rozpúšťadlami (rozpúšťadlá: benzín, toluén, 

acetón atď.) a prípravky obsahujúce kyslé zlúčeniny.
 / Silikónové leštičky a prípravky s obsahom alkoholu
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