
Gratulujeme vám k výberu vašich nových dverí. Zvolili 
ste to najlepšie, čo SAPELI v spolupráci s prírodou 
ponúka. Ďakujeme.

Trámové dyhy sú exkluzívne dreviny určené pre tých, ktorí dokážu 
oceniť všetky prirodzené prejavy skutočne prírodného materiálu.

Kvalitu a podobu zosadeniek i povrchovú úpravu vyberáme tak, 
aby čo najviac vynikla textúra a kresba dreva. Charakteristické 
znaky tohoto jedinečného materiálu, teda  suky, praskliny a trhliny, 
vytrhnuté vlákna a ďalšie, nechávame  priznané tak, ako je príroda 
sama vytvorila. Povrch môže byť striedavo rovnoliaty i fládrový 
a celkové prevedenie dyhy zodpovedá vzhľadu masívnej spárovky.

Trámové dyhy jsouvýberové dreviny, ktorých zväzky a listy pre 
výrobu vyberáme výhradne ručne. Pre zaistenie perfektného 
vzhľadu a vysokej kvality dverí musíme značné množstvo dyhy 
vyradit čím si udržujeme vysoký štandard našich produktov.

SAPELI, a.s.
Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

www.sapeli.sk

 ■ 100% PRÍRODNÝ MATERIÁL
 ■ DESIGN
 ■ UŠĽACHTILÝ PÔVOD
 ■ JEDINEČNÝ VZHĽAD
 ■ EXKLUZIVNY VYSOKO KVALITNÁ DÝHA
 ■ MODERNÉ, PŘÍRODNÉ A EFEKTNÉ POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY

TRÁMOVÉ 
DÝHY



ŠPECIFIKÁCIA
• 100% prírodný materiál - každé dvere majú vždy rozdielnu 

kresbu a celkový vzhľad.
• Farebnosť v rámci jednej zákazky môže byť rozdielna.
• Listy dyhy môžu mať rôznu šíku, nepravidelnú kresbu a striedajú 

sa rovnoliate a fládrové listy.
• Množstvo sukov, ich veľkosť, zdravosť či farba nie je  obmedzená 

a môžu byť nepravidelne rozmiestnené v rámci jednej zákazky 
u jednotlivých dverí.

• Povrchová úprava a kvalita zosadeniek je volená tak, aby 
čo najviac vynikla textúra a kresba dreva, suky, ale i všetky 
charakteristické znaky.

• Dyha je podlepená čiernym flisom po celej ploche pre 
maximálnu pevnosť povrchu.

• Hrany dverí, hrany ostenia zárubní, lišty na plochu a  ďalšie 
doplnky sú vyrobené z amerického dubu (pre dub trámový) 
alebo klasického smreku (pre smrek trámový) - uvedená miesta 
a doplnky môžu mať odlišnú farebnosť.

• Ďalšie charakteristické a žiadúce znaky: závitky, úplné zárasty, 
dlhé a nepravidelné praskliny v ploche, trhliny, tmavé záhyby, 
vytrhané vlákna, hrubý povrch, veľké dreňové lúče, stopy po 
noži vzniknuté pri krájaní dyhy, otvory po červotočoch, smolníky 
(smrek), bel (dub).

ŠTANDARTNÉ DOKONČENIE POVRCHU
• Všetky charakteristické znaky dreva, ktoré sa prejavujú 

nerovnosťou povrchu alebo vypadnutím drevenej hmoty, sú 
úplne priznané a netmelené, tak aby bola maximálne zachovaná 
štruktúra, plastickosť a prirodzený vzhľad povrchu. podkladový 
flís je v  týchto miestach priznaný a je zaolejovaný spoločne 
s drevinou - olej zaisťuje dokonalé uzavretie a ochranu povrchu.

• Povrch je dokončený prírodným olejom Pure, Clear alebo vo 
farebnom odtieni podľa vášho výberu.

DRÁSÁNIE
• Príplatková povrchová úprava trámových dýh, ktorá zaistí 

povrchu ešte väčšiu plasticitu a zvýrazní jeho kresbu
• Drásaná trámová dyha je dokončená prírodným olejom Pure, 

Clear alebo vo farebnom odtieni podľa vášho výberu

TMELENIE
• Príplatková povrchová úprava, kedy je celý povrch dverí 

a zárubní vytmelený vysoko kvalitným čiernym tmelom.
• Povrch je podľa vašeho výberu dokončený transparentným UV 

lakom alebo prírodným olejom (Pure, Clear alebo vo farebnom 
odtieni)..

ČIŠTĚNIE A ÚDRŽBA

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Pre pravidelnú údržbu použite Rubio Monocoat Surface Care

• Vhodné pre bežnú údržbu (týždenná, mesačná) a pre 
jednoduché  odstraňovanie škvŕn).

Návod na použitie:
•  Naneste hubkou na olejovaný povrch, ktorý má byť očistený.
•  Otrite do sucha v smere vlákien handričkou z mikrovlákna 

alebo netkanou textíliou PERLAN (nepoužívajte kruhové 
pohyby).

•  Nechajte povrch zaschnúť približne 15 minút.

DOPORUČUJEME
Pre údržbu a ochranu použite Rubio Monocoat Refresh Eco

• V závislosti na opotrebení je možné používať i niekoľkokrát do 
roka, najmä na miestach, ktoré sa vám zdajú suché. Hodí sa na 
zvýšenie odolnosti povrchovej úpravy voči vode.

Návod na použitie:
•  Očistite povrch mydlovým prípravkom Rubio Monocoat 

Surface Care a nechajte uschnúť.
•  Naneste sprejom malé množstvo Rubio Monocoat Refresh 

Eco na ošetrované miesto.
•  Dobre rozotrite prípravok v smere vlákien dreva 

handričkou z mikrovlákna alebo netkanou textíliou PERLAN 
(nepoužívajte kruhové pohyby).

• Nechajte zaschnúť aspoň 1 hodinu, potom môžete opäť 
povrch používať.

POKROČILÁ ÚDRŽBA (RENOVÁCIA)
Pre oživenie a ochranu použije Rubio Monocoat Refresh

• Používa sa, keď je povrch na omak suchý alebo opotrebovaný 
veľkou prevádzkou, ale farebné pigmenty pôvodného náteru nie 
sú poškodené

Návod na použitie:
•  Povrch dreva zbavte prachu a nečistôt.
•  Obsah plechovky dobre premiešajte.
•  Naneste malé množstvo na požadované miesto a preleštite 

handričkou v smere vlákien nepoužívajte kruhové pohyby).
•  Behom cca 15 až 20 minút je nutné povrch preleštiť do 

sucha bavlnenou handrou v smeru vlákien nepoužívajte 
kruhové pohyby)..

•  Nenanášajte príliš veľké množstvo oleja, povrch by mohol 
byť lepkavý.

•  Nechajte dobre zaschnúť (cca 4 až 6 hodín).

DUB TRÁMOVÝ
Európsky dub sa po vyťažení opracuje do pravidelných hranolov. 
Dubové hranoly sa následne tri roky  pomocou  vonkajších vplyvov 
nechajú odstáť. Vystavujú sa striedavo suchu, vlhku, slnku atd. 
Tím je zaistená úplne jedinečná štruktúra dreva, ktorá obsahuje 
charakteristické a žiadúce znaky, ako sú praskliny, otvorené suky 
a mnoho ďalšieho..

SMREK TRÁMOVÝ
Európsky smrek sa získava z trámov starých krovov. Kvalita takéhoto 
dreva je prísne kontrolovaná a v prípade, že vyhovuje náročným 
požiadavkám, sú trámy vykupované a následne špeciálne ošetrené 
a konzervované. Vďaka svojmu pôvodu a skutočnému veku 
dokáže Smrek trámový ponúknuť nenapodobiteľnú štruktúru, ktorá 
obsahuje charakteristické a žiadúce znaky, ako sú praskliny, suky, 

trhliny a iné

Každé dvere a zárubeň vyrobené z dyhy sú originál - je to jejich podstata 
a designová výhoda a všetky vyššie uvedené charakteristické znaky sú žiadúce 
a nemôžu byt predmetom reklamácie.


