
UNLIMITED 1

Nejlepší dveře nosíte 
v hlavě vy!
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Nad čím přemýšlíte? Zvědavost nás za poslední desítky let
posunula jednoznačně nejdál. Zajímá nás vaše vize, průměrných
dveří už je na světě dost. Chceme být vašimi průvodci na cestě
k uskutečnění originálních nápadů, protože ty nejlepší dveře
nosíte v hlavě vy.

Za hranice katalogu   Víte-li, co chcete, neuspokojí vás ani tisíce předpřipravených 

variant. Nepřirozený proces výběru, který dusí tvořivost, tak vracíme zpět k imaginaci. Teprve meze vaší 

fantazie se stávají našimi limity.

Chuť hledat nové přístupy   Dveře pro nás nikdy nebyly jen deska. Přesvědčili 

jsme se o tom pokaždé, když jste je proměnili v dominantu interiéru, designový kus nábytku nebo je 

naopak nechali splynout v harmonii s okolním prostorem. Na tyto cesty se s vámi chceme vydávat často 

a intenzivně.
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Méně všednosti, více odvahy   Máte jedinečnou představu?

Nebojíme se poradit, nebojte se zeptat, SAPELI Unlimited

V SAPELI Unlimited vás nikdo do prověřených variant tlačit nebude. Vy 

chcete vytvořit dokonalý interiér k životu, my chceme navrhnout, vyrobit 

a namontovat originální kus dveří z top materiálů. Společně si troufneme 

na ledacos.

V SAPELI Unlimited vás nikdo do prověřených variant tlačit nebude. Vy chcete 

vytvořit dokonalý interiér k životu, my chceme navrhnout, vyrobit a namontovat 

originální kus dveří z top materiálů. Společně si troufneme na ledacos.

          FYZICKÉ DVEŘE V NAŠEM SHOWROOMU PROZKOUMEJTE DOTYKEM, 

VAŠI KONKRÉTNÍ ESTETICKOU PŘEDSTAVU SI ZASE PROMÍTNĚTE NA LED 

PANEL

Skvělým návrhům předchází diskuze. V ideálním případě nad 
šálkem kávy. Fyzický prostor v setkávání je bezpodmínečným 
předpokladem ke zdařilým návrhům. Naše nejlepší realizace 
na míru vznikají vždy v těsné, osobní spolupráci s klienty. 
V showroomu SAPELI Unlimited jdeme těm, kteří sdílejí 
neobyčejné estetické potřeby, naproti. Zastavte se u nás s vaším 
projektem, budeme se vám věnovat na 100 %.
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Prémiové prvky patrné na první pohled… Proč by vlastně 
dveře musely mít kliku? Tahle otázka nám nedala spát, dokud 
jsme dveře bez kliky nevyrobili včetně vlastního řešení čistě 
mechanického zámku. Oceněné Muteo bude naší srdeční 
záležitostí navždy, ale nechceme se zastavit jen u něj. Jaké 
otázky pálí vás? V naší nabídce najdete celoskleněné stěny, 
dveře se skrytými zárubněmi, reverzním otvíráním, provedené 
v betonové stěrce nebo s anti-finger úpravou a samozřejmě 
dveře plné velikosti, tedy do stropu. Stále jsme vám 
neodpověděli? Perfektní, výzvu přijímáme.

          MONTOVANÁ CELOSKLENĚNÁ STĚNA SAPGLASS 

OSAZENÁ DŘEVĚNÝMI DVEŘMI

…i ty, které pouhým okem nezaznamenáte   
Stejně jako u strojku kvalitních hodinek, srdce našich dveří bije uvnitř. A není 

z překližky. Postupným vývojem s každou kusovou zakázkou jsme vyladili 

i ty vlastnosti, kterých si na první pohled nevšimnete. Vaše dveře tak mohou 

izolovat nepříjemné zvuky, ochránit vás před požárem nebo zajistit klimatickou 

rov-nováhu rozdílných teplot na obou stranách.

Optikou SAPELI Unlimited   Oprostit se od zažité 

představy obdélníku s klikou je překvapivě obtížné. Dveře jsou natolik běžný 

objekt, že vidět je v jiném světle není pro každého. Ambicí SAPELI Unlimited je 

nabídnout vám takový servis a plejádu konstrukčních a technologických řešení, 

že společně vytvoříme víc než jen desku.
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Dominanta interiéru. Nebo naopak. Unikátní profil spojuje 
dveře a kliku v jeden celek, ale zároveň jim přidává na hloubce, 
plasticitě a sošnosti. Muteo přestává být pohyblivou deskou 
a stává se jedinečným kusem nábytku, který k sobě přitahuje 
pozornost. Na druhou stranu flexibilita povrchových úprav 
dokáže Muteo takřka skrýt. Dveře se pak stávají nenucenou 
součástí interiéru, která jemně dokresluje celkové vyznění 
prostoru.

Permesso? Avanti!   Patentově chráněné Muteo vznikalo 

výhradně pod střechou SAPELI Unlimited. Tvoří ho mechanismus Muteo 

Handle Free, inspirovaný mechanickými hodinkami, a charakteristický profil 

Muteo. Stačí zatlačit v jakékoliv výšce a dveře se otevřou, děti už nemusí sahat 

po klice.

Muteo. Dveře a klika splynou v jedno 
Zpochybnit zažité je v designu jedinou cestou vpřed. Podstatou dveří 
se přitom téměř nikdo nezabývá, tak jak se mohou esteticky vyvíjet? 
A protože nezatížený pohled se uvnitř firmy hledá jen těžko, spojili 
jsme síly s někým, kdo má cit pro průmyslový design, ale na dveřích 
zatím nikdy nepracoval. 

Muteo Muteo TonaleMuteo Forte Appena
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Petr Novague    Vývoj inovace Muteo trval několik let. 

    Od  samého začátku jsem na zadání   

    nahlížel prizmatem fi lozofi e a logiky. 

Co dělá dveře skutečně dveřmi? Jsou pouhou bariérou? Je pohyb, kterým se 

otevírají, vůbec přirozený? A proč musí mít kliku? Dveře jsou dnes ve všech 

svých variacích stále jen deskou, a to jsem chtěl změnit.

DESIGNÉR

          VEDOUCÍ INOVACÍ PETR JÍRA (VLEVO) 

A DESIGNÉR PETR NOVAGUE

Děkujeme pokorně za všechny pozitivní impulzy,

pomáhají nám držet krok se svižným vývojem ve světě designu.
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Zabalením a odesláním objednávky pro nás práce 
nekončí. I sebelepší produkt neobstojí, pokud 
není odborně nainstalován. Stavbu jsme ale zvyklí 
kontrolovat ještě před montáží. V případě nutnosti 
jsou naši technici připraveni zasáhnout přímo na 
místě, koordinovat ostatní řemeslníky nebo se 
přímo fyzicky zapojit do prací, tak aby špičkově 
vyškolený tým SAPELI Unlimited mohl dveře bez 
problémů zasadit a nachystat pro okamžité použití.

Tradice   Každý kus neopracovaných dveří má vlastní 

charakter. Už od dob první republiky je úkolem pracovníků 

v SAPELI jejich osobitost nepopřít, ale citlivě vyzdvihnout.

Zakázce věnujeme maximální péči    Může se stát, že vaše dveře 

budou natolik atypické, že na jejich zhotovení budeme spolupracovat se sítí dodavatelů, k nimž 

máme maximální důvěru. I v tomto případě platí, že finální balíček certifikovaných komponentů, který 

vám k montáži přiveze náš speciální tým, budeme ručně kontrolovat u nás ve výrobě. Jsme vám 

k dispozici, vyskytne-li se jakýkoliv problém při užívání, funkčnost našich produktů garantujeme.

Technické detaily nechte na nás    Ačkoliv návrh interiéru často 

dveřmi začíná, o vaši pozornost se hlásí bezpočet dalších prvků, které je navíc potřeba sjednotit 

do perfektního celku. Abyste se mohli věnovat prostoru komplexně, nechte dílčí úkoly na nás. Naši 

experti vám doporučí vhodnou technologii a komponenty.

          ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJÍ MAXIMÁLNÍ PRECIZNOST, PROVÁDĚJÍ 

NAŠI LIDÉ RUČNĚ – OD MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZÁMKU AŽ PO POSLEDNÍ 

KONTROLU LAKU
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Povrchy se vybírají primárně srdcem. Racio však sekunduje!
Dveře jsou sladěné s podlahou, hodí se ke stěnám, doplňují 
nábytek – je to zkrátka láska na první pohled. Vizuální působení 
ale není jedinou vlastností dekorů. Materiál významně ovlivňuje 
jejich odolnost, povrchová úprava zase dojem z doteku. 
Vhodnost materiálu určuje mimo jiné i umístění dveří, jejich 
funkce a design. V SAPELI umíme pracovat s jakýmkoliv 
materiálem od těch umělých, přes lakované, skleněné, až po naši 
srdcovku přírodní dýhu. Společně najdeme optimální kombinaci 
pro váš projekt.

          DÝHA A OLEJ. DOKONALÁ KOMBINACE, KTERÁ 

PROVONÍ VÁŠ INTERIÉR A ZANECHÁ TEPLÝ POCIT NA 

VAŠICH PRSTECH.

Dýhy   Kvalitní přírodní dýha je náš signature povrch, na jehož zdokonalení 

pracujeme ručně a s láskou už třicet let. Díky těmto zkušenostem nabízíme 

nejkvalitnější dýhy na trhu, které umíme proměnit v exkluzivní produkt 

například atypickým sesazováním na míru, mořením či drásáním. Vysoké 

odolnosti a přirozeného vzhledu dýhy standardně dosahujeme finální aplikací 

ekologického UV laku. Jako třešničku na dortu pro náročné nabízíme i trámové 

dýhy z exkluzivních dřevin.

Oleje   Některé kombinace prověřené staletími už nemá smysl vylepšovat. 

Jednou z nich je i duo dřeva a oleje, vždyť olejovaná přírodní dýha je na omak 

hřejivá a tak krásně voní. Kromě transparentních olejů dokážeme připravit také 

odstíny podle vašich představ, třeba aby ladily s podlahou ve vašem interiéru, 

ale specializujeme se i na oleje, které zachovají původní barvu dřeva v jeho 

nejsurovější verzi.

Barva Premium   Dveře lakujeme ručně třemi poctivými vrstvami 

vysoce kvalitní barvy. Kromě exkluzivního bílého odstínu SAPELI vám dveře 

nalakujeme do jakékoli barvy dle vzorníku RAL či NCS. Bezfalcovou variantu 

před lakováním doplňujeme speciální vysoce odolnou dřevěnou hranou 

WOOD.

Umělé povrchy Moderní laminátové povrchy snoubí dokonalou 

reprodukci rozmanitých materiálů s vysokou odolností. V SAPELI najdete 

exkluzivní CPL laminátové dekory, které jsme pro vás připravili v našem 

designovém studiu i oblíbené dekory od předních evropských výrobců. Mezi 

extrémně odolnými HPL lamináty najdete i moderní dekory v hlubokém matu 

s antifinger úpravou či lamináty s vysokým leskem.
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nádech

výdech

Do prostoru vniká elegance, 
minimalismus, lehkost

Mizí temnota, stísněnost, 
uzavřenost Nechte svůj interiér dýchat   Prostupující světlo vytváří novou dimenzi prostoru. Odvážnou, nadčasovou, 

funkční. Bariéry nenarušují velkorysý otevřený plán. Oddělují tam, kde je to fyzicky nutné. Separují bez vizuálního smogu. Skleněné 

prvky mají v moderním interiéru své nezastupitelné místo. Skleněné dveře, celoskleněné stěny nebo kom-binace skla se dřevem 

dokážou otevřít malé místnosti a vyhnout se pohledovým bariérám při oddělování funkčních prostor.

Sklo umí proměnit interiér ve výstavní síň a objekty vaší vášně v designové exponáty. Sbírku obrazů, archivní vína nebo třeba 

dvouplošník můžete vy i vaši hosté obdivovat v největším detailu i bez fyzického kontaktu.

V SAPELI Unlimited pracujeme se všemi existujícími typy skel, která ve výrobě řežeme, gravírujeme a pískujeme na míru. 

Technické parametry našeho kaleného, osmimilimetrového skla navíc splňují nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Ať už máte 

představu skleněného prvku v čiré, matné, neprůhledné nebo kombinované variantě se dřevem, jsme připraveni ji naplnit.

          CELOSKLENĚNÉ STĚNY SAPGLASS 

KOMPLETNĚ VYRÁBÍME IN-HOUSE
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Atypické dveře   Potřebujete dveře do podkroví 

nebo pod schody a nevíte si rady? Zhotovíme vám na přání 

nejen zkosené dveře, ale i další atypické tvary a provedení.

Reverzní dveře   Reverzní otevírání dveří je nejen

designová záležitost, ale také umí vyřešit problémy s prostorem 

s prostorem. Dveře se totiž otevírají obráceně než byste čekali, 

a šetří místo.

Skrytá pouzdra   Příznivce minimalistického 

designu potěší speciální pouzdro pro posuvné dveře AKTIVE II 

zcela bez zárubně i v dvoukřídlém provedení.

Zárubeň Latente   Pro bezfalcové dveře

doporučujeme zárubeň Latente. Díky specifické konstrukci 

se skrytými panty a hliníkovou kontrazárubní bude zárubeň 

přiznaná, ale v jedné rovině se zdí.

Prosklené stěny   Jestli si lámete hlavu nad tím, 

jak zajímavě prosvětlit místnost či chodbu, určitě nepřehlédněte 

prosklené stěny. Zde v kombinaci s horním a bočním světlíkem

a plnými dveřmi. 

Glatt   Chcete-li dveře opravdu až do stropu, zvolte plnou

variantu nadsvětlíku Glatt, který vyplní prostor mezi dveřmi 

a stropem. 

Jednokřídlé i dvoukřídlé   Dveře umíme ve 

dvoukřídlém otevírání prakticky ve všech systémech otevírání. Po

otevření pasivního křídla otočných dveří získáte opravdu velký 

průchod. Můžete si zvolit symetrické i asymetrické provedení 

v různých rozměrech.

          DVEŘE VYROBÍME TAK, ABY VYHOVOVALY 

VAŠEMU DOMOVU A MAXIMÁLNĚ ZAPADALY DO 

INTERIÉRU
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Vyberte si...

SMART SOFT
Posuvné dveře mohou ušetřit prostor a stát se významný designovým prvkem. 

S moderním kompaktním systémem kování získáte tlumený doraz, který 

oceníte při otevírání i zavírání. Vybrat si můžete dřevěnou nebo hliníkovou 

garnýž. Nechcete dveře zamykat? Pak nepotřebujete ani dorazový sloupek. 

Pokud ale o zamykání stojíte, bez dřevěného sloupku se neobejdete. Systém 

můžete kombinovat také se skleněnými stěnami a dveře můžete zvolit dřevěné 

i skleněné.

ERGON
V jediném mechanismu ušetří až 40 % půdorysného prostoru otevřených dveří 

oproti klasickým dveřím otočným. Otevírání je zároveň velice komfortní, dveře 

totiž můžete otevírat vždy směrem od sebe. To také značně usnadní pohyb lidí 

s tělesným handicapem.

COMPACK
Představujeme řešení skládacích dveří na stěnu, které uspoří plochu potřebnou 

k otevření dveří až o 50 %.

Reverzní
Otevírají se v opačném směru, tedy do zárubně, ušetříte místo v menších 

prostorech. Docílíte tak jednotného vzhledu třeba na chodbě, když vám prostor 

neumožní otevírat všechny jedním směrem. Dveře tak budete mít zarovnané do 

roviny se stěnou. 

1

2

3

4

... i s ohledem na prostředí, kde budou fungovat

MINIMA
Už samotný název tohoto posuvného systému vám napovídá, že jeho design je

skutečně minimalistický. Vyrobíme vám posuvné dveře dřevěné i skleněné 

v jednokřídlém i dvoukřídlém provedení. Součástí systému je skrytý 

zpomalovací a tlumící systém při dojezdu dveřního křídla v obou směrech.

Kyvné
Dveřní křídlo má speciální závěsy, které umožňují otevírání křídla na obě strany, 

proto jsou tyto dveře také prostorově nejnáročnější. Jejich hlavní výhodou je, že 

se otevírají pouhým zatlačením a zcela samy se zavírají. Toho se využívá

v restauracích, v nemocnicích a v podobných provozech s vyšší frekvencí 

průchodu. 

Skládací
Klasické skládací dveře mají všechny lamely stejně široké a zasahují ve 

složeném stavu pouze do jednoho prostoru. Harmonikové dveře mají 

asymetricky dělené křídlo a na rozdíl od klasických skládacích dveří zasahují ve 

složeném stavu do obou otevíraných prostorů. 

Otočné
Otočné dveře zajistí perfektní funkce v podobě pohodlného otevírání, krásného 

vzhledu, utěsnění proti hluku i kouři, bezpečnosti a mnoho dalšího. Pro docílení 

opticky většího prostoru volte prosklené modely či skleněné dveře SAPGLASS.
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Rámy děl starých mistrů jsou často stejně 
propracované jako malby, které ohraničují. 
Na perfektním opracování zárubní si dáváme 
záležet stejně jako na dveřích samotných, a to 
i v případě, že se rozhodnete nechat dveře 
splynout se stěnou a zárubně lidskému oku 
zcela skrýt.

Zárubně   jsou nedílnou součástí dodávky každých dveří. Jsou stěžejním pojícím 
prvkem, který určuje, jak budou vaše dveře komunikovat se zbytkem interiéru. Nabízíme 
zárubně, které jsou designově výrazné, nebo naopak ty, které ani neuvidíte, tzv. zárubně 
skryté.

Obložková zárubeň   Tradiční obložkové řešení 

zárubně sluší každému interiéru. Dveře můžete mít polodrážkové  

i bezfalcové a lze si vybrat provedení NORMAL i OBTUS.

Rámová zárubeň   Chcete předělit nějaký prostor 

nebo dlouhou chodbu? Správnou volbou je rámová zárubeň. Líbí 

se vám více NORMAL či OBTUS?

Obložková zárubeň HARMONIE   
Obložková zárubeň HARMONIE se od té klasické liší svým 

originálním zaobleným tvarem. Jak se vám líbí?

Rámová zárubeň pro skleněné 
stěny   Efektního propojení dřeva a skla docílíte použitím 

rámové zárubně pro skleněnou stěnu. 

Kovová zárubeň   Až budete vybírat vstupní dveře 

do bytu, bez kovové zárubně se většinou neobejdete. Můžete 

vybrat polodrážkové i bezfalcové provedení.

Rámová zárubeň pro 
skleněné stěny   Efektního propojení 

dřeva a skla docílíte použitím rámové zárubně pro 

skleněnou stěnu. 

Zárubeň OKZ   Rádi byste doma vyměnili staré 

a nevzhledné kovové zárubně a nechce se vám bourat? Použijte 

zárubně OKZ, které fungují na principu obkladu stávající kovové 

zárubně. Výsledek je perfektní. Dostupné v provedení NORMAL 

i OBTUS pro polodrážkové dveře.

Skrytá zárubeň   Nebojte se jít s dobou. 

Zkuste bezfalcové dveře se skrytými zárubněmi. 

Dveře můžete nechat zcela splynout se zdí nebo dát 

vyniknout jejich výraznému povrchu.  
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Otevřeno? Hrana dveří je odhalená, její barva působí estetickým 
dojmem a materiál podmiňuje její odolnost vůči nárazům. 
Zavřeno? Polodrážková hrana nechává dveře plasticky 
vystupovat z rámu, zatímco bezfalcová hrana jim 
dovolí s obložkou jednolitě splynout.

Provedení hran

rozdíl patrný na první pohled. 

Zvolte bezpolodrážkové, polodrážkové, 

reverzní nebo dvoupolodrážkové.

Materiál hran

od přírodních dýh po odolný hliník

Typ hrany

ostrá O3 nebo oblá P2 

u polodrážkových dveří

Nezapomeňte, že hrany jsou součástí dveří, se kterou přijdete 
hned po klice nejvíce do kontaktu. Jejich pečlivý výběr stojí za 
to.

AL hrany

odolné, ve stříbrném a černém eloxu

Hrany z dýh

lakované, mořené, olejovoskované. 

K dřevěným dýhovaným povrchům

Umělé hrany

např. ABS, od tloušťky 0,5 mm až do 

3 mm včetně bezspárového olepení

ABS hrana 1 mm   Pokud potřebujete odolnou 

hranu, která zabrání poškození a je ve stejném dekoru jako dveře, 

zkuste hranu ABS. Můžete ji mít na bezfalcových dveřích.

AL hrana černá   Hliníková hrana v moderním 

černém provedení je správná volba, pokud se chcete odlišit.

ABS hrana 2 mm   Jde vám primárně o odolnost? 

Pak je pro vás hrana ABS v tloušťce 2 mm to pravé.  Pouze pro 

bezfalcové dveře. V bílém provedení navíc opatřena technologií 

AirFusion, která minimalizuje spáru mezi hranou a povrchem 

dveří.

O3 hrana   Hledáte řešení pro všechny druhy dveří 

a otevírání? Pak hledáte ostrou hranu O3. Vyberete si 

bezfalcové, polodrážkové nebo reverzní dveře?

AL hrana   Chcete na dveře výrazný designový prvek, 

který bude zároveň funkční? Použijte odolnou hliníkovou hranu. 

Můžete ji mít na polodrážkových, bezfalcových i reverzních 

dveřích. 

S2 hrana / S3 hrana   Zaoblenou hranu 

u polodrážkových dveří získáte i s hranou S2 a S3. Výhodou 

hrany S3 je zaoblení nejen na bočních stranách, ale také na horní 

straně dveří. Pozornému oku ale neunikne mírně viditelný spoj 

mezi plochou dveří a zaoblením hrany. 

WOOD hrana   Zajistěte svým dýhovaným dveřím 

odolnost a perfektní vzhled. Řešením je vrstvená hrana WOOD. 

Vybrat si můžete z mnoha dřevin. Pouze pro bezfalcové dveře. 

P2 hrana   Posuňte vzhled polodrážkových dveří na 

novou úroveň. S hranou P2 získáte oku lahodící zaoblení. 

Přesvědčte se u svého prodejce.
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Vyrobíme 165 tisíc dveří na zakázku za rok. 
Zakázkám se věnujeme individuálně, vše zpracováváme 
v reálném čase. Devizou našich lidí není jenom jejich 
schopnost ovládat automatické stroje, ale v daném 
okamžiku se i plně soustředit a prožívat svou práci, 
aktivně o ní přemýšlet. Přidejte jejich mistrnou zručnost 
a výsledkem nikdy nemůže být bezduchý, sériový produkt, 
putující do skladových zásob. V SAPELI navrhujeme, 
konstruujeme a vyrábíme vědomě, střelka našeho kompasu 
ukazuje v jednu chvíli na jednoho klienta a jeho vizi.

          PLNĚ MAGNETICKÝ ZÁMEK M.A.G. JE 

KOMPLETNĚ NAVRŽENÝ A VYROBENÝ VÝVOJÁŘI 

V SAPELI TECHNOLOGIÍ DIGITÁLNÍHO 3D TISKU. 

SOFISTIKOVANÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ UMOŽŇUJE DVEŘE 

OTEVÍRAT BEZ KLIKY POUHÝM ZATAŽENÍM ČI 

ZATLAČENÍM, JE NAVÍC SCHOVANÉ V DESIGNOVÉM 

TĚLE BEZ VIDITELNÝCH ŠROUBŮ.

          GENERÁLNÍ ŘEDITEL SAPELI VÁCLAV BRADÁČ 

A OBCHODNÍ ŘEDITEL MAREK SEDLÁK V JEDNOM 

Z NAŠICH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ V POLNÉ U JIHLAVY

Recept na inovace   Sledování světových trendů v oboru, naslouchání zákazníkům a technicky dokonalé 

zázemí velkého výrob-ního závodu jsou pevným základem, který nechá vyniknout té nejdůležitější přísadě 

z receptu na inovace. Pochybám. Přehodnocujeme zažité, zveme designéry a architekty zvenčí, abychom 

se náhodou nezačali cítit příliš pohodlně, trávíme měsíce bádáním a výrobou prototypů. Vést trh k novým 

přístupům je pro SAPELI jedinou možnou cestou vpřed.
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Write/
Ring/
Come!

SAPELI Unlimited Brno

Bussines park VLNĚNA, budova E

Přízova 1, 602 00 Brno

Česká republika

SAPELI Unlimited Praha

AFI Karlín (Butterfly)

Pernerova 42, 180 00 Praha 8

Česká republika

SAPELI Unlimited Vídeň

The Brick – Biotope Office

Harry-Glück-Platz 2, 1100 Wien

Rakousko

SAPELI Unlimited Mnichov 

Niedermaier Türen (Hofquartier)

Hochstraße 21, 82024 Taufkirchen

Německo

+420 737 483 426 

lokaj@deta.cz

+420 734 796 311

info@sapeli-unlimited.com

+43 676 860 716 73

arnold@sapeli.at

+49 151 267 203 20

info@niedermaier.biz

www.sapeli.cz

www.sapeli.cz

www.sapeli.at

www.tuerensapeli.de



Za lepší místa k životu. Ke konceptu SAPELI Unlimited 
jsme přistoupili z prostého důvodu – obdivujeme 
krásné prostory, v nichž se dobře žije. Vytvoření 
kreativní platformy pro ty, kteří je vytvářejí, je pro nás 
další způsob, jak se na tomto fascinujícím procesu 
podílet.


