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DVEŘE KYVNÉ
Tento typ otevírání pravděpodobně znáte pod lidovějším označením „lítačky“. 
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. Doporučujeme volit kyvné dveře s prosklením, aby byl 

zajištěn průhled, a nedocházelo tak ke kolizím. 

SKLÁDACÍ DVEŘE  
NA STĚNU COMPACK
Představujeme vám řešení otevírání dveří, které uspoří plochu potřebnou 
k otevření dveří až o 50 %, a maximalizuje tak využitelný prostor v okolí dveří.

LAMELOVÉ DVEŘE
Požadujete-li dveře lamelové, máte možnost volit mezi dveřmi skládacími nebo harmonikovými, 
přičemž z hlediska náročnosti na prostor patří oba typy k těm úspornějším. Dveřní 
křídlo je tvořeno lamelami, které kombinují posuvný a otočný pohyb.

SKLÁDACÍ DVEŘE mají všechny lamely stejně široké a zasahují pouze do jednoho prostoru. 
Vyrábějí se jak v plném, tak proskleném provedení. 

HARMONIKOVÉ DVEŘE mají první lamelu poloviční šířky než následující a při otevírání 
zasahují do obou prostorů.

POSUVNÉ DVEŘE MINIMA 
Nová generace posuvného kování s mimořádnými vlastnostmi: design, funkčnost 

(tichý chod), bezpečnost (minimalizace poranění hlavně u dětí díky softovému dotahu). Kování 
je pro dřevěné i skleněné dveře, moderní minimalistický vzhled, žádné bouchání při zavírání.

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU  
Posuvné dveře na stěnu jsou nejjednodušším řešením, které nevyžaduje stavební 

zásah, přitom jejich prostorové nároky jsou pouhých 0,1 m2. 

POSUVNÉ DVEŘE DO STĚNY 
Pokud vám ovšem nechybí odvaha pustit se do zásadnějších stavebních úprav, SAPELI 
vám nabízí také posuvné dveře do stěny nebo posuvné dveře do stavebního 
pouzdra. Jedná se o kovovou konstrukci, ve které je zabudována kolejnice s posuvným 
mechanismem. Tato konstrukce se zabudovává do montované příčky nebo zděné stěny.
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POSUVNÉ DVEŘE AKTIVE A EMOTIVE 
Styl pro moderní interiéry, který nabízí široké možnosti a výjimečný design. Rozdíl je pouze v detailu! Jedná se 
o posuv do stavebního pouzdra, které je speciálně připraveno pro osazení do stěny bez zárubně. 

AKTIVE je absolutně čisté řešení bez viditelné zárubně. 

U systému EMOTIVE stavební otvor lemuje decentní a zároveň praktická hliníková lišta. 

POSUVNÉ DVEŘE AVANZA ZERO  
A AVANZA HEAVY
Nový kompaktní typ posuvu, který nabízí jednoduchý a kompaktní design, 
široké možnosti použití (skleněná nebo dřevěná křídla, kotvení na stěnu 
nebo do stropu) a dokonalou techniku, včetně softového tlumení, které 
zvyšuje komfort a bezpečí.

Posuvný systém AVANZA ZERO
Jednoduchý kompaktní systém pro křídla do hmotnosti 40 kg v provedení 
kartáčovaná nerez pro posuvné jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře.  
Je určen pro skleněné i dřevěné dveře.

Posuvný systém AVANZA HEAVY
Kompaktní posuv určený pro náročné požadavky. Posuv je možné 
doplnit bočním světlíkem, a vytvářet tak celé prosklené stěny. Kování je 
v provedení kartáčovaná nerez pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře, a to jak 
pro skleněné, tak i dřevěné.

POSUVNÉ 
DVEŘE 

ULTERIOR 
Netradiční řešení posuvného 

kování bez garnýže. 
Systém je vhodný pro plné 

i prosklené dveře. Provedení 
skrytého posuvu může být se 

zárubní nebo bez.

POSUVNÉ DVEŘE 
AVANZA ONE
Moderní kompaktní systém kování s plynovým 
tlumením. Dodává se v kombinaci s dřevěnou nebo 
hliníkovou garnýží. Možnost zamykání dveří. 
Možnost výběru ze všech modelových řad v plném 
i proskleném provedení. Pokud není požadavek 
na uzamčení dveří, je možné provedení posuvu i bez 
dorazového sloupku. V případě uzamčení je vždy 
nutný dřevěný sloupek.
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1/  Obložková zárubeň může být v polodrážkovém i v bezpolodrážkovém 
provedení, NORMAL, OBTUS, HARMONIE NORMAL, HARMONIE OBTUS.

2/ Rámová zárubeň může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení  
 NORMAL a OBTUS.

3/  Rámová zárubeň EI30 = požární odolnost 30 minut, může být 
v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS, EI/EW30. 
Tloušťka skla je 17 mm.

4/  Rámová zárubeň EI15 = požární odolnost 15 minut, může být 
v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS, EI/EW15 
a EI15/EW30. Provedení zvukově izolační 32 dB. Tloušťka skla je 9 mm.  
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Boční světlíky, nadsvětlíky 
nebo i samostatné světlíky, 

to vše najdete  v naší 
nabídce. Světlíky mají 

nejenom velkou estetickou 
hodnotu, ale i značný 

praktický význam – prosvětlí 
a opticky zvětší jakoukoli  

místnost či chodbu.
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