
Akcia
abrakadabra!

Staré dvere za nové 
čarovne ľahko.

Moderné aj nadčasové modely SAPELI vám doslova učarujú. Samotná výmena prebehne čisto, bez 

náročných stavebných úprav a nezostane po nej ani stopy. Teraz je tá správna chvíľa – až uvidíte 

naše zľavy, nebudete veriť vlastným očiam. Zľava do konca júla 20 % a do konca augusta 15 %. 

•   Zľava platí na nákup 
kompletu dvere + zárubňa 

•  Odvoz a likvidácia starých 
dverí ZDARMA! 

•  Dizajnové sklá, kľučky, 
kovania a najrôznejšie 
doplnky 

•  Súťaž o 50 000 CZK, 
viac na www.sapeli.eu 

... a ďalších 20 výhod SAPELI 

15% zľava platí do 31. 8. 20135% zľava platí do 31 8 2013
20% zľava platí do 31. 7. 2013



Keď letné slniečko nemilosrdne odhalí zub času v našom byte, je tu dobrý dôvod 
zamyslieť sa, či po rokoch nenastal čas na zásadnejšie vylepšenie. Nie, neľakajte 
sa, nechceme vás prehovárať na nejakú náročnú rekonštrukciu, ktorá by zruinovala 
váš účet v banke a byt premenila na stavenisko. Sami budete prekvapení, ako 
zásadne a  predovšetkým jednoducho sa zmení atmosféra a celkový 
komfort vášho bývania po výmene dverí a zárubní SAPELI. A teraz je 
tá správna chvíľa…

Akciový kalendár leto 2013

Ďalších 20 výhod, 
ktoré vám nikto iný neponúkne:

Akcia prebieha u vybraných obchodných partnerov SAPELI v období od 15. 6. do 31. 8. 2013. 
Zľava sa vzťahuje vždy na nákup kompletu DVERE + ZÁRUBŇA v povrchoch CPL struktur, 
CPL biela, farba na hladko, farba na pór, dyha.

 1.  profesionálny prístup 
 2.  poradenstvo zadarmo  
 3.  zameranie zdarma 
 4.  poradenstvo bytového dizajnéra zadarmo  
 5.  zhodný dizajn nerezového bezpečnostného 

aj interiérového kovania  
 6.  párne hrúbky stien bez príplatku 
 7.   široká ponuka skiel v cene  
 8.  najširšia ponuka dverí a zárubní na trhu 
 9.  záruka 5 rokov na väčšinu sortimentu  
10.  viac ako 100 predajných miest na Slovensku 
11.  špičkové konštrukčné riešenie

s vlastnými patentmi  
 

12.  najširšia ponuka povrchových úprav na trhu  
13.  laminátové povrchy s prirodzenou 

štruktúrou dreva  
14.  oblé hrany dverí a zárubní  
15.  motív podľa priania zákazníka v ploche dverí  
16.  veľká ponuka systémov otvárania  
17. jednotný povrch na všetkých výrobkoch  
18.  bohatý výber dverových doplnkov  
19.  zjednotenie povrchu dverí a zárubní 

na výrobkoch s rôznou odolnosťou 
(protipožiarne, bezpečnostné, klíma atď.)  

20.  možnosť dizajnového zjednotenia interiéru 

JÚN JÚL AUGUST

ZĽAVA -20 % -20 % -15 %

ne:
ajširšia ponuka povrchových úprav na trhu  
minátové povrchy s prirodzenou 

ktúrou dreva  
hrany dverí a zárubní  

podľa priania zákazníka v ploche dverí  
nuka systémov otvárania  
povrch na všetkých výrobkoch  

er dverových doplnkov  
povrchu dverí a zárubní

s rôznou odolnos
bezpeč

Súťažte so SAPELI a iDNES.cz
Súťažte o najvydarenejšiu modernizáciu vášho interiéru .
Zašlite fotografi e svojho interiéru po rekonštrukcii a vyhrajte 50 000 CZK .
Pravidlá súťaže nájdete www.sapeli.eu.

Cena pre víťaza:
1. miesto – 50 000 CZK
2. miesto – 30 000 CZK
3. miesto – 10 000 CZK


