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Jak správně vybrat 
kliku a kování 4Spodní Rozeta

 Rozetu vnímejte opět jako součást  
jednoho celku. Její tvar by měl vhodně doplňovat 
nejen vzhled kliky, ale i celkový styl vašeho interiéru. 
S ohledem na funkční vlastnosti může být rozeta 
v několika provedeních, a to v závislosti na vsazeném 
zámku – WC, BB nebo pz. i dveře s různými typy 
zámků tak spolu můžou dokonale ladit.  
ne vždy je spodní rozeta potřeba. zvažte její 
využití a možnost zvolit designově čistší variantu – 
kliku bez spodní rozety.

typy 
Rozet

1tvaR
 Určitě se shodneme na tom, že není šťastné  

do dětského pokojíku zvolit stejné kliky jako do rockového klubu. pokud 
toto kritérium opomenete, můžete svým malým ratolestem nebo i ženám 
s menší dlaní znesnadnit užívání a dodatečná náprava bývá zbytečně 
nákladná. přitom stačí tak málo – představit si, jak nová klika padne do ručky 
vašeho dítěte, případně si ji přímo ve vzorkovně vyzkoušet.

5závěS
 závěs je nejdůležitějším funkčním  

prvkem dveří. na prvním místě je nutná jeho 
správná volba s ohledem na zatížení, tedy 
hmotnost křídla, a předpokládanou frekvenci 
otevírání. Stejně jako klika je i závěs také 
designovým prvkem, proto by měl svým tvarem 
doplňovat vzhled křídla. Můžete ovšem také volit 
závěs, který bude pohledově skrytý.

2deSign
 Ještě dříve, než se kliky dotknete, zanechá ve vás  

estetický dojem. Kovové části dveří nejsou příležitostí k oslňující exhibici, 
snažte se, aby každý příchozí vždy vnímal dveře jako harmonický celek. 
zohledněte přitom nejen tvar, ale i materiál, ze kterého jsou klika a kování 
vyrobeny. a co je důležité – nezapomeňte zohlednit ostatní prvky interiéru, 
které mohou celkový dojem ovlivňovat.

6záMeK
 v závislosti na umístění dveří a charakteru 

užívání konkrétních místností zvolte vhodné 
zamykání – WC, pz nebo BB. pokud se bude jednat 
například o ložnici, dětský pokoj nebo pracovnu, 
je vhodné uvažovat o zámku s tichou nebo 
magnetickou střelkou, která výrazně sníží hlučnost 
při zavírání.

3fUnKCe
volba kliky a kování pochopitelně závisí také na systému otevírání 

a stranové orientaci křídla. pokud si objednáváte dveře a zárubně jako komplet 
u autorizovaného prodejce Sapeli, nemusíte mít obavu, vše pohlídáme za vás. 
Stačí, když kompetentnímu pracovníkovi popíšete, co od dveří očekáváte, 
případně si necháte předložit alternativní možnosti řešení. 

WC 
UKazatel

WC 
KličKa

PZ 
otvoR pRo  
vložKU faB

BB
otvoR pRo  
oByčeJný Klíč
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Jaký povrch 
kliky si vybrat

Chrom
Hezký a tvrdý materiál, který zaručí dlouhou životnost kliky, 
bez větších změn. 

nereZ Broušený
povrch s vysokou odolností vůči korozi i proti mechanickému 
poškození. Klika s tímto povrchem je bezúdržbová a vhodná 
všude tam, kde se dveře takříkajíc netrhnou.

titan Černý
titan hnĚDý
titanový povrch má mimořádnou odolnost proti korozi a při 
běžném užívání také proti oděru a poškrábání např. prstýnky 
nebo klíči. díky vysoké barevné a chemické stálosti se původní 
odstín nezmění ani po mnoha letech. 

satén
atraktivní povrch s dobrou odolností proti oděru, a to především 
díky kvalitní nanášené vrstvě, která je přibližně dvojnásobná oproti 
té, která chrání řemínky značkových hodinek. Spolehlivě zabraňuje 
oxidaci a saténový povrch je také velmi příjemný na dotek.

satén f1
povrch vhodný do všech prostředí, odolný a trvanlivý, příjemný 
na dotek, nestudí a dá se snadno čistit.při volbě povrchu kliky nespoléhejte jen 

na první dojem. Rozhodujte se po zvážení 
důležitých estetických a funkčních 
vlastností, které se u různých povrchů 
liší. například barva a míra lesku by 
měly ladit nejen s dekorem dveří, ale 
i s nábytkem a interiérovými doplňky. 
funkční vlastnosti povrchů by pak měly 
odpovídat předpokládanému zatížení. 
a nezapomínejte, že jednotlivé povrchy se 
liší i na dotek.
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PraKtiK m2 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 449 449 749

PraKtiK 01 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 229 229 469

praktik

oBJeKt m1 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 440 440 730

oBJeKt m3 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 1049 1049 1299

PraKtiK m3 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 989 989 1239

oBJeKt m2 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 510 510 780

objekt

PraKtiK m1 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 390 390 680
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Design m3 mini bez  
rozety BB PZ WC

SatÉn 1090 1480 x 1680

CHRoM 1290 1730 x 1980

Design m2 bez  
rozety BB PZ WC

SatÉn x 790 790 1040

Design 01 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 499 499 649

design

Design m4 */** bez  
rozety BB PZ WC

SatÉn 2200 2549 2549 2949

titan čeRný 2550 2990 2990 3449

Design 06 * bez  
rozety PZ BB WC

CHRoM x 569 569 699

Design 07 bez  
rozety BB PZ WC

SatÉn f1 x 699 699 849

Design m3 bez  
rozety BB PZ WC

SatÉn 1090 1580 1580 x

CHRoM 1290 1830 1830 x

Design m5 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 1290 1290 1590

* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz.
* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz.  

**dřevěnou rukojeť lze kombinovat s povrchem dveří. 
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Premium m1 * bez  
rozety BB PZ WC

SatÉn x 2290 2290 2790

premium

nereZ 04 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 389 389 519

nereZ 06 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 779 779 899

nereZ 05 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 639 639 759

nerez

nereZ 01 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 459 459 589

nereZ 02 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 559 559 689

nereZ 07 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 769 769 889

* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz. * nelze použít v kombinaci se zárubní oKz. 
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nereZ 10 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 749 749 869

nereZ 09 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 769 769 889

nereZ 08 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 679 679 799

sLim m1 */** bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 1490 1490 1850

zapUštěnÉ Rozety  nUtná přípRava U dveří

sLim m2 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený 660 820 820 1240

titan čeRný 960 1200 1200 1800

Slim

sLim m4 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený 710 880 880 1330

titan čeRný 1010 1260 1260 1850

sLim m3 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený 833 1028 1028 1382

titan čeRný 1170 1420 1420 2010

nereZ 11 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený x 499 499 629

* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz.
* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz.  

** pouze pro bezpolodrážkové dveře se zámkem s tichou střelkou.
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sLim m6 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený 562 757 757 1111

titan čeRný 790 1040 1040 1630

sLim m8 bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený 750 920 920 1370

titan čeRný 1050 1300 1300 1890

sLim m5 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený 500 660 660 1080

titan čeRný 800 1040 1040 1640

sLim m7 * bez  
rozety BB PZ WC

neRez BRoUšený 552 712 712 1042

titan čeRný 780 1020 1020 1620

Bezpečnostní

BeZPeČnostnÍ 01 ** Cena

SatÉn f1 739

BeZPeČnostnÍ 02 ** Cena

SatÉn f1 1149

BeZPeČnostnÍ 04 ** Cena

CHRoM 1799

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz.
** Rozteč 72 a 90 mm. 

Cylindrická vložka není v ceně. 
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BeZPeČnostnÍ 05 ** Cena

neRez BRoUšený 
KliKa neRez  01, 02, 04

2297

neRez BRoUšený 
KliKa neRez 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11

2397

BeZPeČnostnÍ 08 ** Cena

neRez BRoUšený 
KliKa neRez 01, 02, 04

2750

neRez BRoUšený 
KliKa neRez 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11

2850

BeZPeČnostnÍ m9 * Cena

neRez BRoUšený 2990

BeZPeČnostnÍ m10 Cena

neRez BRoUšený 2490

BeZPeČnostnÍ 06 * Cena

neRez BRoUšený 
KliKa neRez 01, 02, 04

2489

neRez BRoUšený 
KliKa neRez 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11

2589

BeZPeČnostnÍ 07 * Cena

neRez BRoUšený 
KliKa neRez 01, 02, 04

2250

neRez BRoUšený 
KliKa neRez 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11

2350

neRez 01 neRez 08 neRez 07 neRez 05

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz. 
** Rozteč 72 a 90 mm. 
Cylindrická vložka není v ceně. 

* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz. 
** Rozteč 72 a 90 mm. 

Cylindrická vložka není v ceně. 



19BB otvoR pRo oByčeJný Klíč     PZ otvoR pRo vložKU faB     WC KličKa/UKazatel18

BeZPeČnostnÍ m11 Cena

SatÉn 2480

BeZPeČnostnÍ m12 * Cena

SatÉn 4080

BeZPeČnostnÍ fest ** Cena

CHRoM 1350

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

vněJší

vnitřní

Concept

Systém ConCept tvoří plně funkční celek, ve kterém 
se kování, coby ovládací prvek dveřního křídla, plně 
zaintegrovalo do designu dveří. dveřní křídlo a kování 
vytvořily dohromady funkční prvek s neotřelým  
a velice nápaditým designem. 

pro systém ConCept je vytvořena klika s neviditelnou 
rozetou, působící jednoduše a zároveň elegantně. 
není tedy vždy nutné používat u kování spodní rozety. 
výjimku tvoří kování u dveří do toalet či koupelen, 
kdy je i spodní rozeta vyrobena se stejným vloženým 
materiálem, který je na vlastní klice a dveřích.

ConCePt bez  
rozety BB PZ WC

SatÉn 2640 3130 3130 3600

CHRoM 2740 3280 3280 3780

titan čeRný 3340 4010 4010 4580

titan Hnědý 3340 4010 4010 4580

výplň kliky v ceně – chrom, satén, bílá a ořech.

* nelze použít v kombinaci se zárubní oKz. 
** Rozteč 90 mm. 
Cylindrická vložka není v ceně. 
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Mušle
pro posuvné dveře

ováL standard
521

PZ
521y

BB
067

WC
048

SatÉn 220 220 950 1100

MoSaz 220 220 950 1100

CHRoM 220 220 950 1100

cana za kus
cana 

za pár + zámek + protiplech

Kruh standard
524

BB
063

WC
050

SatÉn 180 950 1100

MoSaz 18 0 950 1100

CHRoM 180 950 1100

cana za kus
cana za  

pár + zámek + protiplech

entero standard WC

SatÉn 690 1990

CHRoM 690 1990

cana za kus
cana za pár + zámek  

+ protiplech

maYa standard BB PZ WC

SatÉn 1690 1990 1990 2490

cana za pár cana za pár + zámek + protiplech

ČeLnÍ úChYt Kruh

SatÉn 100

MoSaz 100

CHRoM 100

cana za kus

ČeLnÍ úChYt entero

SatÉn 190

CHRoM 190

cana za kus
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ZaDLaBaCÍ Kovová hranatá

neRez BRoUšený 180

cana za kus

sPoDnÍ roZeta hranatá BB PZ WC

neRez BRoUšený 149 149 369

cana za pár

ZaDLaBaCÍ Kovová 
minimaL standard BB PZ WC

SatÉn 1950 2250 2250 2780

CHRoM 2090 2390 2390 2980

titan čeRný 2750 3070 3070 3680

titan Hnědý 2750 3070 3070 3680

cana za pár cana za pár + zámek  + protiplech

ZaDLaBaCÍ
Kovová

standard
(pro dveře lamelové)

SatÉn 500

MoSaz 500

cana za kus

KnofLÍK 
K LameLovým 
DveřÍm

standard

SatÉn 190

MoSaz 190

CHRoM 190

ZaDLaBaCÍ DřevĚná 
ováLná

 BÍLá, BřÍZa, BuK, DuB, DuB 
BĚLený, hrušKa, Jasan, 

Javor, Javor am, mahagon, 
oLše, ořeCh, ořeCh am, 

šeDá, třešeň, Wenge

dýHovanÉ dveře 160

cana za kus

ZaDLaBaCÍ 
DřevĚná hranatá

 BÍLá, BřÍZa, BuK, DuB, DuB 
BĚLený, hrušKa, Jasan, 

Javor, Javor am, mahagon, 
oLše, ořeCh, ořeCh am, 

šeDá, třešeň, Wenge

dýHovanÉ dveře 180

cana za kus



Mušle
Concept
U posuvných dveří je kování ve formě mušle na výšku, a proto 
proužek jde ve svislém směru od spodní části dveří směrem  
k mušli. Jde o speciální mušli navrženou k této kolekci.

zákazník si vybere jak povrchovou úpravu kování, tak materiál pro 
dekorativní vkládání do dveřního kování nejen kliky, ale i mušle  
a madla, které pak tvoří hlavní spojující osu v celém interiéru.

Montážní 
šablony
pro rozetové kování

řaDa sLim

řaDa m

montážnÍ utahováK

pro bezproblémovou a přesnou montáž 
doporučujeme montážní šablony.

zarážky

PřiDržovaČ 
DveřÍ

satén,
Chrom

titan
Černý

∅ 42/80 MM 490 790

DveřnÍ  
ZarážKa LusY

satén,
Chrom

titan
Černý

∅ 30/40 MM 250 440

∅ 40/40 MM 260 460

ConCePt standard BB PZ WC

SatÉn 1950 2250 2250 2780

CHRoM 2090 2390 2390 2980

titan čeRný 2750 3070 3070 3680

titan Hnědý 2750 3070 3070 3680

cana za pár cana za pár + zámek  + protiplech

Výplň mušle v ceně – chrom, satén, bílá a ořech.

BB otvoR pRo oByčeJný Klíč     PZ otvoR pRo vložKU faB     WC KličKa/ UKazatel24 25
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Home
domovní čísla

home 0–9 Cena

neRez BRoUšený 390

zámky

ZámeK s tiChou střeLKou 

Bílý zineK 250

ZámeK oBYČeJný 

Bílý zineK, MoSaz 130

ZámeK s magnetiCKou střeLKou 

SatÉn 350

+ pRotipleCH 150
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závěsy

ZávĚs 80/10

Bílý zineK 40

SatÉn, MoSaz, CHRoM, BRonz 60

neRez BRoUšený 160

ZávĚs tuKan

SatÉn 150

pro dveře s polodrážkou

ZámeK třÍBoDový 

SatÉn 1400

ZámeK Pro oBoustranné 
otevÍránÍ

SatÉn 510
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ZávĚs mini 80/10

SatÉn 290

CHRoM 330

titan čeRný / titan Hnědý 490

ZávĚs vX7939/100 

SatÉn 550 *

ZávĚs metriK

SatÉn 600

ZávĚs vX7939/160 PLanum 

SatÉn 1170 *

pro dveře bez polodrážky

ZávĚs BasYs DX 61, DX 101

SatÉn dX 61 1000

SatÉn dX 101 (pRotipožáRní) 2100

ZávĚs saPteC 340 

SatÉn 850

ZávĚs sfs Just (DřevĚná ZáruBeň)

SatÉn 800

ZávĚs sfs Just (Kovová ZáruBeň)

SatÉn 800

* + 650 Kč/ks – držák pro dřevěnou zárubeň
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pro dveře Harmonie

ZávĚs soft

SatÉn, MoSaz 700

CHRoM 750

ZávĚs soft 4h 

SatÉn, MoSaz, CHRoM 650

ZávĚs soft tuKan

SatÉn 650

ZávĚs vX7729/160 PLanum

SatÉn 1 170*

ZávĚs ČÍPKový (KuBiKa)

SatÉn, MoSaz 620

ZávĚs ČÍPKový gP (metaLiK)

CHRoM 580

* + 650 Kč/ks – držák pro dřevěnou zárubeň
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platnost katalogu od 1. 1. 2013 
do vydání nového katalogu. 

veškerá práva vyhrazena – je 
zakázáno použití nebo vydávání, 

a to jak úplné nebo částečné 
mechanické nebo elektronické 

verze publikace, textů, obrázků 
a nákresů obsažených v této 

publikaci, bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti 

Sapeli, a.s. Společnost Sapeli, 
a.s. si vyhrazuje právo změn 

výrobků bez předchozího 
upozornění. Katalog má pouze 

informativní charakter.

Ceny jsou uvedeny bez dpH.

pro kyvné dveře

ZávĚs KYvný

SatÉn 
MoSaz 
BRonz

1020

Bílý 1650
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Kontaktujte naše 
certifikované 
prodejce SAPELI. Jedině 
tak získáte nejlepší servis 
s garancí kvality.

SAPELI, a.s.
Obchodní centrum, vzorkovna
Pávovská 15a, 586 02  Jihlava
Tel.: +420 567 572 511, +420 567 572 501
Fax: +420 567 211 915
E-mail: info@sapeli.cz
www.sapeli.cz


