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DEKORY

SAPELIT se mění na START

START bílá

Hlavním cílem změny obchodního názvu naší nejlevnější skupiny dekorů
je ukončit spojování názvu společnosti SAPELI s výrobky nižšího standardu
a ceny. Díky tomu bude možné produkt lépe komunikovat a upevnit jeho
pozici v nabídce.

Se změnou obchodního názvu se vrací do hry bílá varianta.
Bílý komplet START bude nově tvořen oblíbenou navalenou barvou na
dveřích a zcela novou fólií na zárubni.
Struktura povrchu nového kompletu je hladká. Dekor tak lépe odpovídá
současným požadavkům na interiérový design.

V nabídce od 1. 4. 2022.
NOVINKA

/
/
/

Nejlevnější bílý komplet od SAPELI
Bezproblémová kvalita díky ověřeným technologiím
Moderní vzhled

V nabídce od 1. 4. 2022.
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CPL dub skandinávský
Novinka v kategorii CPL laminátů pro rok 2022!
Dub skandinávský doplňuje nabídku oblíbených exkluzivních laminátů
SAPELI. Podporuje tak naši strategii nabízet zákazníkům produkty, které
jsou na trhu skutečně jedinečné.
Inspirací pro vznik byly nejoblíbenější dubové dekory mezi výrobci nábytku
a podlah. Dekor je tak ideálním zástupcem pro snadné kombinování
v interiérech.
V nabídce od 1. 4. 2022.

Jednoduchý, spíše méně výrazný vzhled působí nevtíravě
a jen tak se neokouká. Hodí se do každého interiéru, ale
svou podstatou je jako stvořený pro skandinávský design.
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HPL Antifinger mat
V hluboce matných dekorech se speciální úpravou proti otiskům prstů
cítíme dle aktuálních trendů v interiérovém designu stále vysoký potenciál.
Současná generace Antifinger dekorů nezaznamenala úspěch kvůli
extrémně vysoké ceně. V roce 2021 jsme proto snížili cenu kompletu
o 3800 Kč, cena byla ale i přes to pro zákazníka neakceptovatelná.
Ve spolupráci se společností Egger jsme nahradili stávající dekory za
variantu se strukturou PM. Ta je výrazně levnější, kvalitou povrchu však
zcela srovnatelná s původní strukturou PT. Antifinger dekory tak nově
nabízíme v kompletu s cenou o bezmála 7000 Kč nižší něž před rokem.
Při zvýšených nárocích na design umíme nově dva povrchy z nabídky
dodat s probarveným vnitřním jádrem za příplatek 3500 Kč (za 1 ks dveří
nebo zárubně).
V nabídce od 1. 4. 2022.

W1000 PM
Prémiově bílá

U732 PM
Prachově šedá
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W1100 PM
Alpská bílá
W1101 PT

U961 PM
Grafitově šedá

U702 PM
Kašmírově šedá

U999 PM
Černá
U9991 PT

Bezfalcové dveře
HANUM 25 - HPL Antiﬁnger
kašmírově šedá U702, zrcadlo,
zárubeň mini OBTUS - HPL
Antiﬁnger kašmírově šedá U702,
klika Maximal
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HPL Vysoký lesk
Nabídku hluboce matných povrchů HPL jsme se rozhodli doplnit stejnými
dekory ve vysokém lesku, abychom zákazníkovi dokázali nabídnout
ucelený výběr HPL laminátů v trendy dekorech a moderních povrchových
úpravách.
Velkou výhodou HPL ve vysokém lesku oproti stávajícím akrylátovým
dekorům ve vysokém lesku je možnost výroby celého kompletu, tedy
včetně zárubně a to za velmi příznivou cenu – oproti standardnímu HPL je
cen vyšší jen o 1500 Kč.
Bílé lesklé HPL (W1001 HG) má již ve standardu probarvené jádro, aby bylo
dosaženo perfektního vizuálního dojmu.
Pro bezfalcové dveře máme připravenou lesklou ABS hranu 1 mm ve
stejných dekorech.
V nabídce od 1. 7. 2022.

W1001 HG
Prémiově bílá

U702 HG
Kašmírově šedá

U961 HG
Grafitově šedá

U999 HG
Černá
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U732 HG
Prachově šedá

Bezfalcové dveře HANUM 26
HPL Vysoký lesk prémiově bílá W1001
skrytá zárubeň SAP 911
madlo Magnetic Konzerva 220
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MODELOVÉ ŘADY

APENNA
INS P IRED BY
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APENNA

I N SP I R ED BY

V roce 2019 jsme představili dveře MUTEO, které přivedli k životu
revoluční myšlenku otevírání dveří bez použití kliky. Nová modelová
řada Appena tuto myšlenku posouvá k širokému okruhu zákazníků.
/
/
/
/
/
/

Moderní bezfalcové řešení
Výrazný funkční designový prvek v podobě exkluzivního madla
Otočný, otočný reverzní i posuvný systém otevírání
Velké možnosti individualizace
Plné i prosklené provedení
Exkluzivní magnetický zámek a protiplech M.A.G.

V nabídce od 1. 4. 2022.
Dveře vyrábíme v jakémkoliv dekoru kromě nejlevnější skupiny povrchů
Start. Závěsy je možné použít pouze prémiové SAPTEC 340/240.
K dispozici jsou všechny typy zárubní v bezfalcovém provedení včetně
hliníkové skryté. Provedení hrany není omezeno a řídí se povrchovou
úpravou nebo dle provedení – plné/prosklené.
Prosklený model je tvořen rámovou konstrukcí (Harmonie), takže prosklení
je bez zasklívacích lišt.
Modelová řada obsahuje tři plné a tři prosklené modely. Jejich design je
tvořen designovým hliníkovým madlem, které je buď v celé ploše dveří
nebo začíná od spodní či horní hrany křídla a končí cca v jeho dvou
třetinách. Hrana madla začíná 90 mm od kraje dveřního křídla.
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Bezfalcové dveře APPENA 10
barva Komfort bílá a hrana RAL 5024,
zárubeň mini OBTUS - barva Komfort bílá
madlo v RAL 5024
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APPENA
designová madla
Pro modelovou řadu vznikla tři různá madla, která se liší délkou. Důležitá
je také hrana, od které madlo začíná.tvořen designovým hliníkovým
madlem, které je buď v celé ploše dveří nebo začíná od spodní či horní
hrany křídla a končí cca v jeho dvou třetinách. Hrana madla začíná 90 mm
od kraje dveřního křídla.

ZERO
Madlo v celé ploše
dveří, jeho délka se
mění dle rozměrů
křídla.

UNO
Madlo od horní
hrany dveří. Jeho
délka se mění dle
rozměrů křídla. Končí
v jeho cca dvou
třetinách.

DUE
Madlo od spodní hrany
dveří. Existuje ve dvou
délkách. Pro dveře do
2400 mm je madlo
dlouhé 1400 mm, pro
dveře nad 2400 mm
je madlo dlouhé
1670 mm.

RAL 9005 - v ceně

RAL 9010 - v ceně

RAL 1011

RAL 1021

RAL 3012

RAL 4011

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7024

RAL 7036

RAL 7048

RAL 8004

V ceně dveří je možné volit ze dvou barev madel, černé a bílé.
Vybrané barvy jsou za příplatek 1000 Kč. Na míru umíme madlo dodat
v jakémkoliv odstínu RAL za příplatek 2000 Kč.
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APPENA
barevná lakovaná hrana
Pro modelovou řadu Appena jsme zařadili zajímavou možnost barevné
ručně stříkané hrany. Ta umožňuje vytvoření luxusního designového
detailu a nabízí možnost kombinování s hliníkovými madly. Pouze pro
bílou barvu Komfort.

RAL 1011

RAL 1021

RAL 3012

RAL 4011

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7024

RAL 7036

RAL 7048

RAL 8004

Barvy je možné volit z palety deseti vybraných odstínů RAL za příplatek
1500 Kč. Na míru umíme hranu nastříkat v jakémkoliv odstínu RAL za
příplatek 2500 Kč.
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APPENA
magnetický zámek M.A.G.
Magnetický zámek M.A.G. společně s designovými madly definuje
podstatu modelové řady Appena.
M.A.G je vyrobený moderní technologií digitálního tisku, jeho tělo
je minimalistické a design vychází z původního mechanického zámku
MUTEO.
Jedná se o velmi jednoduché řešení, které je tvořeno pouze několika málo
díly, které jsou skryté pod elegantní krytkou.
Sílu magnetu lze seřizovat pomocí různě širokých podložek a zámek je
možné osadit také do AL skrytých zárubní.

Magnetický zámek M.A.G.
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TECHNICKÉ INOVACE

ABS hrana AirFusion
V roce 2021 jsme dokončili úspěšné testy olepování hran pomocí moderní
technologie AirTec, která minimalizuje spáru mezi hranou a plochou křídla.

„Významná inovace v rámci designu bezfalcových dveří.“
Do nabídky pro rok 2022 zařazujeme tři barevné hrany k nejprodávanějším
CPL a HPL laminátům v tloušťce 2 mm.

CPL a HPL bílá perla

CPL bílá hladká

CPL šedá

Standardní provedení – v případě objednání bezfalcových dveří s ABS
hranou 2 mm v uvedených dekorech bude hrana automaticky v provedení
AirFusion.
Platné od 1. 4. 2022

ABS hrana AirFusion
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MODENA

Dveře MODENA 45* - dýha Dub olej
olej Chocolate, sklo Float čiré a gravír G044
zárubeň OBTUS - dýha Dub olej, olej Chocolate
klika Minimal
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Modena

57

Rozšířili jsme novu modelovou řadu MODENA o nové systémy otevírání.

3/ Posuvné na stěnu SMART - Hliníková garnýž
DR4 - dveře Modena

85

85

1/ Dveře posuvné do stavebního pouzdra

CPL - stříbrná F509
povrch dle obj

b5 = objš + 60

2/ Otočné – reverzní otevírání

57

CPL - stříbrná F509

CPL - stříbrná F509

4/ Kyvné

Závěs Arcos Office R
nerez optik

32

Závěs Classic Office R
nerez optik / černá

10

3°

33

INOVIO

Bezfalcové dveře ELEGANT 10
povrchová úprava Karton,
neviditelná zárubeň INOVIO,
černé kování
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Neviditelná zárubeň
INOVIO

tmelení do
ztracena
SDK ALU
rohová lišta

Designová neviditelná zárubeň s konkurenceschopnější cenou oproti
zavedeným hliníkovým zárubním. V nabídce od 1. 5. 2022.
/
/
/
/
/
/
/
/

SDK deska
12,5 mm

Skrytá zárubeň z DTD v cenové hladině pod konkurenčními
hliníkovými zárubněmi
Profil zárubně splňuje jak ekonomickou stránku, tak jednoduchost
montáže
Dveře osazené v SDK stěně byly podrobeny zkoušce na 1,9 milionu
cyklů - bez jakýchkoliv prasklin
Vhodné pouze pro systémy suché výstavby
Odolnost standardní
Pouze bezpolodrážkové provedení
Pouze závěsy SAPTEC 340
Pouze magnetické zámky

UA
profil

tmelení do
ztracena

36

tmelení do
ztracena
Profil INOVIO

Kotvení zárubně
do profilu UA

37

39

ZMĚNY V NABÍDCE

Vyřazení z nabídky
dekorů

Vyřazení modelových řad
PRAKTIK

LAMINÁTY
/ CPL laminát teak struktur CSI
• Zastaralý design – nízká obrátka
• Náhrada za teak je nový dub skandinávský CSG
/ HPL Antiﬁnger mat Kamenná šedá U727 PT
• Neatraktivní barva - nulová obrátka
/ HPL Antiﬁnger mat Světle šedá U708 PT
• Neatraktivní barva - nulová obrátka

Po důkladné analýze prodejnosti a rentability provedení Praktik jsme se
rozhodli vyřadit toto provedení pro všechny modelové řady kromě dveří
ELEGANT.

BARVA
/ Barva Standard bílá BUV
• Přejmenování na Start bílá (v kombinaci s novou fólií na zárubni)

Nově již nebude možné objednat
/ BERGAMO Praktik
/ MERA Praktik
/ HARMONIE Praktik
/ SWING Praktik
/ VENECIA Praktik
V prodeji zůstává zárubeň NORMAL v provedení Praktik, kterou lze
objednat pouze v kompletu se dveřmi ELEGANT Praktik.

DÝHA
/ Dýha Eben antracit D19
• Problematická dýha – nejednotná kvalita výsledného povrchu
/ Dýha Smrk DSM
• Problematická dýha – povrch náchylný na poškození, časté
reklamace
• Nízká obrátka

Vyřazení platné od 1. 4. 2022.
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Vyřazení modelových řad
a vybraných modelů

Vyřazení modelových řad
a vybraných modelů

V letošním roce jsme přistoupili k vyřazení historických modelových řad,
které již svým pojetím neodpovídají soudobým trendům v interiérovém
designu a dalším požadavkům trhu.

V rámci dalšího zpřehlednění nabídky SAPELI došlo k definitivnímu
vyřazení vybraných modelů dveří. Tyto modely jsme v loňském roce
přestali marketingově podporovat, což vedlo k definitivnímu úpadku již tak
nízkých prodejních výsledků.
ELEGANT – 64, 74, 99
HANUM – 12, 13, 23, 28
KUBIKA – 21, 22, 48, 51, 52
LOTOS – 42, 46, 48, 49, 65, 58, 59, 81, 82, 83, 84, 92, 94
MERA – 56, 58, 66, 68, 76, 78, 86, 88
NOTE – 42, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 83, 93
REDE – 13, 42, 43, 62, 63, 67, 68
SWING – 11, 21, 31, 41, 43
TENGA – 16, 35, 41, 43, 46, 50, 53, 55, 63, 67, 68

AKORD
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DAMIER
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SKLENĚNÉ STĚNY

Skleněné stěny
industriální
Naskočte na vlnu industriálního stylu s našimi novými skleněnými stěnami.
Elegantní hliníková zárubeň a krystalicky čisté bezpečnostní sklo, které si
můžete zcela individuálně rozdělit pomocí rastrovacích lišt.
Skleněné dveře SAPGLASS jsou osazeny do rámové hliníkové zárubně
a pro vytvoření industriálního vzhledu jsou boční světlíky a nadsvětlíky
členěny lištami na jednotlivá pole. Skleněné křídlo může být otevíravé.

Model stěny S, dveře SAPGLASS - sklo Float čiré
AL zárubeň pro sklo černá
sklo Float čiré, kování Genova
industriální členění stěny

46

47

b4 = objš

Skleněné stěny
industriální
b5 = objš + 18
b3 = objš + 30
b2 = objš + 94

b1 = objš + 100

Dodávka včetně montáže.
Možno objednat jako Atyp položka Sapglass-Industrial.
Technické provedení stěny.
b4 = objš

47
10

3,1

25

2

41,4

25
b5 = objš + 18

6

b3 = objš + 30

32

b2 = objš + 94

řez zárubní
bez nadsvětlíku

bBSP*
b1 = objš + bBSP* + 94

b4 = objš

47
řez zárubní
řez zárubní
bez nadsvětlíku bez nadsvětlíku

řez zárubní
s nadsvětlíkem

b4 = objš
b5 = objš + 18

6

b3 = objš + 30

hNS

b5 = objš + 18
b3 = objš + 30
b2 = objš + 94

b2 = objš + 94

8

bBSP*

8
b1 = objš + bBSP* + 94

8

Číslo verze:

h4 = objv

h1 = objv + 50

h2 = objv + 47

h5 = objv

h3 = objv + 15

h1 = hBS

h1 = hBS
h4 = objv

h1 = objv + hNS + 47

h2 = objv + 47

h5 = objv

h2 = objv + 47

h3 = objv + 15

h3 = objv + 15
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h5 = objv

h4 = objv

h4 = objv

h1 = objv + 50

h2 = objv + 47

h3 = objv + 15

h1 = objv + 50

h5 = objv

h2 = objv + 47

h5 = objv

b3 = objš + 30

h3 = objv + 15

h4 = objv

h4 = objv

b5 = objš + 18

h1 = objv + hNS + 47

32

10
47

5

47

32

3

b1 = objš + bBSL + bBSP + 94

b4 = objš

10

bBSP

3,1

bBSP

28

b1 = objš + 100

28

3

28
41,4

32

b2 = objš + 94

3

28

6
32

del K, S

8

8

Model stěny B, dveře SAPGLASS - sklo Float čiré, AL
zárubeň pro sklo černá
řez zárubní
bezGenova
nadsvětlíku
sklo Float čiré, kování
industriální členění stěny

řez zárubní
s nadsvětlíkem
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SKLENĚNÉ STĚNY INDUSTRIÁLNÍ
Vytvořil:

Datum vytvoření:
b4 = objš

bokorysný řez

10

10

půdorysný řez

Schválil:

Číslo výkresu:

Měřítko:
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VA.........
Platnost od:

Číslo verze:

Číslo verze:

SKLENĚNÉ STĚNY INDUSTR
28

ze:

řez
řez
bočním světlíkem bočním světlíkem

28

řez zárubní
s nadsvětlíkem

h1 = objv + hNS + 47

47

řez zárubní
s nadsvětlíkem

h2 = objv + 47

32

h5 = objv

6

h3 = objv + 15

47

del K, S

Vytvořil:

Datum vytvoření:
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KOVÁNÍ A VZORY

Kování
Kování pro skleněné dveře v černé barvě.
DORMA Classic a Rondo
/
/
/

Zámky, závěsy, protikusy se spodní zástrčí pro 2K dveře
Kliky Classic, Rondo a L-form
Možná kombinace s ostatním sortimentem DORMA

M&T - Madlo Yes
/ Minimalistické a decentní madlo na sklo

Mušle v hraně skla
/ V406
/ SC7

HERMAT Genova
/ Doplnění protikusu se spodní zástrčí pro 2K dveře

Madlo YES na dveřích SAPGLASS

52
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Nové vzory
Standardní
výškové
umístění
vzoru 240
- "Imitace
Graduel"
Standardní
výškové
umístění
vzoru
240 - "Imitace
Graduel"

G

D

K

240

P

G

D

K

515
cca

přechod
pískování - čiré sklo

1 085
cca

pískovaná část skla

500
cca

cca
cca

2 100
Průchozí rozměr:

čirá část skla

515

čirá část skla

500

přechod
pískování - čiré sklo

1 085
cca

2 100
Průchozí rozměr:

80/197 Levé
80/197 Levé

pískovaná část skla

cca

385

čirá část skla

500

přechod
pískování - čiré sklo

1 085
cca

pískovaná část skla

cca

385

P

1 085

1 970
Průchozí rozměr:

cca

239

cca

1 970
Průchozí rozměr:

C

pískovaná část skla

500

přechod
pískování - čiré sklo

B

cca

čirá část skla

Nové vzory inspirované jemnou linkou.

80/210 Levé
80/210 Levé

SpodníSpodní
část pískované
plochyplochy
zůstává
stejná.stejná.
část pískované
zůstává
Při větší
prodlužuje
čirá plocha
skla. skla.
Přivýšce
větší dveří
výšcese
dveří
se prodlužuje
čirá plocha
Přechod
jednotlivých
částí
je
orientační,
vzhledem
k pozvolnému
přechodu
mezi jednotlivými
částm
Přechod jednotlivých částí je orientační,
vzhledem
k pozvolnému
přechodu
mezi jednotlivými

Nový vzor 240
Imitace skla Graduel
/ Možno použít také na ostatní tloušťky skel
4-10 mm
/ Nejen na 8 mm sklo
Standardní výškové umístění vzoru 240
/ Spodní část pískované plochy zůstává
stejná
/ Při větší výšce dveří se prodlužuje čirá
plocha skla

241

P

G

D

K

242

P

G

D

K

243

P

G

D

K

Popis verze:
Popis verze:
VÝKRESOVÁ
DOKUMENTACE
VÝKRESOVÁ
DOKUMENTACE
otočné
SAPGLASS
DveřeDveře
otočné
SAPGLASS

54

Standardní
výškové
umístění
240
Standardní
výškové
umístění
55 vzoruvzoru
Vytvořil: Vytvořil:

MartinMartin
Rataj Rataj
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Schválil: Schvá
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TECHNICKÉ INOVACE

SAPGLASS se zvukovým
útlumem
Skleněné dveře vnesou do vašeho interiéru světlo a lehkost. A díky
speciálním moderním doplňkům zajistí také soukromí a ticho.
Podrobnější technické informace najdete v brožuře SAPGLASS se
zvukovým útlumem nebo v produktové zprávě zaslané 1. 10. 2021.
Možná provedení
/ Dveře jednokřídlé
/ Do dřevěné obložkové a kovové polodrážkové zárubně
Zvuková odolnost 27 dB
/ Skla 8, 10 mm a vrstvená (connex) 8,8mm
/ Práh ZVI sklo 27 (Hermat)
Zvuková odolnost 27 dB
/ Skla vrstvená (connex) 8,8 mm
/ Práh ZVI sklo 32 (Dorma)

HERMAT

DORMA
Podrobnější technické informace najdete
v brožuře SAPGLASS
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Skleněný nadsvětlík
Sapglass GLATT

60

3
8, 10

výška křídla
= objv křídla

Cena kompletu
Cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří)
+ cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)
+ příplatek za kování pro nadsvětlík Sapglass GLATT (+ 4000 Kč).

7

Z3

výška křídla
= objv křídla

výška křídla h5
= objv křídla

výška křídla
= objv křídla

výška křídla h5
= objv křídla

Z2
8, 10

7

Detail světlíku

5

výška křídla
= objv křídla

3

3

60

12 x 60

hns5
= h1 - h5 - 49

hns5
= h1 - h5 - 16

5

60

6

Z3

Z2

Skleněný nadsvětlík pro vysoké dveře až do stropu. Pro moderní interiéry
a kancelářské prostory. Dveře plynule přechází v nadsvětlík. Velmi čisté
a elegantní řešení. Komfort otevírání a ovládání dveří je zachován, protože
dveře jsou v klasické výšce.
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Vyřazení skel a vzorů
Vyřazení málo používaných sklovin z důvodu nízké obrátkovosti.
Tyto skloviny tvoří cca 0,48 %.
4-6 mm
Altdeutsch čiré
California bílé
Kimono čiré
Konfeta čiré
Masterlens čiré
Masterlinea čiré
Masterlistral čiré
Masterpoint čiré
Mastershine čiré
Pavé modré
Pavé zelené
Reflo VSG
Satendecor 239
Satináto obous.
Silk bílé
Strip čiré
Texas bílé
Uadi bílé 8 mm
Wood čiré 5 mm

8 mm
-

-

-

Vyřazení málo používaných vzorů
/
/
/
/
/
/
/
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141
149
153
168
172
173
188
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TECHNICKÉ DVEŘE

Zvukově-izolační dveře
do pouzdra
Zvukově-izolační dveře do pouzdra
Na základě individuálních požadavků bylo přistoupeno k vývoji zvukověizolačního pouzdra, u kterého je z podstaty obtížné dosahovat výraznějšího
zvukového útlumu.
Zvukový útlum 27 dB
/ varianta byla přidána do OR na konci roku 2021
Zvukový útlum 27 dB s provětráním
/ varianta bude přidána do OR v průběhu roku 2022
/ varianta kombinující vzájemně si odporující vlastnosti
/ účelem je poskytnout estetické a zároveň funkční řešení

zvukově
izolační
dveře
Posuvné dveře do pouzdra TENGA 28,
dýha Dub trámový, olej Nordic White,
zárubeň mini NORMAL - dýha Dub trámový, olej
Nordic White, mušle Minimal II
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KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Projektová ocelová
zárubeň

Magnetic do skryté zárubně
Rozšíření oblíbeného designového
systému na širší portfolio zárubní.
Nově lze aplikovat na bezfalcové
(SAP 911) i reverzní (SAP 916)
provedení.

Ocelová zárubeň s konkurenceschopnější cenou pro developerské
projekty.
/ Dokončujeme dlouho očekávanou projektovou ocelovou zárubeň
SAP 850/851
/ Konkurenceschopnější cena do projektů
/ Včetně certifikace protipožární odolnosti
/ Profil zárubně přiblížený běžnému standardu tuzemského trhu - čela
šířky 30 mm
Up & Down

V nabídce od 1. 6. 2022

Přidáváme nové designové kování
UP & DOWN od M&T.

8

30

MINIMAL 2.0

ss

Designový následovník kliky
MINIMAL s integrovaným WC
zamykáním pro interiér zcela
bez spodních rozet. To je klika
MINIMAL 2.0 od M&T.

8

28,5

Smart Key

30
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15

Hotelové kování s provázáním na
hotelový systém Previo. Vhodné
hlavně pro penziony a menší
hotely s požadavkem na omezení,
či zrušení provozu recepce.
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