
Kliky pro okna a dveře



Pro všechny dveřní a okenní kliky HOPPE ...
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Přehled v

Garnitury pro interiérové dveř

 Acapulco - M1558/18KV/
HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčo
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 26-014
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera pou

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhra

otvorem)
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, oboustranné, v

Popis Ot

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

38-45 8/8,5
 

8/8,5
 

WC-garnitura  
(klika/klika)

38-41 8/8,5
5-8

Jaká je struktura stránek s tabulkami?

Vysvětlení na příkladu stránky s mosaznou soupravou pro vnitřní dveře z 
produktové řady duraplus®:

Vysvětlivky symbolů

Tloušťka dveří
(údaje v mm) 

Rozměr čtyřhranu
(údaje v mm) 

Oznečení
Označení slouží jako další rozdělení a kritéri-
um vyhledávání. U souprav pro vnitřní dveře 
označuje první číslo kliku a druhé číslo štít 
(nebo rozetu). Písmeno před označením zna-
mená materiál (v tomto příkladu M znamená 
mosaz, u hliníku písmeno není uvedeno).

Popis produktu
V tomto textu je vysvětlena technická specifi-
kace produktu. Je popsána vždy vyobrazená 
varianta (na tomto příkladu souprava s dveřní 
klikou).

Popis
V tomto sloupci jsou uvedeny různé varianty 
produktů, které jsou k dostání u tohoto mo-
delu (s tímto tvarem kliky a tímto štítem).
Protože u tabulek z oddílu souprav pro vnitřní 
dveře jsou vždy znázorněny a popsány sou-
pravy s dveřní klikou, naleznete na straně 5 
vždy jeden obrázek jako příklad pro koupel-
novou soupravu a soupravu knoflík - klika.

Obrázek produktu
V oddíle souprav pro vnitřní dveře je vždy vy-
obrazena varianta soupravy s dveřní klikou.

Rozmezí tloušťky dveří
V tomto sloupci je uvedeno rozmezí tloušťky 
dveří (v mm).

Název série
Název série je určen prostřednictvím tvaru 
kliky a není závislý na materiálu. Proto mají 
např. všechny produkty, u kterých se používá 
klika uvedená v tomto příkladu, stejný název, 
nezávisle na tom, zda je materiálem kování 
hliník, ušlechtilá ocel nebo mosaz.
U názvů sérií se jedná o mezinárodně známá 
města nebo názvy ostrovů, které společnost 
HOPPE uvádí vždy způsobem pro danou 
zemi obvyklým.

Vyobrazení produktu
Graficky je vždy vyobrazená varianta, která je 
vysvětlená v popisu produktu.

Speciální charakteristický znak HOPPE
Na tomto místě jsou označeny produkty, které 
jsou vybaveny speciální technologií HOPPE.

Materiál
Materiál je pak blíže určován barvou a slouží 
jako další rozdělení a vyhledávací kritérium.

Všeobecné informace
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výrobků, barev a označení sortimentu viz konec katalogu.

ře

/18KVS duravert®

ovými rozetami pro interiérové dveře:
40A, objektová garnitura
užitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

anem HOPPE (klika se čtyřhranem/s 

víceúčelové šrouby

tvor
F41-R F45-R F74-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

 2971978 2972137 2972081 1 10
   

 2971994 2972145 2972090 1 10
   

 2972014 2972161 2972111 1 10
   

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Balicí jednotka
b.j. udává, kolik produktů je obsaženo v jed-
né balicí jednotce (např. skládaná kartónová 
krabice).

Kartón
V tomto sloupci je uvedeno, kolik produktů je 
obsaženo v jednom kartónu.

Texty pod tabulkou
Tyto texty mohou obsahovat doplňkové in-
formace o produktu, vzájemné odkazy nebo 
odkazy na upevňovací materiál.

Vzdálenost otvorů
Zde jsou uvedeny otvory a vzdálenosti.

Rozměr čtyřhranu
Zde je uveden rozměr čtyřhranu (v mm), který
se používá u kliky (resp. u olivy nebo koupel-
nové soupravy).

Text zápatí
Odkaz na tři důležité oblasti.

Barva
Barva je uvedena číslem barvy HOPPE. 
Resista® je poskytnuta na všechny povrchy, 
které v čísle barvy obsahují písmeno R. 
Písmeno S v označení barvy znamená 
SecuSan® - antimikrobiální povrchovou 
úpravu.

Produktové řady
Na tomto místě je vždy uvedena produktová 
řada, duravert®, duraplus® nebo duranorm®.

Atributy výrobků
Zde jsou vyobrazeny důležité informace o 
výrobku nebo jeho užitných vlastnostech (viz 
str. 10-11).

Příklady variant produktů

Koupelnová souprava

Vnitřní 
s olivou (OL)

Vnější s hlavou 
s drážkou (SK)

Objednací číslo
Tučně vytištěné objednací číslo vždy uvádí 
variantu, která je znázorněna obrázkem a 
textem.

DIY-sortiment
Modrý podklad označuje produkty, které 
jsou nabízeny v maloobchodním balení.

1
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Přehled atributů a znaků

Atributy značky, speciální atributy a atributy výrobků 
značky „HOPPE – Klika pro vás.“, značka zkoušky

U značkového zboží „HOPPE – Klika pro vás“ se rozlišují tyto vlastnosti  
výrobků:

10

Označení Popis Atributy

Atributy značky • označují všechny výrobky HOPPE
• a jsou nositelem závazku značky:

– 10-tiletá záruka mechanické funkčnosti
– vyrobeno v Evropě
– norma DIN EN ISO 14001 (ekologická výroba) 

10-tiletá záruka
mechanické funkčnosti

Speciální atributy • zdůrazňují jedinečnou vlastnost nebo podstatný 
dodatečný užitek značkového výrobku HOPPE

Zvláštní označení • mají výrobky se systémem
HOPPE Compact System

Atributy výrobků • představují důležitou informaci o výrobku nebo 
použití výrobku

• jsou označeny pomocí piktogramů vytvořených 
společností HOPPE

Kategorie použití 2 (3, 4) 
ČSN EN 1906

Kategorie použití 2 
ČSN EN 13126-3

Protipožárně zkoušeno
DIN 18273

Bezpečnostní kování zkoušeno
DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), 
SK2 (SK3, SK4)

Stavební kování pro nouzové 
dveřní uzávěry ČSN EN 179

Značka zkoušky • označují výrobky přezkoušené certifikovanou 
institucí

• jsou známé ochranné značky
• uznávané mezinárodně i regionálně

Pro všechny okenní kliky certifikované 
podle RAL (RAL-GZ 607/9) a veškeré 
bezpečnostní kování podle normy DIN 
18257 a RAL-GZ 607/6



1
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Vyrobeno v Evropě Norma DIN EN ISO 14001
Ekologická výroba

Kouřotěstnost zkoušena
DIN 18273 Samoblokovaci Ušlechtilá nerezová ocel

Senzor pro otisk prstu Propojeno kabelem Masivní mosaz

Bezdrátová technologie Napájené baterií Velmi vysoká odolnost proti 
korozi EN 1670, třída 4

Automaticky zajištěno Bezbateriové Extrémně vysoká odolnost 
proti korozi EN 1670, třída 5

Uzamykatelné Renovace
extra dlouhé + extra široké Komfortní obsluha

Bezpečností kování podle DIN 18257,
certifikováno podle DIN CERTCO

Bezpečnostní kování podle DIN 18257 
nebo DIN EN 1906, certifikováno podle 
PIV CERT



Produktové řady

HOPPE dělí svůj program do tří jasně oddělených produktových řad – 
duravert®, duraplus® a duranorm®. Rozdělení souvisí s technologií, 
vzhledem, servisem a cenou. Cíl tohoto opatření: Poskytnout Vám, našim 
partnerům, co nejlepší přehled o našem výrobním programu a usnadnit vám 
tak nalezení vaší správné kliky.

Přes veškeré rozdíly spojuje tyto tři produktové řady jeden společný 
požadavek: pověstná kvalita HOPPE.

duravertaa ®

pro náročné

ddduurraapplluuss®®®

více nežž sstatandndarrddd

duraannorm®

výhodné
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Technické standardy HOPPE

Přehled technických provedení

HOPPE dodává kliky pro dveře, balkonové dveře, posuvné dveře a okna s ná-
sledujícími technickými specifikacemi, pokud není v objednávce uvedeno jinak:

Kování pro ... Otvory Vzdálenosti

profilové dveře 67-72
mm

8
mm

PZ
(cylindrická vložka)

střed ořechu zámku

 92 mm

střed otáčení cylindrické vložky

domovní/bytové
dveře

67-72
mm

10
mm

PZ
(cylindrická vložka)

střed ořechu zámku

 92 mm

střed otáčení cylindrické vložky

37-42
mm

8
mm

PZ
(cylindrická vložka)

střed ořechu zámku

 72 mm nebo 90 mm

střed otáčení cylindrické vložky

vnitřní dveře 37-42
mm

8
mm

BB
(se zubem)

střed ořechu zámku

 72 mm

střed klíčového trnu

OB
(oválný)

střed ořechu zámku

 72 mm

střed klíčového trnu

PZ
cylindrická vložka

střed ořechu zámku

 72 mm

střed otáčeni cylindrické vložky

koupelny / WC 37-42
mm

8/8
mm

SK/OL
(vně: hlava s drážkou/

uvnitř: oliva)

střed ořechu zámku

 78 mm

střed otvoru olivy

RW-SK/OL
(vně: hlava s drážkou s 

červeno/
bílým terčíkem/

uvnitř: oliva)

střed ořechu zámku

 78 mm

střed otvoru olivy

protipožární
dveře 40-65

a
45-65
mm

9
mm

PZ
(cylindrická vložka)

střed ořechu zámku

 72 mm

střed otáčení cylindrické vložky 

zdvižně / 
posuvné dveře

65-75
a

70-75
mm

10
mm

PZ
(cylindrická vložka)

střed ořechu zámku

 69 mm

střed otáčení cylindrické vložky

balkonové 
dveře

63-68
mm

7
mm

PZ
(cylindrická vložka) -

okna - 7
mm - -

1
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Záruka funkčnosti

Záruka funkčnosti poskytovaná společností HOPPE

Podle našeho pojetí znamená značkové kování HOPPE splnění záruky 
kvality vůči uživateli. Aby bylo možné tuto záruku určitým způsobem změřit, 
poskytuje společnost HOPPE 10tiletou záruku funkčnosti na mechanic-
ké funkce všech dveřních a okenních klik (v případě dodržení příslušných 
montážních návodů a pokynů k údržbě; berte, prosím, na zřetel „Prohlášení 
o záruce“ na str. 573.

Značkové kování HOPPE je v mnoha testech zkoušeno z hlediska dlouhodo-
bě bezchybného chodu. Podle typu výrobku jsou prováděny zkoušky život-
nosti a statické zátěžové testy, které simulují náročný „pracovní den“ dveřní a 
okenní kliky a přitom částečně přesahují rozsah zkoušek i požadavky norem 
DIN EN 1906, popř. RAL-GZ 607/9. 

V jednotlivých zkušebních cyklech životnosti podle norem DIN EN 1906 a 
RAL-GZ 607/9 jsou kování testována izolovaně. Společnost HOPPE provádí 
praktické zkoušky obsluhy dveřních a okenních klik (v odpovídajících obsluž-
ných cyklech) přímo na stavebních dílech (tedy na dveřním, popř. okenním 
dílci). To znamená, že kromě samotné ovládací funkce je testováno i dlouho-
dobé propojení mezi kováním a stavebním dílem. 

Společnost HOPPE provádí zkoušky dveřních  
a okenních klik v praktických podmínkách přímo  

na stavebních dílech

S 10-tiletou zárukou mechanické funkčnosti překonává HOPPE také 
dvouletou záruční dobu požadovanou Občanským zákoníkem a udává tímto 
nový standard kvality pro značková kování.

Na dalších stranách získáte přehled o testech prováděných společností 
HOPPE v rámci záruky funkčnosti.
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Zkušební kritéria 
HOPPE

15.000 užívacích cyklů 
na oknech

1. Testy dveřních kování
Norma DIN EN 1906 stanovuje pro životnost kování 2 třídy (viz také strana 
18), od kterých jsou odvozeny zkoušky trvalé funkčnosti s různými zkušeb-
ními cykly: 

• Třída 6:
střední frekvence používání, použití kování v oblasti bydlení: 100 000 zku-
šebních cyklů (1 zkušební cyklus = manipulace s klikou jako při otevření a 
zavření dveří) 

• Třída 7:
vysoká frekvence používání, použití kování v objektech: 200 000 zkušebních 
cyklů

Pro garanci mechanické funkčnosti HOPPE jsou stanovena náročnější mě-
řítka. Při všech zkouškách životnosti jsou dveřní kliky testovány přímo na 
dveřích. Dveřní kování v oblasti bydlení jsou přitom zkoušena ve 182 500 uží-
vacích cyklech (1 užívací cyklus = 1 x otevření a zavření dveří) a dveřní kování 
do objektů potom ve 255 500 užívacích cyklech. V porovnání s desetiletým 
obdobím odpovídají tyto testy 50, resp. 70 užívacím cyklům za den. Během 
těchto zkoušek přímo na dveřích se nesmí povolit ani kování ani žádná jeho 
část. Po tomto testu jsou na kování znovu prováděny zkoušky odolnosti. 
Kování musí i nadále fungovat bezvadně.

2. Testy okenních klik
U testů životnosti okenních klik vychází norma RAL-GZ 607/9 z 10 000 
zkušebních cyklů funkce otevírání a vyklápění.
Také zde jsou okenní kliky HOPPE v rámci zkoušek garance mechanické 
funkčnosti testovány přímo na oknech, a to 15 000 užívacími cykly (při-
čemž 1 užívací cyklus funkce otevírání a vyklápění = 1 x otevření a zavření 
okna plus 1 x vyklopení a zavření okna), což v praxi odpovídá 10-tiletému 
období, kdy je okno za den 4 x otevřeno a zavřeno a 4 x vyklopeno a za-
vřeno. V návaznosti na zkoušky životnosti jsou okenní kliky zkoušeny také 
z hlediska své odolnosti. Musejí i nadále bezvadně fungovat.

Klika stále dobře slouží i po 10 letech 
intenzivního používání! 

Zkušební kritéria 
HOPPE

182.500 užívacích cyklů 
na dveřích

255.500 užívacích cyklů 
na dveřích

1
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Materiály, povrchy a péče o ně

Hliník:
Značková hliníková kování HOPPE jsou vyrobena z vysoce kvalitní antikorozní 
slitiny hutního hliníku. Zušlechtění povrchu osvědčených sad HOPPE z leh-
kého kovu probíhá pomocí eloxování a práškovým nástřikem. Při eloxování je 
cíleně řízeným oxidační procesem, který je vyvolán uměle za použití proudu 
a kyseliny sírové, vytvořena na výrobku ochranná vrstva (=oxidační vrstva). 
Ta chrání výrobek proti vnějším vlivům, jako je pot na rukou, vlhkost vzduchu 
a lehké mechanické namáhání. Poškození povrchu např. klíčem nebo prste-
nem nevyvolá korozi.
Při práškovém nástřiku je na hliníkový povrch s pomocí elektrostatického pů-
sobení nanesena vrstva laku. Následně probíhá vypalování při teplotě 150–
200 °C, přičemž se částečky laku rozpustí při síťové reakci na lakový film.
Ohrožení zdraví kováním z hliníku není známo. Hliník jako materiál nevyžaduje 
zvláštní péči, protože oxidační vrstva vzniklá při zušlechtění povrchu chrání 
hliník. Nečistoty je možné odstranit měkkým hadrem a vodou.

Ušlechtilá ocel:
Značková kování HOPPE z ušlechtilé oceli jsou vyrobena z chrom-niklové 
oceli (materiálové číslo 1.4301). Díky vlastnostem, jako je dlouhá životnosti, 
ekologická a zdravotní šetrnost, odolnost vůči korozi a kyselinám i odolnost 
vůči oděru se tento materiál osvědčil nejen ve stavebnictví, ale také ve zdra-
votnictví, v domácnostech i v potravinářském průmyslu.
Ušlechtilá ocel je označována jako „nerez“, protože součásti slitiny chrom a 
nikl vytváří neviditelnou pasivní vrstvu.
Pokud se na kování přesto ukáží stopy rzi, jedná se o tak zvaný nálet rzi, tzn. 
rez, která se na kování dostane vlivy okolí.
Nálet rzi i znečištění mastnotou a olejem je možné odstranit domácími čističi 
vhodnými pro ušlechtilé oceli.
Na kování z ušlechtilé oceli se může také vztahovat záruka HOPPE na po-
vrchy Resista® (viz strana 17).

Plast:
Značková kování HOPPE jsou vyrobena z polyamidu (PA), který má dobrou 
pevnost při vysoké rázové houževnatosti a dobré odolnosti vůči opotřebení. 
Díky zvýšené antistatické schopnosti i dobré odolnosti vůči počasí a che-
mikáliím se tento plast ideálně hodí jako konstrukční materiál k mnohým 
technickým využitím, jako např. pro kování. V případě potřeby jsou plastové 
výrobky HOPPE navíc stabilizovány vůči působení UV záření. Nečistoty je 
možné odstranit vodou a/nebo běžnými čističi.

Mosaz:
Značková mosazná kování HOPPE jsou vyrobena z nejlepších mosazných 
slitin. Povrch je chráněn transparentním vypalovacím lakem s velmi dobrou 
přilnavostí a vysokou odolností vůči rozpouštědlům a chemikáliím nebo po-
chromováním. Pokud je mechanickými vlivy (např. klíčem) poškozena ochran-
ná vrstva vypalovacího laku, vede to ke korozi (zhnědnutí). 
Mosazná kování nevyžadují žádnou zvláštní péči. Nečistoty je možné odstra-
nit měkkým hadrem a vodou. Neměly by se používat agresivní čisticí pro-
středky. 
Na kování z mosazi oceli se může také vztahovat záruka HOPPE na povrchy 
Resista® (viz strana 17).
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Resista®

Resista® – záruka na povrchy od společnosti HOPPE

Na kování s technologií Resista® poskytuje HOPPE 10-tiletou záruku na po-
vrch. (berte, prosím, na zřetel „Prohlášení o záruce“ na str. 575).

Díky tomu jsou ideální pro oblasti v blízkosti pobřeží a také pro všechny ob-
lasti s velkým počtem návštěvníků, jako např. veřejné budovy, obchody a 
hotely.

Všechny výrobky se zárukou na povrchy Resista® podléhají neustálým zkouš-
kám kvality a splňují nově požadavky evropské normy EN 1670 („Stavební 
kování – Odolnost proti korozi – Požadavky a zkušební metody“).

Péče:
Nečistoty můžete odstranit vodou a měkkým hadrem. Nepoužívejte ostré čis-
tící nebo chemické prostředky. Kromě toho nevyžaduje kování žádnou další 
péči.

Na mosazná kování s pochromo-
vaným povrchem produktové řady 
duravert® a duraplus® se rovněž 
vztahuje záruka HOPPE na povrchy 
Resista®.
HOPPE tak poskytuje i na povrchy 
těchto výrobků 10letou záruku!

1
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DIN EN 1906 – 
evropská a národní normy pro kování

V rámci zpracování evropských norem byla formulována norma EN 1906, 
která definuje požadavky a zkušební metody pro dveřní kliky a knoflíky. Od 
října 2001 platí tato norma na evropské úrovni , několikrát byla přepracována 
a nyní platí jako DIN EN 1906 - vydání prosinec 2012 (zároveň má status 
ČSN).

V normě DIN EN 1906 jsou definovány výlučně zkušební parametry: rozměry 
kování nejsou zohledněny. Kromě toho je zaveden systém klasifikace, který 
má zaručit srovnatelnost výrobků. Dveřní kování testované dle normy DIN EN 
1906 je označeno osmimístným číselným kódem:

* Podle normy DIN EN 1906 není test “zvýšená ochrana” např. (na dveřích s nebezpečným zádveřím) povinný, takže 
na 5. místě klasifikačního kódu může být i “0”. Podle normy DIN 18255 musí ale veškeré objektové soupravy – ty 
odpovídají kategoriím použití 3 a 4 – tuto zkoušku absolvovat.

1 2 3 4 5 6 7 8
Kategorie 

použití Životnost Rozměry dveří Požární 
odolnost Ochrana Odolnost 

vůči korozi
Bezpečnost 
vůči vloupání

Druh prove-
dení

DIN EN 1906 (obecně)

Klasifikační kód Možné
třídy Význam tříd

1. místo:
Kategorie použití

1–4 viz strana 19

2. místo:
Životnost

6 nebo 7 6 = 100.000 zkušebních cyklů
7 = 200.000 zkušebních cyklů

3. místo:
Rozměry dveří

bez 
klasifikace

4. místo:
Požární odolnost

0, A, A1, 
B, B1, C, 

C1, D nebo 
D1

0  =  neschváleno pro použití na protipožárních /protikouřových dveřích 
A  =  vhodné na protikouřové dveře
A1 =  vhodné na protikouřové dveře (testováno 200.000 zkušebními cykly na 

 zkušebních dveřích) 
B  =  vhodné na protikouřové a protipožární dveře (testováno 200.000 zkušební

 mi cykly)
B1 =  vhodné na protikouřové a protipožární dveře (testováno 200.000 zkušebními 

 cykly na zkušebních dveřích)
C  =  vhodné na protikouřové a protipožární dveře s požadavky na protipožární 

 vložky ve štítu, dveřní a klíčové rozetě 
C1 =  vhodné na protikouřové a protipožární dveře s požadavky na protipožární 

 vložky ve štítu, dveřní a klíčové rozetě (testováno 200.000 zkušebními cykly na 
 zkušebních dveřích)

D  =  vhodné na protikouřové a protipožární dveře s požadavky na ocelové jádro 
 v klice

D1 =  vhodné na protikouřové a protipožární dveře s požadavky na ocelové jádro 
 v klice (testováno 200.000 zkušebními cykly na zkušebních dveřích) 

5. místo:
Ochrana *

0 nebo 1 0 = normální použití
1 = použití v situacích vyžadujících ochranu

6. místo:
Odolnost proti korozi

0–5 0 = odolnost proti korozi není definována (bez testu)
1 = nízká odolnost (24-hodinová zkouška v solné mlze)
2 = střední odolnost (48-hodinová zkouška v solné mlze)
3 = vysoká odolnost (96-hodinová zkouška v solné mlze)
4 = velmi vysoká odolnost (240-hodinová zkouška v solné mlze)
5 = extrémně vysoká odolnost (480-hodinová zkouška v solné mlze)

7. místo:
Proti vloupání

0–4 0 = není odolné proti vloupání
1 = nízká odolnost proti vloupání
2 = střední odolnost proti vloupání
3 = vysoká odolnost proti vloupání
4 = velmi vysoká odolnost proti vloupání

8. místo:
Druh provedení

A, B nebo 
U

A = kování s pružinou
B = kování s vratnou pružinou
U = kování bez pružiny

Význam čísel v rámci osmimístného číselného kódového systému:
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Požadavky a zkušební postupy jsou tvořeny tak, aby simulovaly skutečné 
zatížení v denním použití tím, že jsou provedeny zkoušky těsnosti, koroze i 
měření vůle kování před a po zkouškách dlouhodobé funkčnosti.

Abychom dosáhli vyměnitelnosti zámků a kování, nesmíme opomenout 
národní normy pro rozměry. Proto jsou rozměry kování, odsouhlasené pro 
zámky dle DIN 18251 a cylindrické vložky podle DIN 18252, dále normovány 
v normě DIN 18255 (dveřní madla, dveřní štítky a dveřní rozety), která se ob-
jevila ve vydání z května 2002 jako tzv. zbytková norma pro doplnění normy 
DIN EN 1906.

Všechny dveřní objektové soupravy HOPPE odpovídají požadavkům 
normy DIN EN 1906, kategorie užití 3 a 4, i normě DIN 18255 (dveřní 
madla, dveřní štítky a dveřní rozety) a vyznačují se obzvláště svou dlou-
holetou použitelností v objektech

Pod prvním číslem klasifikačního klíče jsou kování rozdělena do čtyř kategorií použití, které se řídí četností použití a 
očekávanými oblastmi nasazení. Pro tyto kategorie jsou odstupňovány požadavky a zkušební síly.

Kroutící mo-
ment

Namáhání 
tahem

Volný axiální 
posuv „ve vý-
chozí poloze“

Volný úhlový 
pohyb

Příklad 
třídy Význam třídy

20 Nm 300 N < 10 mm < 10 mm 1 Střední četnost použití osobami, které v zása-
dě zachází s kováními pečlivě a u kterých hrozí 
malé riziko špatného zacházení (např. v přípa-
dě vnitřních dveří domů).

30 Nm 500 N < 10 mm < 10 mm 2 Střední četnost použití osobami, které v zása-
dě zachází s kováními pečlivě a u kterých ale 
hrozí jisté riziko špatného zacházení (např. v 
případě vnitřních dveří v kancelářích).

* 40 Nm 800 N < 6 mm < 5 mm 3 Četné použití veřejností nebo jinými osobami, 
které spíše nezachází s kováními pečlivě a u 
kterých hrozí vysoké riziko špatného zachá-
zení (např. dveře v kancelářských budovách s 
přístupem veřejnosti).

* 60 Nm 1000 N < 6 mm < 5 mm 4 Pro použití na dveřích, které jsou poškozovány 
často násilným používáním (dveře na fotbalo-
vých stadionech, ropných plošinách, v kasár-
nách, na veřejných toaletách, atd.).

* Objektové kování HOPPE

1. místo: Kategorie použití (výtah z celkem 13 zkoušek)

Subjektům vypisujícím soutěž 
HOPPE nabízí externí a interní 
doklady o zkouškách pro ko-
vání dveřních klik podle DIN EN 
1906, které slouží jako kvalifikační 
osvědčení.

Zkouška životnostiVolný úhlový pohybVolný axiální posuv
„ve výchozí poloze“

Namáhání tahemKroutící moment

Příklady zkoušek

1
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DIN 107 (levé/pravé)

Co znamená DIN 107 (levé/pravé) 
a proč je toto rozlišení důležité?

V normě DIN 107 je upraveno určení dveří na levé podle DIN a pravé podle 
DIN. Toto určení je důležité při použití souprav knoflík-klika, kdy je vnitřní stra-
na dveří osazena klikou asymetrického tvaru.

1. Z čeho se skládá souprava knoflík-klika a k čemu slouží?
Souprava knoflík-klika má na vnější straně dveří knoflík, madélko nebo rukojeť 
a na vnitřní straně kliku. Knoflík, madélko nebo rukojeť na vnitřní straně dveří 
znemožňuje běžný způsob otevírání neuzamčených dveří. Souprava knof-
lík-klika má vždy otvor pro cylindrickou vložku a velmi často se používá u 
domovních/bytových vstupních dveří, ale i u chodbových a profilových dveří 
(vedlejších vstupních dveří). Zde je jeden příklad soupravy knoflík-klika s knof-
líkem pro chodbové dveře se symetrickým tvarem kliky na vnitřní straně dveří.

U asymetrických tvarů klik je důležité dbát na to, zda je klika osazena na 
dveře levé podle DIN nebo pravé podle DIN.

vně uvnitř

Otvor pro cylindric-
kou vložku (PZ)

2. Jak vypadají asymetrické nebo symetrické tvary klik?
V následujícím přehledu naleznete příklady asymetrických a symetrických 
tvarů klik.

Příklady  
asymetrických  

tvarů klik 

Příklady  
symetrických  

tvarů klik 

Verona
(M151) 

Bergen
(M1602) 

Cannes
(M1545) 

Ródos
(M1603) 
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3. Podle čeho poznám levé nebo pravé dveře?
Abyste zjistili, zda máte dveře levé nebo pravé podle DIN, musíte dát pouze 
pozor na to, kde se nacházejí závěsy (panty) na vnitřní straně dveří. 

Levé podle DIN

vně

uvnitř

Klika ukazuje

Závěsy 
(panty) 
vlevo

Pravé podle DIN

vně

uvnitř

Klika ukazuje 
směrem doprava

Závěsy 
(panty) 
vpravo

1
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Renovační soupravy HOPPE a spojení profilovým 
čtyřhranem

Profilový čtyřhran HOPPE

• montáž je jednoduchá.
• červík se nemůže samovolně uvolnit.
• funkce je u každé tloušťky dveří perfektní.

Takto funguje profilový čtyřhran

Čtyřhran je tak předpjatý, že je velice snadné vsadit jej do dílu kliky s otvorem. 
Vytváří rovnoměrné pnutí na celém ořechu zámku.

Začátek utažení:
Již po prvním utažení je speciální červík vtlačen do ostění čtyřhranu a zafixuje 
tak kliku s otvorem.

Pevné utažení: 
Cibulovitá špička červíku tlačí obě poloviny čtyřhranu od sebe. Je poté ještě 
dodatečně aretována ostěním čtyřhranu. Aby nemohlo dojít k uvolnění, je 
třeba šroubek pevně utáhnout.

Profilový čtyřhran HOPPE se používá u sérií, které nejsou vybaveny spojením 
Quick-Fit.

klika s otvoremčtyřhran
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Čas jsou peníze – rychleji a lépe
HOPPE Quick-Fit

Při tradiční montáži dveřní kliky je nutno provádět postup sestávající z 
mnoha kroků, při němž jsou nezbytné také časté změny způsobu uchopení. 
Tento postup je namáhavý a také časově náročný. Výrazně rychlejší a lepší: 
HOPPE spojení Quick-Fit. Díky této pokročilé technice lze dveřní kliky 
trvale spojit jediným pohybem. 

Podstatou nové techniky je námi vyvinutý samosvorný mechanismus v klice 
s otvorem. Ten upne plný čtyřhran kliky pevně a bez vůle. Prostřednictvím 
plného čtyřhranu se využívá celý průřez tohoto čtyřhranu k maximálnímu 
přenosu točivého momentu. Spojení HOPPE Quick-Fit je axiálním 
bezstupňovým spojením dveřní kliky, které je přezkoušeno podle normy 
DIN EN 1906 a je použitelné pro různé tloušťky dveří (v rámci definovaného 
rozsahu).

Montáž dveřní kliky
během pouhých cca 8 sekund

Jednoduše zasunout
a hotovo!

Evropský patent EP 1 683 933 
Spojení HOPPE Quick-Fit

Spojení HOPPE Quick-Fit

Na stránkách www.hoppe.
com naleznete filmy o spojení 
HOPPE Quick-Fit (montáž/de-
montáž). V případě dotazů kon-
taktujte svého partnera HOPPE.

Důležité: 
Výrobky s HOPPE Quick-Fit 
nesmí být kombinovány se 
čtyřhrany jiných výrobců!

Přehled předností spojení HOPPE Quick-Fit:

• Velice rychlé upevnění dveřní kliky: 
cca. 75 % úspory času oproti běžné montáži dveřní kliky.

• Žádné červíky s vnitřním šestihranem nebo příčné kolíky
 - žádné závitové otvory
 - žádné osové seřizování čtyřhranu při sešroubování s klikou s otvorem
 - samočinné uvolnění červíku s vnitřním šestihranem nebo příčného kolíku 
je vyloučeno.

• Integrovaný samosvorný mechanismus v klice s otvorem
 - jednoduché zasunutí dveřních klik
 - spojení dveřních klik téměř bez vůle
 - trvale zajištěné upevnění dveřních klik

• Použití plného čtyřhranu HOPPE
 - využití kompletního průměru čtyřhranu pro maximální přenos
 kroutícího momentu.

• Bezstupňové osové upevnění dveřní kliky testované podle DIN EN 1906 
 - použitelné pro různé tloušťky dveří (v rámci stanoveného rozsahu).

• Snadná a rychlá demontáž dveřních klik
 - např. pomocí přiloženého úhlového klíče nebo šroubováku.

1
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Výhody a  příklady montáže produktů pro vnější dveře 
HOPPE

• Jednotné vrtací schéma štítu madla profilových dveří (3247N), u souprav 
pro profilové dveře s dlouhým štítem a u bezpečnostního kování. Z toho 
vyplývají:
 - flexibilita designu,
 - jednoduchost montáže dveřních klik na místě,
 - žádná poškození při přepravě, 
 - prostorová nenáročnost při přepravě.

Jednotné schéma pro vrtání

Vnější strana dveří Profil se 
3 otvory Vnitřní strana dveří

Důležité:
Mezi našimi produkty najdete vr-
tací šablonu pro montáž garnitur 
s  dlouhým štítem u  profilových 
dveří, bezpečnostního ková-
ní, krátkého štítu vnitřních dveří 
a rozetového kování.

78 mm

116,5 mm

78 mm

116,5 mm

78 mm

116,5 mm

300 mm

21,5 mm

21,5 mm

21,5 mm
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Garnitury pro profilové dveře

Garnitury pro profilové dveře HOPPE

Stejně jako všechny ostatní produkty od HOPPE přesvědčí i garnitury pro 
profilové dveře svojí kvalitou, zpracováním, technikou a dlouhou životností. 
Garnitury pro profilové dveře HOPPE nabízíme ve variantách z  hliníku, 
ušlechtilé oceli, plastu a mosazi. Tyto produkty byly vyvinuty speciálně pro 
dveře s úzkým profilem (rámem) a  jsou k dostání v nesčetných variantách 
jako např:

• Bezpečnostní kování s dlouhým štítem ES1 (SK2)
 - pro soupravy klika-knoflík s vyhnutým úchytem, tlačnou rukojetí nebo 
knoflíkem,

 - soupravy s dveřní klikou v provedení s klikou z obou stran,
 - dveřní kliky pevné/otočné,
 - s vratnou pružinou,
 - s překrytím cylindrické vložky (ZA) nebo bez něj,
 - s ocelovou podkonstrukcí a noky ve vnějším štítu a zinkovou  
podkonstrukcí a noky ve vnitřním štítu,

 - skryté upevnění se šrouby M6
 - přezkoušeno podle DIN 18257.

• Garnitury s dlouhým štítem
 - pro soupravy klika-knoflík s vyhnutým úchytem, tlačnou rukojetí nebo 
knoflíkem,

 - soupravy s dveřní klikou v provedení s klikou z obou stran,
 - soupravy s dveřní klikou, s krátkým krkem z vnější strany, pro dveře s 
roletou,

 - dveřní kliky pevné/otočné nebo volně uložené,
 - s vratnou pružinou nebo bez ní,
 - s podkonstrukcí z ušlechtilé oceli a s noky, zinkovou podkonstrukcí 
a noky nebo bez podkonstrukce a s noky,

 - skryté nebo z vnější strany viditelné upevnění šrouby M6.

• Rozetové garnitury
 - pro soupravy s  vyhnutými knoflíky (pevné),
 - pro soupravy s vyhnutými knoflíky (pevné/otočné), 
 - soupravy s dveřní klikou v provedení s klikou z obou stran,
 - dveřní kliky pevné/otočné,
 - s vratnou pružinou,
 - s zinkovou podkonstrukcí,
 - skryté upevnění rozpěrnými maticemi M5 (u hliníkových dveří) nebo 
rozpěrnými noky M5 (u plastových dveří).

• Protipožární rozetové garnitury
 - pro FS protipožární garnitury s vyhnutými knoflíky (pevné),
 - pro FS protipožární garnitury s vyhnutými knoflíky (pevné/otočné), 
 - FS protipožární garnitury s dveřní klikou v provedení s klikou z obou stran,
 - FS protipožární dveřní kliky pevné/otočné,
 - s vratnou pružinou,
 - s kovovou podkonstrukcí,
 - skryté upevnění s rozpěrnými maticemi M5,
 - přezkoušeno podle DIN 18273

1
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Upevňovací systémy madel

Upevňovací systémy madel HOPPE

• Jednostranné upevnění madel k plastovým a hliníkovým profilům je vybaveno 
rozpěrným systémem. Díky tomu je madlo pevně a  trvale upevněno na 
dveřích.

• Opřením o ocelovou/hliníkovou výztuž (nebo v hlavní komoře) a součas-
ným rozepřením upevňovacího systému ve výztuži (nebo v hlavní komoře) 
vzniká dohromady s podpůrným kroužkem trvalé a pevné spojení.

• Jednostranné upevnění madel k dřevěným dveřím má kromě vzpěrného 
systému také objímku se závitem. Poskytuje upevňovacímu systému 
přídavnou oporu. Díky tomu je madlo pevně a trvale zajištěno. 

• Od HOPPE obdržíte přídavné upevňovací sety pro montáž madel

 - pro spojení madlo/madlo,
 - na skleněné dveře
(jednostranně s krycími rozetami a spojení madlo/madlo),

 - na dřevěné dveře o tloušťce pod 56 mm
(s krycími rozetami na vnitřní straně dveří),

 - pro upevnění na stěnu.

Výhody upevňovacího systému madel HOPPE č. 11

• Upevňovací systém č. 1101
 - jako řešení pro montáž v oblasti těla zámku (viz obr., vpravo dole),
 - použitelný u všech plastových profilů (s rozměrem V 11–16 mm), hliníko-
vých a dřevěných profilů (s výjimkou jednokomorových profilů).

• Upevňovací systém č. 1103
 - jako řešení pro montáž v oblasti těla zámku,
 - použitelný u všech plastových profilů (s rozměrem 
V 11-26 mm), hliníkových a dřevěných profilů (s vý-
jimkou jednokomorových profilů).

• Upevňovací systém č. 1102
 - použitelný u všech plastových, hliníkových a dře-
věných profilů o tloušťce dveří min. 56 mm (s vý-
jimkou jednokomorových profilů),

 - použitelný bez ohledu na hodnotu V,
 - snadná a časově nenáročná montáž (je zapotřebí 
jen vyvrtaný otvor 10 mm, upevňovací systém je 
vybaven samořezným závitem).

Důležité:
Pro pevné a trvalé upevnění ma-
del na dveře doporučujeme po-
užití naší sady vrtacích šablon.

BS-1101

BS-1103

BS-1102
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Rozety pro profilové dveře 
a bezpečnostní rozety

Nalepovací rozeta pro profilové dveře HOPPE

Zadní strana plastové podkonstrukce, která se u nalepovací rozety HOPPE 
s výškou 8 mm používá pro profilové dveře, je opatřena samolepicí plochou. 
Při montáži je pouze zapotřebí sundat z  lepicí plochy folii, nalepit pod-
konstrukci na dveřní profil a přichytit ochrannou krytku na podkonstrukci. 
U nalepovací rozety s výškou 3 mm se samolepicí plocha nachází přímo 
na spodní straně ochranné krytky. Ochranná krytka se dodává v různých 
barvách a je vyrobená z hliníku nebo ušlechtilé oceli.

Posuvná rozeta pro profilové dveře HOPPE

Posuvná rozeta pro profilové dveře HOPPE má dvoudílnou zinkovou pod-
konstrukci. Při montáži se nejprve přišroubuje spodní díl podkonstrukce 
k profilu. Následně se přidá druhý díl, díky kterému se zakryjí šrouby a na-
cvakne se krytka. Po montáži cylindrické vložky zámku už nelze posunout 
horní podkonstrukci, čímž je znemožněn přístup ke šroubům. Posuvná roze-
ta se dodává s překrytím cylindrické vložky (viz obr., výška 11 nebo 14 mm) 
nebo s děrováním profilové cylindrické vložky (výška 6, 8 nebo 14 mm). Kryt-
ka se dodává v různých barvách a podle přání vyrobená buď z hliníku nebo 
ušlechtilé oceli.

Bezpečnostní rozeta ES1 HOPPE podle DIN 18257:2003-03

Součástí dodávky bezpečnostní rozety ES1 HOPPE je ocelová destička. 
Ocelová destička je na jedné straně opatřena lepicí plochou a před montáží 
bezpečnostní rozety je potřeba nalepit ji v oblasti profilové cylindrické vložky 
dveřního zámku (na stranu zámku, která ukazuje k vnější straně dveří). Díky 
ocelové destičce je zamezeno navrtání zavíracího mechanismu zámku v ob-
lasti okolo cylindrické vložky zámku. Bezpečnostní rozeta je opatřena zesíle-
nou podkonstrukcí a je k dostání v provedení z hliníku nebo ušlechtilé oceli 
a  s   překrytím cylindrické vložky (pro délku cylindrické vložky 10–18 mm) 
nebo bez něj. 

Ploché bezpečnostní rozety HOPPE

Ploché rozety jsou trend, který pokračuje nyní také na vchodových dveřích: s 
plochou nerezovou bezpečnostní rozetou v provedení „standardním“ a „bez-
pečnostním“ (ES 1) je k dispozici atraktivní řešení, které je zapuštěno skoro 
zároveň s úrovní dveří (rozeta vystupuje pouhé 2 mm). Pro ochranu cylin-
drické vložky před napadením jsou k dispozici dvě varianty: buď klasické 
překrytí cylindrické vložky nebo s otvorem, který zpřístupňuje pouze část pro 
klíč V provedení „odolné proti vloupání“ (ES1) jsou rozety kromě toho vyba-
veny ocelovou podkonsrtukcí. Ploché bezpečnostní rozety jsou buď kruhové 
nebo čtvercové.

1
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Zdroj nebezpečí - dveře

Jedním z možných míst vloupání do domu či bytu jsou vchodové dveře. Díky 
dobré preventivní činnosti, mimo jiné i ze strany kriminální policie, jsou dve-
ře stále častěji vybavovány bezpečnostním kováním. Nezapomínejte: Dobré 
technické zabezpečení zabrání téměř polovině všech pokusů o  vloupání. 
Naproti tomu dveře, které nejsou vybaveny odpovídajícím stupněm ochrany, 
jsou pro zloděje přímo pozvánkou! 

Viditelným zabezpečením je bezpečnostní kování značky HOPPE. Chrání 
zámek a cylindrickou vložku na vchodových dveřích domu nebo bytu před 
bezprostředními mechanickými útoky a účinným způsobem brání násilnému 
odvrtání profilové cylindrické vložky. 

 Šroubení štítu nesmí být zvenčí 
vidět. Díky tomu, že jsou šrouby za-
kryté, nelze štít zvenčí odšroubovat, 
profilová cylindrická vložka je chrá-

něna.

 Profilová cylindrická vložka by 
měla být chráněna překrytím. Profi-
lovou cylindrickou vložku chráněnou 
překrytím není možné odlomit ani  
vytáhnout. 

Zdroj nebezpečí - dveře

Na následujících stránkách naleznete detailní informace o normách a třídách 
bezpečnosti a konstrukci bezpečnostního kování HOPPE.

Bezpečnostní kování HOPPE je k dostání v následujících třídách bezpečnosti:
Německá Komise policejní pre-
vence trestné činnosti (KPK) 
vydává seznamy výrobců o pro-
věřených a  certifikovaných pro-
duktech zabraňujících vloupání. 
V nich jsou doporučována bez-
pečnostní kování třídy alespoň 
ES1.

prověřeno a certifikováno

Kování bez 
ochranné 

funkce

Bezpeč-
nostní 

kování ES2 
(SK3)Bezpeč-

nostní 
kování ES1 

(SK2)Bezpeč-
nostní 

kování ES0 
(SK1)

Bezpeč-
nostní 

kování ES3 
(SK4)

Garnitury 
s ocelovou 
ochranou 
proti navr-

tání
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• Uživatel se může rozhodnout – podle potřebné úrovně ochrany – pro bez-
pečnostní kování v jedné z dostupných tříd bezpečnosti (ES0/SK1, ES1/
SK2, ES2/SK3 nebo na přání ES3/SK4).

• Pro tyto čtyři třídy bezpečnosti byly stanoveny vlastnosti a požadavky, kte-
ré jsou uvedeny v předcházející tabulce (viz také tabulka na straně 31).

• Spojovací prvky (šroubové spojení, čtyřhran) musí být uzpůsobeny tak, 
aby ochranný účinek bezpečnostního kování zůstal zachován i po po-
kusu o jeho překonání násilnými údery.

• Bezpečnostní kování odpovídající těmto normám musí být označena jmé-
nem/značkou výrobce, bezpečnostními třídami a zkušebním číslem, jakož 
i odpovídající značkou zkoušky a kontroly doplněnou příslušným zkušeb-
ním číslem. Bezpečnostní kování poté podléhají neustálé interní i externí 
kontrole.

DIN 18257 a RAL-GZ 607/6

• Tato ustanovení určují – v souladu se zvyšujícími se požadavky uživa-
telů a na základě dlouholetých zkušeností kriminální policie – pojmy, 
rozměry a zpřísněné požadavky, jakož i zkušební metody pro bezpeč-
nostní kování.

• Bezpečnostní kování je určeno k tomu, aby u vchodových domovních 
nebo bytových dveří chránilo uzamykací mechanismus proti bezpro-
střednímu mechanickému násilnému působení a aby účinně ztěžovalo 
násilné otočení profilové cylindrické vložky. Bezpečnostní kování však 
zaručují optimální ochranný účinek pouze ve spojení se všemi jednotli-
vými prvky dveří se zvýšenou odolností proti vloupání podle normy DIN 
EN 1627.

Vlastnosti Požadavky

ES0
(SK1)

ES1
(SK2)

ES2
(SK3)

ES3
(SK4)

Tahové zatížení
krytu cylindrické

vložky (ZA)
- 10 kN 15 kN 20 kN

Pevnost upevňo-
vacích prvků 10 kN 15 kN 20 kN 30 kN

1 N (newton) je síla, která je potřebná k tomu, aby se těleso o hmotnosti 1 kg během 1 
sekundy uvedlo s rovnoměrným zrychlením z klidu do pohybu o rychlosti 1 m/s (metr za 
sekundu).

1

29



Třída bezpeč-
nosti

podle DIN
18257:2003-03,

odstavec 4

Třída
bezpečnosti

podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8

Účinnost
bezpečnosti

podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8

ES0 SK1
(třída 1)

nízká odolnost proti
vloupání

ES1 SK2
(třída 2)

střední odolnost proti
vloupání

ES2 SK3
(třída 3)

vysoká odolnost proti
vloupání

ES3 SK4
(třída 4) 

velmi vysoká odol-
nost

proti vloupání

DIN EN 1906 (Bezpečnostní kování)

Evropské a národní normy pro bezpečnostní kování

Příloha A normy DIN EN 1906 obsahuje požadavky a zkušební postupy 
stanovené pro bezpečnostní kování (označování vlastností souvisejících se 
„zabezpečením“ proti vloupání“ se nachází na 7. místě klasifikačního klíče 
podle normy DIN EN 1906 viz str. 18-19). Druhy zkoušek „mimostředný 
tah“, „test pomocí sekáče“, „pevnost krytu cylindrické vložky“ a „odolnost 
proti odvrtání“ byly převzaty z normy DIN 18257 – vydání březen 1991 
do evropské normy. Navíc se provádí zkouška pevnosti dveřního štítu. Při 
zkoušce pevnosti upevňovacích prvků se nacházejí dřevěné desky mezi 
tažným zařízením a štíty bezpečnostních kování.

Aby bylo i zde vyhověno požadavku na zaměnitelnost kování, platí pro roz-
měry doplňující norma DIN 18255, vydání z května 2002, která je harmonizo-
vána s normou DIN 18251 platnou pro zámky a normou DIN 18252 platnou 
pro profilové cylindrické vložky. 

Národní norma platná pro bezpečnostní kování DIN 18257 platí od té 
doby jako doplňující norma (vydání z března 2003), aby bylo možno jed-
nak realizovat výše uvedenou harmonizaci rozměrů a přizpůsobení nor-
mě DIN EN 1906 a jednak zachovat označování třídami ES. Následující 
tabulka uvádí vzájemné porovnání tříd bezpečnosti.

Bezpečnostní kování mají účinně ztěžovat násilné odkroucení profilové cy-
lindrické vložky a bezprostřední mechanické násilné působení na uzamykací 
mechanismus. Třída ES0 neposkytuje dostatečnou odolnost proti vloupání, 
je však požadována v jiných evropských zemích. Kování zařazená v této třídě 
nedoporučuje německá Komise policejní prevence kriminální činnosti (KPK).

Požadavky na zařazení do různých tříd bezpečnosti (SK) podle DIN EN 1906 
a vzájemné porovnání s třídami podle DIN 18257 (ES) naleznete v tabulkách 
na vedlejší straně.
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Kování HOPPE od třídy bezpečnosti ES1 (SK2) jsou kontrolována 
podle norem DIN 18257 a RAL-GZ 607/6 a certifikována podle cer-
tifikačního programu zkušeben DIN CERTCO (TÜV Rheinland) nebo 
PIVCERT.

Vzájemné porovnání požadavků na bezpečnostní kování podle no-
rem DIN 18257:2003-03 a DIN EN 1906:2012-12

DIN ES0 EN SK1 DIN ES1 EN SK2

Zkouška pevnosti štítu
7 kN
přípustná deformace 
≤ 5 mm

7 kN
přípustná deformace 
≤ 5 mm

10 kN
přípustná deformace 
≤ 5 mm

10 kN
přípustná deformace 
≤ 5 mm

Zkouška pevnosti upevňovacích prvků (při
jednostranném tahovém zatížení) za použití
podkladové dřevěné desky

10 kN
přípustná deformace 
≤ 2 mm

10 kN
přípustná deformace 
≤ 2 mm

15 kN
přípustná deformace 
≤ 2 mm

15 kN
přípustná deformace 
≤ 2 mm

Zkouška odolnosti venkovního štítu proti od-
vrtání (měření tvrdosti nebo zkouška vrtáním) žádné požadavky žádné požadavky

60 HRC v oblasti
zajišťovacího kolíku
západky nebo 30 s
/ 200 N

60 HRC nebo 30 s /
200 N

Zkouška odporu proti uražení sekáčem (jed-
nostranné tahové zatížení) žádné požadavky žádné požadavky 3 údery v definova-

ných polohách
3 údery v definova-
ných polohách

Zkouška pevnosti krytu cylindrické vložky (je-li
tento k dispozici) není nein není 10 kN 10 kN

DIN ES2 EN SK3 DIN ES3 EN SK4

Zkouška pevnosti štítu
15 kN
přípustná deformace 
≤ 5 mm

15 kN
přípustná deformace 
≤ 5 mm

20 kN
přípustná deformace 
≤ 5 mm

20 kN
přípustná deformace 
≤ 5 mm

Zkouška pevnosti upevňovacích prvků (při
jednostranném tahovém zatížení) za použití
podkladové dřevěné desky

20 kN
přípustná deformace 
≤ 2 mm

20 kN
přípustná deformace 
≤ 2 mm

30 kN
přípustná deformace 
≤ 2 mm

30 kN
přípustná deformace 
≤ 2 mm

Zkouška odolnosti venkovního štítu proti od-
vrtání (měření tvrdosti nebo zkouška vrtáním)

60 HRC v oblasti
zajišťovacího kolíku
západky nebo 3 min
/ 200 N

60 HRC nebo 3 min
/ 200 N

60 HRC v oblasti
zajišťovacího kolíku
západky nebo 5 min
/ 300 N

60 HRC nebo 5 min
/ 500 N

Zkouška odporu proti uražení sekáčem (jed-
nostranné tahové zatížení)

6 úderů v definova-
ných polohách

6 úderů v definova-
ných polohách

12 úderů v definova-
ných polohách

12 úderů v definova-
ných polohách

Zkouška pevnosti krytu cylindrické vložky (je-li
tento k dispozici) 15 kN 15 kN 20 kN 20 kN

1
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Bezpečnostní třídy

Garnitury HOPPE s ocelo-
vou ochranou proti navrtání

Garnitury HOPPE s ocelovou ochra-
nou proti navrtání nejsou bezpeč-
nostním kováním podle DIN 18257. 
Tyto garnitury ztěžují, na rozdíl od 
běžných dveřních kování, navrtání 
kování v  oblasti cylindrické vložky. 
Garnitury s ocelovou ochranou pro-
ti navrtání a  bez překrytí cylindric-
ké vložky (ZA) se vyrábějí z bronzu, 
mosazi a kovaného železa.

Bezpečnostní kování HOPPE 
podle normy DIN 18257 ES0 
(SK1)

Bezpečnostní kování HOPPE zařa-
zená ve třídě bezpečnosti ES0 (SK1) 
poskytují zvýšenou úroveň ochrany 
oproti běžným dveřním kováním. 
Tato bezpečnostní kování jsou vy-
robena z hliníku a dodávají se bez 
krytu cylindrické vložky (ZA).

Bezpečnostní kování HOPPE 
podle normy DIN 18257 ES1 
(SK2)

Bezpečnostní kování HOPPE zařa-
zená ve třídě bezpečnosti ES1 (SK2)
se dodávají s krytem i bez krytu cy-
lindrické vložky (ZA) a vyrábějí se z 
hliníku, ušlechtilé oceli a mosazi. 
Bezpečnostní kování zařazená ve 
třídě ES1 (SK2) se dále dodávají také 
v provedení se zkráceným štítem a 
bez krytu cylindrické vložky, přičemž 
jsou vyrobena buď z hliníku nebo z 
ušlechtilé oceli. Bezpečnostní ková-
ní zařazená ve třídě ES1 (SK2) jsou 
kriminální policií v Německu doporu-
čována jako standardní verze.

Venkovní štít

Ocelová ochrana proti navrtání

Vnitřní štít

Venkovní štít

Vnitřní štít

* Slitina zinku

Podkonstrukce Zamak*

Venkovní štít

Ocelové noky
Ocelová ochrana proti navrtání

Vnitřní štít

* Slitina zinku

Podkonstrukce z oceli Podkonstrukce Zamak*

Vratná pružina
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Bezpečnostní kování HOPPE 
podle normy DIN 18257 ES2 
(SK3)

Bezpečnostní kování HOPPE za-
řazená ve třídě bezpečnosti ES2 
(SK3) se dodávají také s  překrytím 
cylindrické vložky (ZA) a  vyrábějí se 
z  hliníku, ušlechtilé oceli a  mosazi. 
Tato kování jsou pojišťovacími spo-
lečnostmi předepisována při zvýše-
ném riziku (při vysokých pojistných 
hodnotách). Poradenská pracoviště 
kriminální policie doporučují bez-
pečnostní kování zařazená do třídy 
bezpečnosti ES2 (SK3) při zvýše-
ných nárocích na ochranu (např. při 
„zvlášť rizikové poloze“ domu). 

Bezpečnostní kombinovaná 
kování HOPPE podle normy 
DIN 18257 ES1 (SK2)

Bezpečnostní kombinovaná kování 
HOPPE zařazená ve třídě bezpeč-
nosti ES1 (SK2) se dodávají s  pře-
krytím (ZA) i  bez krytu cylindrické 
vložky (ZA) a  vyrábějí se z  hliníku, 
ušlechtilé oceli a  mosazi. Tato bez-
pečnostní kování umožňují osadit 
vnitřní strany domovních/bytových 
dveří rozetovými soupravami namís-
to běžné varianty s  dlouhým štítem 
a umožňují různé kombinace materi-
álů na vnější resp. vnitřní straně dve-
ří. Pokud jsou výrobky HOPPE kom-
binovány se „zbožím cizího původu“, 
neplatí certifikace. 

Venkovní štít Vnitřní štít

Ocelové noky

Překrytí cylindrické vložky

* Slitina zinku

Podkonstrukce z oceli Podkonstrukce Zamak*

Vratná pružina

Vložka z oceli

Podkonstrukce z oceli

Vnitřní rozety

Venkovní štít

Překrytí cylindrické vložky

Bezpečnostní kování HOPPE  
podle normy DIN 18257 ES3 
(SK4)
Bezpečnostní kování HOPPE zařa-
zená ve třídě bezpečnosti ES2 (SK3) 
se dodávají s překrytím cylindrické 
vložky (ZA) a se 13 mm silnou tvr-
zenou ocelovou podkonstrukcí. Vy-
rábějí se z hliníku, ušlechtilé oceli a 
mosazi. Díky extrémně vysokému 
zabezpečení doporučuje kriminální 
policie bezpečnostní kování zařaze-
ná do třídy bezpečnosti ES2 (SK3) 
při velice vysokých nárocích na 
ochranu (např. při zvláště rizikové 
poloze“ domu).

Venkovní štít Vnitřní štít

Ocelové noky
Překrytí cylindrické vložky

* Slitina zinku

Vložka z oceli Podkonstrukce Zamak*

Vratná pružina

1
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Poloviční soupravy HOPPE s montážním modulem 
s rozetou pro vnitřní stranu domovních dveří 

K montaži dveřni kliky tedy potřebujete 
pouze tři jednotlive dily:

plny čtyřhran HOPPE

vratna pružina použitelna
pro prave i leve otvirani

podkonstrukce rozety

Konstrukteři společnosti HOPPE sloučili podstatne funkčni konstrukčni 
současti do jedineho, kompaktniho rozetoveho montažniho modulu:

montažni modul s rozetou

krytka rozety

dveřni klika

Poloviční soupravy HOPPE s montážním modulem 
s rozetou: méně dílů, méně úsilí

Nové poloviční soupravy HOPPE umožňují zcela individuální uzpůsobení 
vnitřních stran domovních dveří. Dodatečný přínos přitom představuje náš 
zcela nový montážní modul s rozetou.

Pomocí tohoto modulu je nyní totiž montáž poloviční soupravy s rozetou 
určené pro vnitřní stranu dveří podstatně jednodušší a výrazně rychlejší. Slu-
čuje několik konstrukčních součástí do jedné kompaktní jednotky. To zna-
mená méně jednotlivých dílů a tedy i znatelně méně ručních úkonů.

Přehled výhod polovičních souprav HOPPE s montážním 
modulem s rozetou:

• Snadná a rychlá montáž
 - Méně jednotlivých dílů znamená méně náročnou montáž. Mnohé z 
dosud potřebných, zčásti i komplikovaných, a především časově ná-
ročných pracovních úkonů již patří minulosti.

 - Použití patentovaného spojení pomocí HOPPE Quick-Fit pro rychlou 
montáž zjednodušuje montáž poloviční soupravy (a v případě potřeby 
usnadňuje i její demontáž).

• Komfortní
 - Díky integrované sadě vratných pružin je modul použitelný jako pra-
vostranný i jako levostranný a podepírá pružinu zámku při vracení kliky 
do 90° polohy.
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Hliníkové domovní dveře Dřevěné domovní dveře Plastové domovní dveře

• Individuální přizpůsobení
 - Ať už se jedná o klasické oblé či moderní přímé tvary nebo o materiálo-
vé provedení z hliníku, ušlechtilé oceli nebo mosazi, je Vám k dispozici 
rozsáhlý sortiment polovičních souprav HOPPE s montážním modulem 
s rozetou.

Tento modul je použitelný pro standardní dveře se 
standardními zámky. Zvláštní příprava dveří tedy 
není nutná.

Pouze pro krátké ocelové noky montážního mo-
dulu s rozetou jsou potřebné dva vodicí otvory 
(Ø 7,5 mm).

1  Upevněte rozetový montážní modul (spojení přes ocelové noky nebo čtyřmi šrouby),  
2  naklapněte krytku rozety, 3  nasuňte dveřní kliku – a montáž je hotová!

Příprava dveří a montáž polovičních sad HOPPE s montážním 
modulem s rozetou

 - Použití ocelových podpůrných noků zabraňuje protáčení podkonstrukce 
rozety. Tím je trvale zaručena vysoká stabilita.

• Použitelný nezávisle na materiálu
 - Modul lze použít jak u dřevěných, tak i u kombinovaných hliníkových a 
plastových domovních dveří. Můžete jej totiž, stejně jako dosud, upev-
ňovat prostřednictvím ocelových podpůrných noků nebo prostřednic-
tvím nového přídavného 4násobného šroubového spojení.

1 2 3

Upozornění:
Rozetové montážní moduly, kte-
ré jsou obsaženy v rozsahu do-
dávky nových 1/2 sad HOPPE, 
existují ve dvou provedeních liší-
cích se velikostí čtyřhranu:

• s plným čtyřhranem HOPPE 
 8 mm (vyložení 42 mm)

• s plným čtyřhranem HOPPE 
 10 mm (vyložení 52 mm)

Pro silnější (dřevěné) domovní 
dveře lze navíc jednotlivě ob-
jednávat také montážní moduly 
s rozetou a s plným čtyřhra-
nem HOPPE o velikosti  10 
mm ve verzích s vyložením 62 
mm, popř. 72 mm.

1
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Protipožární garnitury

Pokyny pro protipožární dveře

Protipožární dveře mohou být používány velmi dlouho. Pokud je během ob-
dobí jejich používání nutná změna, je nutné dbát na následující body:

• Protipožární dveře musí být schváleny stavebním dozorem.
• Na přípustných protipožárních dveřích nesmí být nic měněno a předělá-

váno.

Protipožární otvorové výplně podle normy DIN 4102, část 5 jsou samozaví-
rací dveře resp. brány, které jsou určeny k tomu, aby zabránily šíření požáru. 
Protipožární dveře se rozlišují dle doby trvání, po kterou odolají ohni (T30 = 
30 minut, T60, T90 nebo T120). Musí být splněny následující základní poža-
davky :

• samozavírací,
• splnění technických požadavků protipožární ochrany (tzn. musí být zabrá-

něno rozšiřování ohně), 
• spolehlivá funkčnost a její zachování po delší časové období (200 000 ote-

vření a zavření).

Jak musí být namontováno kování protipožárních dveří?

Kování protipožárních dveří musí být namontována podle požadavků obsa-
žených v normě DIN 18273 tak, aby byla zajištěna funkčnost protipožární 
otvorové výplně. Tato norma platí pro všechny Protipožární garnitury dveř-
ních klik, které jsou použity na protipožárních dveřích a dveřích proti kouři. 
Vedle souprav dveřních klik patří k protipožárním dveřím také další součásti 
testované na ochranu před požárem, jako je zámek, závěsy, dveřní zaví-
rače atd. Pokud je na protipožárních dveřích použita součást, která není 
schválená pro ochranu před požárem, je ohroženo splnění výše uvedených 
požadavků. 

Podstatnými vlastnostmi kování, která jsou vyrobena dle normy DIN 
18273, jsou:
• Materiály a konstrukční montáž kování protipožárních dveří musí být poří-

zeny tak, aby při montáži dle předpisů a použití k určenému účelu nebylo 
ohroženo protipožární chování a trvalá funkce dveří.

• Čtyřhran musí být z oceli, musí vykazovat průměr 9 x 9 mm a musí být 
délkově nerozdělený. 

• Pokud jsou garnitury klik protipožárních dveří (např. hliníkové soupravy) 
z materiálu, který se rozpouští při teplotě nižší než 1 000 °C (300 °C pro 
ochranné dveře proti kouři), zpravidla musí být všechny jednotlivé díly pod-
statné pro funkci (klika – ocelové jádro / štítky a rozety – ocelová konstruk-
ce / upevňovací prostředky z oceli) opatřeny materiálem, který se taví při 
teplotě vyšší než 1 000 °C. Je důležité, aby se protipožárními dveřmi dalo 
projít i po požáru.

• Garnitury klik protipožárních dveří musí odolat trvalé funkční zkoušce 
(200 000 otevření a zavření, garnitury pro stabilní křídla 100 000) bez po-
škození, např. deformace nebo trhliny.

• Dveře na únikových cestách musí být pro zamezení nehodám vybaveny 
klikou, jejíž konec je vhodně formován (např. ohnutý směrem k dveřnímu 
křídlu – viz HOPPE protipožární klika FS-138F).

Důležité:
Protipožární garnitury podle DIN 
18273 jsou součástí stavebních 
regulačních seznamů A zem-
ského stavebního řádu a  musí 
jako důkaz používání vést certifi-
kát o shodě (ÜZ).
Certifikát o  shodě je vystaven 
uznaným zkušebním a  certifi-�
kačním místem za předpokladu, 
že stavební výrobek odpovídá 
zadaným technickým pravidlům 
(zde DIN 18273), podléhá neu-
stálé výrobní kontrole v  závodě 
a  vnější kontrole certifikačním 
místem.
Protipožární kování HOPPE (ne 
jednotlivé díly) jsou certifikovány 
úřadem pro testování materiálů 
pro Severní Porýní – Vestfálsko 
(MPA-NRW), mají značku „Ü“ 
a  zajišťují pro vás jako stavitele 
zákonodárcem stanovené poky-
ny k použití.
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Protipožární garnitury HOPPE odpovídají normě DIN 
18273 (použitelné až po T90)

Společnost HOPPE vybavuje všechny protipožární garnitury dlouhými noky 
pro překlenutí relativně velké šířky dveří. U  rozetových garnitur a  garnitur 
s  krátkým štítem jsou noky sníženy na vnější straně z  vnějšího průměru 
7 mm na 6,2 mm. Z toho vyplývá, že otvor zámku by měl být podle kon-
strukce dveří v případě garnitury s rozetou a krátkým štítem velký minimálně 
6,5 mm. Pokud tomu tak není, udejte nám rozměr otvoru zámku a přesnou 
tloušťku dveří.

Protipožární kování klika/knoflík HOPPE jsou v  základě vybavené pevným 
knoflíkem a pevným/otočným čtyřhranem. V rámci únikových cest smí být 
kování klika/knoflík použita pouze tehdy, je-li směr úniku jednoznačný.

Protipožární antipanikové garnitury pro dveřní kliky (FS-AP) jsou většinou po-
užívané v  rámci únikových a  záchranných cest. Z  tohoto důvodu je třeba 
vybrat model, jehož konce kliky jsou zahnuty směrem k  dveřnímu křídlu. 
Kování pro dveřní kliky pro zámky s antipanikovou funkcí musí v zásadě vy-
kazovat otočné uložení kliky odolné vůči tahu. Všechny antipanikové protipo-
žární garnitury HOPPE se nabízejí pouze s pevným/otočným uložením (p/o) 
a protipožárním antipanikovým plným čtyřhranem. Tím je vyloučeno zatížení 
ořechu zámku. 

Protipožární kování pro pevná křídla (FS-SF) jsou u  společnosti HOPPE 
vybavena vnějším štítem, popř. vnější zaslepovací rozetou. Čtyřhran (plný) 
může být sám přizpůsoben dle zámku.

fixní knoflík pevná/otočná 
klika

 profilový  
plný čtyřhran FDW

pevná/otočná 
klika plný čtyřhran

zaslepovací 
rozeta (vně)

plný čtyřhran FS-AP

konec kliky musí 
ukazovat k dveřní-

mu křídlu (tvar U)

Ø 7 mm

Ø 6,2 mm

1
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DIN EN 179 a DIN EN 1125

DIN EN 179 pro uzávěry nouzových východů a  DIN EN 
1125 pro antipanikové dveřní uzávěry

Nové evropské normy DIN EN 179 pro uzávěry nouzových východů a DIN EN 
1125 pro antipanikové dveřní uzávěry jsou v platnosti od roku 2002 a v roce 
2008 došlo k jejich přepracování, mj. v souvislosti s požadavky na rozměry 
kliky.

V minulosti se v Německu u dveří na únikových a záchranných cestách ne-
rozlišovalo mezi uzávěry nouzových východů a antipanikovými dveřními uzá-
věry. Přípustná byla všechna protipožární kování se čtyřhranem o velikosti 
9 mm a tvary kliky, jejichž konce ukazovaly směrem k dveřnímu křídlu.

Uvedené normy tyto dvě varianty uzávěrů rozlišují. Definují požadavky a tes-
tovací postupy a dávají konkrétní doporučení pro jejich použití.

• Oblast použití:
Platí pro uzávěry dveří na úniko-
vých a záchranných cestách, kde 
mohou vzniknout nouzové situa-
ce. Východy a jejich kování jsou 
všem lidem v budově známé (např. 
kancelářské budovy bez pohybu 
veřejnosti).

• Nouzová situace:
Nouzová situace nastává, vznikne-li 
situace ohrožující život jedné osoby 
nebo skupiny osob, ale vychází se 
z toho, že nevede k panice. Typic-
kým scénářem je požár na kancelář-
ském podlaží, kde jsou zaměstnanci 
seznámeni s únikovými cestami a 
mohou tak kontrolovaně uniknout 
nebezpečí.

• Oblast použití:
Platí pro uzávěry dveří na únikových 
a záchranných trasách, kde mohou 
vzniknout panikové situace. Vý-
chody a  jejich kování nejsou všem 
lidem v budově známé (např. výcho-
dové dveře ve veřejných budovách). 

• Paniková situace:
Paniková situace může nastat, když 
na základě situace ohrožující život 
utíká z  budovy mnoho lidí. Velice 
často hrají roli faktory jako vznik sil-
ného kouře, tma a přítomnost cizích 
osob na místě. Typickým příkladem 
je požár v kinosále.

DIN EN 179
Uzávěry nouzových východů

DIN EN 1125
Antipanikové dveřní uzávěry
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DIN EN 179
Uzávěry nouzových východů

DIN EN 1125
Antipanikové dveřní uzávěry

Důležité vlastnosti protipožárního
kování pro nouzové uzávěry dle DIN EN 179

• Povolená kování:
Dveřní kliky nebo madélka, popř. 
úchytné desky, které byly vyvinuty 
pro použití v  nouzových situacích 
(viz následující výkresy).

• Bezpodmínečně dodržujte:
Kování a zámky musí být vždy zkou-
šeny a  certifikovány společně. Je 
možné je ale rozepsat a dodat zvlášť.

• Povolená kování:
Vodorovná madla nebo tlačné tyče 
přes celou šířku dveří.

• Bezpodmínečně dodržujte:
Madla nebo tlačné tyče musí být 
vždy zkoušeny a  certifikovány spo-
lečně. Je možné je ale rozepsat 
a dodat zvlášť.

Tvar kliky „U“
s ocelovým jádrem a 
pevně/otočným 
uložením

Profilový čtyřhran HOPPE FDW  
(  9 mm) Knoflík

1. Protipožární bezpečnostní 
 garnitura klika/knoflík

Tvar kliky „U“
s ocelovým jádrem  
a pevně/otočným  
uložením

HOPPE-FS-AP-plný čtyřhran  
(  9 mm) 

2. Protipožární antipaniková garnitura (FS-AP)

Tvar kliky „U“
s ocelovým jádrem  
a pevně/otočným 
uložením

HOPPE-plný čtyřhran 
(  9 mm)Vnější slepá rozeta

3. Protipožární garnitura na pevné křídlo (FS-SF)

Rozměrové požadavky na kliku 
podle normy DIN EN 179

Vzdálenost
od čelní
hrany dveří

Zkušební 

těleso

1
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Zdroj nebezpečí - okno

Zdroj nebezpečí - okno

Množství vloupaní do rodinných domů přes okna nebo terasové a balkonové 
dveře stoupá. Běžnými metodami vniknutí jsou vypáčení okna nebo pokus o 
otočení okenní kliky zvenku např. posunutí okenního kování, proražením skla 
nebo navrtáním rámů. 
Okenní kliky HOPPE odolné proti vloupání jsou vybaveny různými technikami 
pro vyšší zabezpečení oken. 

• Secustik®

Okenní kliky Secustik® ztěžují nepovolané posunutí kování okna zvenčí 
díky integrovanému blokovacímu mechanismu. Výhodou je i zvuk slyšitel-
ný při pohybu blokovacího mechanismu, což zajišťuje ještě větší bezpeč-
nost okna. Vice na str. 47.

• SecuForte®

Okenní kliky se SecuForte® jsou v zavřeném a vyklopeném stavu auto-
maticky blokovány. To je díky tomu, že klika a čtyřhran nejsou spolu spo-
jené. Je možné při pokusu o vniknutí za vyvinutí masívní síly ukrouti kliku 
z rozety, i tak se nepodaří okno otevřít. Okenní kliky se SecuForte® jsou 
zkoušeny podle RAL100. Více na str. 50.

• Secu100®

Uzamykatelná 100 Nm okenní klika Secu100® zabraňuje ukroucení a odtr-
žení okenní kliky od těla rozety až po použití síly o velikosti 100 Nm*. Vice 
na str. 55.

• Secu100® + Secustik®

Zamykatelné okenní kliky s Secu100® + Secustik® spojuje technologii 
Secu100® a Secustik®. Tím vzniká jak vysoká mechanická bezpečnost v 
zavřeném stavu, tak i stálá základní bezpečnost, když není okenní klika 
uzamčená. Více na str. 56.

• Secu200®

Uzamykatelná 200 Nm okenní klika Secu200® zabraňuje ukrouceni a od-
trženi okenní kliky od těla rozety až po použiti sily o velikosti 200 Nm*. Více 
na str. 55. 

• SecuSelect®

SecuSelect® kombinuje technologii Secu100® + Secustik®.s uzamykatel-
nou rozetou. Při pokusu o vloupání zůstává okno bezpečně zavřené, i když 
je při snaze o vniknutí do bytu násilím otáčeno klikou. Více na str. 57.

* 1 Nm (newtonmetr) je jednotka krouticího momentu a vyjadřuje sílu o velikosti 1 N působící 
na rameno páky o délce 1 m na bodu otáčení.

RAL-GZ 607/9 RAL-GZ 607/9 DIN EN 1627-
1630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

DIN EN 1627-
1630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

DIN EN 1627-
1630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

DIN EN 1627-
1630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

DIN EN 1627-
1630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

uzamykatelná
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Norma DIN EN 13126-3 pro okenní kliky

Evropská norma DIN EN 13126 se skládá z 19 dílů. Zabývá se kováními 
pro okna a balkonové dveře. Část 3 této řady norem byla kompletně pře-
pracována (vydání z února 2012). Definuje pomocí 9timístného klasifikačního 
klíče požadavky a testovací postupy pro ovládací kliky, zvláště pro otevírací 
a sklopné kování, otočné a sklápěcí kování a otočné kování.

Na prvním místě klasifikačního klíče byly s ohledem na různé úrovně kvality 
v Evropě zavedeny dvě užitné kategorie, přičemž ta vyšší –třída 2 – odpoví-
dá známým a osvědčeným vlastnostem výrobků dosavadních okenních klik 
RAL. Kromě toho na sedmém místě definuje tři třídy zabezpečení uzamyka-
telných okenních klik. Byla vytvořena podle požadavků evropské normy pro 
zamezení vniknutí DIN EN 1627.

Na rozměry okenních klik nestanovuje evropská norma žádné požadavky. Ty 
jsou stanoveny v normě DIN 18267 (např. čtyřhran  7 mm, rozteč šroubo-
vého spoje 43 mm).

Přepracovaná norma DIN EN 13126-3 tvoří také základ nově pojaté směrnice 
o jakosti RAL-GZ 607/9 (vydání ze září 2012). Minimálním požadavkem je, 
že musí okenní kliky vyhovovat požadavkům třídy 2 v kategorii užití a třídám 
2 nebo 3 účinnosti ochrany. RAL-GZ 607/9 má přitom následující členění:

DIN EN 13126-3, DIN 18267 a 
RAL-GZ 607/9

Kategorie 
užití Životnost Rozměr Požární 

odolnost
Provozní 

bezpečnost
Odolnost 

vůči korozi
Bezpečnost-

ní účinek Provedení Zkušební 
veličina

2 3/180 – 0 1 3 1/1 3/C1 –

SecuForte®

Kategorie 
užití Životnost Rozměr Požární 

odolnost
Provozní 

bezpečnost
Odolnost 

vůči korozi
Bezpečnost-

ní účinek Provedení Zkušební 
veličina

2 3/180 – 0 1 2 0/0 C1 –

• RAL
Okenní kliky s rastrováním RAL, min. 10 000 cyklů otočení a vyklopení, 
min. 48 h antikorozní odolnost v testu odolnosti vůči solné mlze.

Minimální požadavky značky jakosti RAL podle normy DIN EN 13126-3:

1
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DIN EN 13126-3, DIN 18267 a RAL-GZ 607/9

Předpokladem pro udělení značky jakosti RAL je kromě splnění stanove-
ných minimálních požadavků podle normy DIN EN 13126-3 také stálá vlastní 
i vnější kontrola uznanou zkušební institucí. Tím je zajištěna trvale vysoká 
úroveň kvality výrobků.

Vysvětlivky ke klasifikačnímu klíči normy DIN EN 13126-3 najdete na násle-
dujících stránkách.

Minimální požadavky RAL200 podle normy DIN EN 13126-3:

Kategorie 
užití Životnost Rozměr Požární 

odolnost
Provozní 

bezpečnost
Odolnost 

vůči korozi
Bezpečnost-

ní účinek Provedení Zkušební 
veličina

2 3/180 – 0 1 2 3/1* C1 –

2 3/180 – 0 1 2 3/3** C1 –

• RAL200
uzamykatelná nebo blokovatelná okenní klika s RAL západkou, min.
10 000 cyklů otočení a vyklopení, min. 48 hodin odolnosti vůči korozi v
testu odolnosti vůči solné mlze, odpor 200 Nm proti ukroucení a utržení,
blokovací nebo zavírací mechanismus s min. 100 možnostmi zavírání.

Kategorie 
užití Životnost Rozměr Požární 

odolnost
Provozní 

bezpečnost
Odolnost 

vůči korozi
Bezpečnost-

ní účinek Provedení Zkušební 
veličina

2 3/180 – 0 1 2 2/1* C1 –

2 3/180 – 0 1 2 2/3** C1 –

• RAL100
uzamykatelná nebo blokovatelná okenní klika s RAL západkou, min.
10 000 cyklů otočení a vyklopení, min. 48 hodin odolnosti vůči korozi v
testu odolnosti vůči solné mlze, odpor 100 Nm proti ukroucení a utržení,
blokovací nebo zavírací mechanismus s min. 100 možnostmi zavírání.

Minimální požadavky značky jakosti RAL 100 podle normy DIN EN 13126-3:

* Blokovací mechanismus ** Zavírací mechanismus

* Blokovací mechanismus ** Zavírací mechanismus
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Klasifikační klíč podle normy DIN EN 13126-3:2012-02

1. místo: kategorie použití (odpovídající hlavním zkušebním parametrům)

Třída 1,

Západkový kroutící moment 
před a po zkoušce dlouhodobé 
funkčnosti

Mezichod  Západkový moment  Rozdíl hodnot
M0 ≤ 1,4 Nm Ma ≤ 6,0 Nm      Md ≥ 0,4 Nm

Volný axiální a paralelní posuv k 
rovině upevnění

Δ ≤ 6 mm

Pevnost v krutu 200 N/85 mm/30 s přípustné zdeformování Δ ≤ 5 mm

Pevnost tahu spojení čtyřhranu F ≥ 100 N

Pevnost tahu mimo osu F = 600 N

Třída 2,

Západkový kroutící moment 
před a po zkoušce dlouhodobé 
funkčnosti

Mezichod  Západkový moment  Rozdíl hodnot
M0 ≤ 0,8 Nm Ma ≤ 4,0 Nm      Md ≥ 0,8 Nm

Volný axiální a paralelní posuv k 
rovině upevnění

Δ ≤ 4 mm

Pevnost v krutu 200 N/85 mm/30 s přípustné zdeformování Δ ≤ 2 mm

Pevnost tahu spojení čtyřhranu F ≥ 100 N

Pevnost tahu mimo osu F = 1.200 N

Třída 3/90 10 000 cyklů otevření

Třída 4/90 15 000 cyklů otevření

Třída 5/90 25 000 cyklů otevření

Třída 3/180 10 000 cyklů otevření a vyklopení

Třída 4/180 15 000 cyklů otevření a vyklopení

Třída 5/180 25 000 cyklů otevření a vyklopení

2. místo: životnost

Okenní kliky HOPPE se značkou jakosti RAL
Okenní kliky HOPPE na rozetách U10, U26, U34 stejně jako na rozetách 
Secustik® US10, US944, US945, US947, US952, US954, US956, USV919, 
MUS918, MUS920, MUS937, MUS943 jsou zkoušeny podle DIN EN 13126-
3, s rozměry odpovídacími DIN 18267 a splňují kvalitativní a zkušební předpis 
RAL-GZ 607/9.

Okenní kliky HOPPE s RAL100 
Uzamykatelné okenní kliky Secu100® a Secu100® + Secustik® odpovídají 
rozměrům dle normy DIN 18267 a jsou vhodné pro použití v oknech odol-
ných vůči vloupání třídy bezpečnosti RC1 až RC6 dle normy DIN EN 1627 a 
splňují jakostní a zkušební podmínky normy RAL-GZ 607/9.

Okenní kliky HOPPE se značkou jakosti RAL200
Uzamykatelné okenní kliky Secu200® na rozetách U52Z, U945Z, U11Z od-
povídají rozměrům dle normy DIN 18267 a jsou vhodné pro použití v oknech 
odolných vůči vloupání třídy bezpečnosti RC1 až RC6 dle normy DIN EN 
1627 a splňují jakostní a zkušební podmínky normy RAL-GZ 607/9.

1
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3. místo: rozměry
žádné požadavky odpovídající hlavní části EN 13126-1

4. místo: požární odolnost
žádné požadavky odpovídající hlavní části EN 13126-1

5. místo: provozní bezpečnost
třída 1 odpovídá hlavní části EN 13126-1

6. místo: Odolnost vůči korozi
minimálně třída 2 normy EN 1670, odpovídající hlavní části EN 13126-1

7. místo: bezpečnost  
(odpovídající dodatečným zkušebním parametrům)

Třída 0: žádná bezpečnost

Třída 1: odolnost 35 Nm proti ukroucení a utržení

Třída 2: odolnost 100 Nm proti ukroucení a utržení

Třída 3: odolnost 200 Nm proti ukroucení a utržení

Rozšíøení 0: bez zamykacího mechanismus

Rozšíøení 1: blokovací mechanismus

Rozšíøení 2: zamykací mechanismus s klíčem s ≤ 99 zamykacími variantami

Rozšíøení 3:
zamykací mechanismus s klíčem s ≥ 100 zamykacími 
variantami

Z toho se vytvoří následující kombinace pro 7. místo:

0/0 bez bezpečnostního účinku / bez zamykacího mechanismu

1/1 odolnost 35 Nm proti ukroucení a násilnému odstranění/blo-
kovací mechanismus

1/2
odolnost 35 Nm proti ukroucení a násilnému odstranění/za-
mykací mechanismus s klíčem s ≤ 99 zamykacími variantami

1/3
35 Nm proti ukroucení a násilnému odstranění/zamykací me-
chanismus s minimálně 100 zamykacími variantami

2/1
100 Nm odolnost proti ukroucení a násilnému odstranění/blo-
kovací mechanismus *

2/2
odolnost 100 Nm proti ukroucení a násilnému odstranění/za-
mykací mechanismus s klíčem s ≤ 99 zamykacími variantami *

2/3
odolnost 100 Nm proti ukroucení a násilnému odstranění/za-
mykací mechanismus s klíčem s minimálně 100 zamykacími 
variantami *

3/1
odolnost 200 Nm proti ukroucení a násilnému odstranění/ 
blokovací mechanismus **

3/2
odolnost 200 Nm proti ukroucení a násilnému odstranění/za-
mykací mechanismus s klíčem s ≤ 99 zamykacími variantami **

3/3
odolnost 200 Nm proti ukroucení a násilnému odstranění/za-
mykací mechanismus s klíčem s minimálně 100 zamykacími 
variantami **

* Alternativní odolnost proti ukroucení  
 ≥ 40 Nm při plné blokovací funkci 
** Alternativní odolnost proti ukroucení  
 ≥ 50 Nm při plné blokovací funkci 

DIN EN 13126-3, DIN 18267 a RAL-GZ 607/9
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8. místo: provedení
Aplikovaná část Evropské normy: třída 3 

Užití N: bez západkové funkce

Užití C: se západkovou funkcí

Provedení 1: okenní klika

Provedení 2: klika s rozvorou

3 / N1 Část 3/bez západkové funkce/okenní klika

3 / N2 Část 3/bez západkové funkce/klika s rozvorou

3 / C1 Část 3/se západkovou funkcí/okenní klika

3 / C2 Část 3/se západkovou funkcí/klika s rozvorou

Z toho se vytvoří následující kombinace pro 8. místo:

9. místo: zkušební veličina
žádné požadavky

Příklad:

Kategorie 
užití Životnost Rozměr Požární 

odolnost
Provozní 

bezpečnost
Odolnost 

vůči korozi
Bezpečnost-

ní účinek Provedení Zkušební 
veličina

2 3/180 – 0 1 2 3/3 3/C1 –

 Vysvětlení:

1. místo: klika k ovládání kategorie použití 2

2. místo: testováno 10 000 cykly otevření a vyklopení

3. místo: žádné požadavky na rozměry okna (nevyžaduje se)

4. místo: žádné požadavky na požární odolnost (nevyžaduje se)

5. místo: provozní bezpečenost 1 (vyžaduje se jen tato)

6. místo: odolnost vůči korozi třídy 2 normy DIN EN 1670 
(odpovídá 48 hodinám neutrálního testu v solné mlze)

7. místo: bezpečnost 200 Nm odporu proti ukroucení a utržení
a se zamykacím mechanismem s minimálně 100 různými zamy-
kacími variantami

8. místo:  provedení jako okenní klika se západkovým mechanismem

9. místo: žádné požadavky na zkušební veličiny okna (nevyžaduje se)

1
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Montáž okenních klik HOPPE

Okenní kliky HOPPE lze montovat (demontovat) bez většího úsilí. Standardně 
jsou vybaveny buď plnou krytkou nebo otočnou a pružně uloženou částeč-
nou krytkou.

Montáž okenní kliky

Částečná krytka

Přišroubování 

Plná krytka 

Přišroubování

Pro montáž okenní kliky s plnou krytkou kliku nejprve otočte do úhlu 
90 stupňů (klika musí být vodorovně). Poté odtáhněte plnou krytku od 
rozety přes krk kliky a otočte ke straně. Oba šrouby nad a pod klikou tak 
budou volně přístupné. 

Plná krytka kompletně 
kryje spodní rozetu

Pro montáž okenní kliky s částečnou krytkou kliku nejprve otočte 
do úhlu 90 stupňů (klika musí být vodorovně). Na rozdíl od plné krytky se 
částečná krytka neodtahuje, je pouze potřeba otočit ji ke straně. K tomu 
částečnou krytku lehce nadzdvihněte. 

Vezměte, prosím, na vědomí: u varianty s plochou rozetou se částečná 
krytka nenadzvedává, je pouze potřeba otočit ji ke straně. Oba šrouby 
nad a pod klikou tak budou volně přístupné.

Částečná krytka kryje 
přední část spodní 

rozety

Varianty s plnou krytkou

Varianty s částečnou krytkou

Plochá rozeta s  
podkonstrukcí  

zapuštěnou do profilu
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Secustik® – okenní klika se slyšitelnou výhodou v oblasti 
bezpečnosti

Okenní kliky Secustik® obsahují zavírací mechanismus coby integrovanou 
základní pojistku. Ta ztěžuje neoprávněné posunutí okenního kování zvenčí. 

Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom 
funguje jako „mechanická dioda“. Sice umožňuje 
normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale zároveň 
blokuje kliku, jestliže se někdo pokusí manipulovat 
s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování.
Při otočení kliky Secustik® o 180° ze zavírací polohy 
do polohy vyklopeno zaklapne samozajišťovací 
zavírací mechanismus s přesným kliknutím v 
různých polohách kliky. Tento zvuk typický pro kliky 
Secustik® představuje slyšitelnou výhodu, která se 

stará o větší bezpečnost okna.

Tak vzniká typický zvuk Secustik®

2

2
2

2

2 2
2

2

1

1

2

2
1

132

2 2
2

2
22

2

Tak ztěžuje technologie Secustik® pokusy o vloupání.

3

2 11

2

Secustik®

Na www.hoppe.com najdete 
další informace a  film. V  případě 
dotazů se obraťte na svého kon-
taktního partnera HOPPE.

Zavírací mechanismus oken-
ní kliky Secustik®

Při otáčení okenní kliky za-
padávají pružně uložené za-
jišťovací čepy 1  s přesným 
zacvaknutím do speciálních 
drážek v pozdře 2 .

V průběhu otáčivého pohybu 
jsou zajištovací čepy 1  po-
mocí spojovacího prvku 3  
unášeny k dalším dřážkám 
2 , do kterých slyšitelně za-
klapnou.

Při pokusu o vniknutí jsou 
zajišťovací čepy 1  zatlače-
ny spojovacím prvkem 3  
do drážek v pouzdře 2 .

V této poloze čepy 1  účinně 
brání v otočení okenní klikou 
z venku.

1
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VarioFit® – čtyřhran s variabilní délkou 

Dobře padne! Okenní klika s technologií VarioFit®

Pro hliníková, dřevěná a plastová okna existuje velké množství profilových 
systémů, které musí vyhovovat nejen požadavkům na úspory energie a bez-
pečnostním hlediskům, ale také designovým nárokům. Tyto systémy přitom 
vyžadují vhodné čtyřhrany o různých délkách.

Skladové zásoby okenních klik tedy musí zahrnovat provedení s různými dél-
kami čtyřhranů. To je jednak nepohodlné, jednak je to spojeno se značnými 
náklady na logistiku a správu skladů.

Řešení, které nabízejí výrobky společnosti HOPPE
Pouze jedna okenní klika pro různé okenní profily. Díky technologii VarioFit®, 
který je určen pro okenní kliky, lze vždy mít na skladě vhodnou délku pro 
rozdílné okenní profily.

Okenní klika VarioFit® je délkově přizpůsobitelná konkrétní hloubce okenního 
profilu. To je umožněno přítlačnou pružinou, která je umístěna uvnitř okenní 
kliky, kde působí na čtyřhran. Prostřednictvím pružinového mechanismu je 
čtyřhran plynule odtlačován do čtyřhranného otvoru převodového pastorku, 
přičemž zajišťuje přesné uložení.
Okenní klika přemostí rozdíly vestavné hloubky až 10 mm, a proto může být 
upevněna na okna s různými profilovými průřezy.

Integrovaná technologie Secustik®* ztěžuje přetáčení čtyřhranu, a tím i 
posunutí rozvory okna zvenčí. Samozřejmě i okenní klika VarioFit® je testo-
vána dle normy RAL.

Ve srovnání s okenními klikami, jejichž čtyřhrany mají pevné délky, je tedy při 
použití okenní kliky Secustik® s technologií VarioFit® možno výrazně omezit 
rozmanitost vyráběných variant. Potenciální úspory nákladů, které jsou s tím 
spojeny a kterých lze dosáhnout snížením složitosti, jsou nasnadě.

Evropský patent EP 2 107 187 
VarioFit® pro okenní kliky Secustik®

* Okenní kliky s  technologií 
Secustik® disponují blokovacím 
mechanismem proti nepovolané-
mu posunutí kování okna zvenčí 
a ukroucení čtyřhranu zvenčí.
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Přehled zvláštností okenní kliky Secustik® s technologií VarioFit®: 
• Flexibilní osazení na oknech s různými hloubkami profilů díky integrova-

ným přítlačným pružinám v krčku kliky.
• Patentované bezstupňové přizpůsobení délky čtyřhranu podle příslušné 

hloubky profilu okna.
• Variabilní délka 10 mm.
• Dostupné i pro uzamykatelné okenní kliky.
• Zavírací mechanismus v okenní klice díky osvědčené technologii Secustik®.
• Velký potenciál úspor v rámci skladování a logistiky.
• 10letá garance mechanické funkčnosti.
• Značková kvalita otestovaná normou RAL.

Okenní klika Secustik® s technologií VarioFit®. Délka vyřnívajícího čtyřhranu 42 mm.

převodovka

čtyřhran

42 mm

pružina

VarioFit® je standardně k dostání v provedení 32-42 mm (vysunutá délka 
čtyřhranu) včetně 2 párů šroubů. Jiné délky kolíku jsou k dostání po domluvě.

Okenní klika Secustik® s technologií VarioFit®. Délka vyčnívajícího čtyřhranu 32 mm.

převodovka

Druckfeder

čtyřhran

32 mm

1
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SecuForte®

SecuForte® – Jednoduše. Jinak. Bezpečněji.

Díky technologii SecuForte® nabízí společnost HOPPE zcela nový standard 
odolnosti proti vloupání. Okenní kliky a čtyřhrany jsou v zavřeném a vyklope-
ném stavu rozpojeny a klika je automaticky blokována – jedinečná bezpeč-
nostní koncepce, která účinně chrání před nedovoleným otevřením okna z 
vnějšku.

Okenní kliky s technologií SecuForte® nedovolují zloději žádnou manipulaci: 
Dokud je klika odpojená od čtyřhranu, je manipulace zvenčí takřka nemož-
ná. Díky tomu působí technologie SecuForte® jak proti posunutí okenního 
kování z vnějšku, tak i proti dalším metodám vniknutí, jako je rozbití skla nebo 
vrtání rámů, kdy dochází k pokusům otočit z vnější strany okenní kliku.

Přednosti
• ochrana před vloupáním prováděným proražením skla, vrtáním rámů a 

posunutím kování zvenčí
• funkce automatického blokování v poloze zavřeno (0°) a ve vyklopené 

poloze (180°)
• certifikace RAL
• s variabilní délkou čtyřhranu VarioFit®

• k dostání i v uzamykatelné variantě

Série Hamburg Série Toulon

Technologie SecuForte® je přihláše-
na k patentování a registrována jako 
značka.

Okenní kliky SecuForte® získaly v 
soutěži inovací na veletrhu EQUIP-
BAIE 2018 v Paříži cenu „Nejlepší 
inovace“.
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Větší bezpečnost okna – 
tímto způsobem funguje SecuForte®

Okenní kliky s technologií SecuForte® jsou v zavřeném a vy-
klopeném stavu odpojeny a blokovány, tzn. že klika a čtyřhran 
nejsou spojeny. Zloděj, který chce otočit klikou, např. proraže-
ním skla a vrtáním rámů zvenčí, sice může v případě možností 
vyvinutím masivní síly ukroutit kliku z rozety, i tak ale nebude 
schopen pohnout se čtyřhranem.

Výsledek: Okno nelze otevřít a pokus o vloupání se nezdaří.

Nový princip ochrany = nová manipulace s okenní klikou
Kliky s technologií SecuForte® se sice používají jinak než obvykle, přesto 
zcela jednoduše: Okno se otevře stisknutím kliky nejdříve ve směru rozety 
1 . Tím se uvolní zámek kliky a klikou lze otočit jako obvykle 2 .
Při zavírání nebo vyklápění okna se klika znovu zablokuje a je možné s ní 
manipulovat pouze opětovným stisknutím.

Zabezpečovací princip „nejprve stisknout – potom otočit“ je již dlouho 
široce rozšířený – používá se například u bezpečnostních uzávěrů lahví 
s nebezpečným obsahem (léky, leptavé čisticí prostředky atd.), aby bylo 
zajištěno, že například děti láhev samy neotevřou a nebudou ohroženy 
obsahem lahve.

1

2

12

Nejprve stisknout – potom otočit:
Když se klika stiskne ve směru rozety, do-
jde ke stlačení pružiny 1  a spojovací pr-
vek 2  znovu vytvoří spojení mezi klikou a 
čtyřhranem (a tím obnoví funkci kliky). Zá-
roveň se deaktivuje zámek kliky a klikou lze 
otočit jako obvykle.

V poloze otevřeno (90°) zůstává klika od-
blokována a pro další otáčení ji není potře-
ba opět stisknout.

2

3

1

zablokováno

odblokováno

Automatické blokování kliky:
V poloze 0° a v poloze 180° se uvolní pru-
žina 1  uvnitř kliky a spojovací prvek se 
oddělí 2  od svého protikusu na čtyřhra-
nu. Funkce kliky, tedy spojení mezi klikou 
a čtyřhranem, je zrušena. Zároveň se po-
mocí ozubení propojí spojovací prvek 2  
s dílem rozetové spodní konstrukce a vý-
ztuhou z ocelového plechu 3  a zablokuje 
kliku.

1
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Funkcí TBT

Uzamykatelné okenní kliky s funkcí TBT

Uzamykatelné okenní kliky TBT (Tilt Before Turn = vyklápění před otevřením) 
se stále častěji používají ve veřejných budovách a zařízeních jako jsou školy, 
mateřské školy, kliniky nebo domovy pro seniory, aby se znesnadnilo neo-
právněné otevření zevnitř.

Technika TBT umožňuje přitom pomocí klíče zajištění kliky ve vyklopeném 
pozici (pozice 90°). Další otočení kliky do pozice otevřeno (pozice 180°) je 
možné jen po opětovném odjištění.

Důležité: 
Funkce TBT je zaručena jen tehdy, 
když je použito odpovídající celoob-
vodové otočně/výklopné kování.

180° poloha – otevřeno

0° poloha – zavřeno

90° poloha – 
 vylopeno

Okenní kliky HOPPE s funkcí TBT:
Okenní kliky HOPPE s funkcí TBT se vyrábí ve verzích TBT1 a SecuTBT®. Jak 
se tyto dvě verze technicky odlišuje, je popsáno níže:

Okenní kliky s TBT1
Modely TBT1 jsou vybaveny volnoběhem mezi polohou zavřeno a vyklopeno 
(odjištění zamykací cylindrické vložky není nutné) tak, aby mohlo být umož-
něno větrání. V poloze 90° (vyklopeno) se nachází blokovací mechanismus. 
Posunutí do pozice 180° (otevřeno) je možné jen po odblokování zamykatel-
né cylindrické vložky.

TBT

U každé okenní kliky TBT je přilože-
na samolepka, která funkci TBT jed-
noduše vysvětluje.
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Okenní kliky s SecuTBT®

Okenní kliky s funkcí SecuTBT® dalším zdokonalením původní techniky TBT. 
Zajišťuje ještě více bezpečnosti a komfortu na okně.

V pozici 0° (zavřeno) lze okenní kliku HOPPE s funkcí SecuTBT® pomocí klíče 
zamknout a získat tím dodatečné zabezpečení proti vloupání. Jen díky od-
blokování (otočení klíče) může být klika uvedena do pozice 90° - vyklopeno. 

Když je okenní klika otočena do pozice vyklopeno, je – jinak než u původní 
techniky TBT – automaticky v 90° zablokována, takže jednoduše a kom-
fortně, bez toho aniž by klíč musel být použit! Otočení zpět do pozice zavře-
no je možné také bez odblokování. 

Aby mohla být okenní klika před vyklopením uvedena do pozice otevřeno 
(180°), je nutná manipulace obouruč: jen díky současnému otočení klíče a 
kliky je blokování zrušeno a okenní klikou může být otočeno do pozice ote-
vřeno. Tím je okenní klika chráněna před nepovoleným a neuváženým oto-
čením do pozice otevřeno.

Pokud je okenní klika HOPPE s funkcí SecuTBT® v pozici otevřeno a má být 
znovu uvedena zpět do pozice vyklopeno, je to možné i bez odblokování. V 
pozici vyklopeno je opět použita automatická zamykací technika, která kliku 
bez manipulace s klíčem bezpečně zablokuje. Z této pozice může být sice 
klikou otočeno do pozice zavřeno, ale již né zpět do pozice otevřeno. To lze 
jen díky zmíněné manipulaci obouruč k odblokování.

Shrnuto: vyšší bezpečnostní funkce, kde je to nutné, jednodušší a komfort-
nější manipulace, kde je to možné – přednosti, které také při vybavování 
veřejných budov hrají důležitou roli.

Evropský patent EP 1 357 243
Funkcí SecuTBT®

Všechny okenní kliky s SecuSelect® 
(viz str.  57) jsou k dostání rovněž 
s funkcí SecuTBT®.

1
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SecuDuplex®

SecuDuplex® – okenní klika s inovativní dvojitou funkcí
 
Okenní klika SecuDuplex® spojuje techniku okenní kliky s tlačítkem a tech-
niku uzamykatelné okenní kliky. Výsledkem kombinace obojího je inovační 
technika s dvojitou funkcí vyvinutá společností HOPPE.
 
„Normální“ uzamykatelná okenní klika:
V případě běžných uzamykatelných okenních klik lze kliku ovládat, je-li cy-
lindrická vložka odblokovaná. Pokud je cylindrická vložka v 0° uzavřeném 
stavu nebo v 180° výklopného stavu zatlačena, je okenní klika zablokována. 

Okenní klika SecuDuplex® s inovativní dvojitou funkcí:
U okenních klik SecuDuplex® s dvojitou funkcí lze kliku ovládat, je-li cylin-
drická vložka s tlačítkem odemčená a stlačena při otáčení. To znamená, 
že klika může být při zavírání ovládána pouze stlačením cylindrické vložky s 
tlačítkem. Pokud není cylindrická vložka s tlačítkem zatlačena, zůstává klika 
zablokována v 0° zavírací nebo 180° vyklopené pozici.

• Přesunutí kování okna a přetočení čtyřhranu zvenčí je navíc ztíženo samo-
činnou blokací (technologie tlačítka) – i když není okenní klika zamčená.

• Uzamčení okenní kliky zabraňuje nepovolené manipulaci s klikou zevnitř a 
možnost vloupání zvenčí je značně ztížena.

31 2

Odemknout, stisknout a držet, otočit!

Evropský patent EP 2 107 189
SecuDuplex®
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Bezpečnostní a pohodlné – 
okenní kliky se Secu100® nebo Secu200®

Uzamykatelné okenní kliky s technologií Secu100® nebo Secu200® nabízejí 
vysoký stupeň mechanické ochrany proti vloupání. Technologie Secu100® 
zabraňuje násilnému otočení nebo ukroucení uzavřené okenní kliky až po 
použití síly o velikosti 100 Nm, kliky s technologií Secu200® odolají dokonce 
síle o velikosti až 200 Nm. Zablokování zavřeného nebo vyklopeného okna 
probíhá rychle a jednoduše stisknutím knoflíku na zámku, navíc velký otoč-
ný klíč nabízí zvýšený komfort obsluhy.
Požadované a na trhu osvědčené tvary klik navíc nabízejí atraktivní poměr 
ceny a výkonu.
Po domluvě jsou k dostání rozličné varianty zamykání.

Porovnání výhod:

• Secu100® – standard výkonu, bezpečnosti a komfortu
 - Splňuje ve spojení s vhodnými prvky oken požadavky evropské normy 
DIN EN 1627-1630 (třída bezpečnosti RC 1-6) i normy DIN EN 13126-3 a 
je tak možné ji prodávat do všech zemí EU.

 - Certifikace dle RAL100
 - Uzamykatelná okenní klika zabraňuje ukroucení nebo odtržení až do po-
užití síly o velikosti 100 Nm*.

• Secu200® – dvojí výkon, dvojí bezpečnost, stejný komfort
 - Splňuje ve spojení s vhodnými prvky oken požadavky evropské normy 
DIN EN 1627-1630 (třída bezpečnosti RC 1-6) i normy DIN EN 13126-3 a 
je tak možné ji prodávat do všech zemí EU.

 - Certifikace dle RAL200
 - Uzamykatelná okenní klika zabraňuje ukroucení nebo odtržení až do po-
užití síly o velikosti 200 Nm*.

Secu100® a Secu200®

* 1 Nm (newtonmetr) je jednotka krouticího momentu a vyjadřuje sílu o velikosti 1 N působící 
na rameno páky o délce 1 m na bodu otáčení.

Zamezuje ukroucení a odtržení okenní kliky z tělesa rozety s krouti-
cím momentem až 100 Nm pro Secu100® a 200 Nm pro Secu200®.

ukroucení odtržení

1
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Secu100® + Secustik®

Secu100® + Secustik® = standard pro výkon, bezpečnost 
a pohodlí se slyšitelnou výhodou v oblasti bezpečnosti

Okenní klika Secu100® + Secustik® spojuje technologii Secu100® s techno-
logií Secustik®: Tím vzniká jak vysoká mechanická bezpečnost v zavřeném 
stavu, tak i stálá základní bezpečnost, když není okenní klika uzamčená. 
Detailně to znamená:

Technologie Secustik® dlouhodobě ztěžuje neoprávněné posunutí kování 
okna zvenčí díky integrovanému blokovacímu mechanismu. Jeho jemné za-
klapnutí vytváří zvukový signál, který zvyšuje základní bezpečnost.

Technologie Secu100® zabraňuje ukroucení a odtržení okenní kliky od 
těla rozety až po kroutící moment 100 Nm.

ukroucení odtržení

Uzamykatelné okenní kliky Secu100® + Secustik® – nejdůležitější  
výhody:
• splňuje požadavky evropské normy DIN EN 1627-1630 – může být proto 

prodávána ve všech zemích EU,
• ve spojení s vhodným okenním prvkem splňuje požadavky všech tříd odol-

nosti RC 1–6,
• požadované a na trhu osvědčené tvary klik navíc nabízejí atraktivní poměr 

ceny a výkonu.
• certifikace dle RAL100
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Evropský patent EP 1 837 461 
SecuSelect®

SecuSelect®

Jistě a jedinečně – okenní kliky s technikou SecuSelect® 

SecuSelect® spojuje vícero účinných technologií proti vloupání:

• Secu100® + Secustik®: Secu100® zabraňuje ukroucení a utržení okenní 
kliky až do síly 100 Nm. Dodatečně znesnadňuje blokovací mechanismus 
Secustik® neoprávněnému posunutí okenním kováním zvenku – také v pří-
padě, že okenní klika není zamčená uzamykací cylindrickou vložkou!

• Uzamykatelná rozeta: zamykací mechanismus pro okenní kliku je umís-
těn v rozetě, na místo kliky. Pří použití síly na kliku okolo 100 Nm se tato 
sice od rozety ukroutí, rozeta ale zůstane pevně na okenním profilu a i 
nadále zajišťuje uzamčením okno.

Mnoho možností ve výběru modelu díky technice Quick-Fit
Technika Quick-Fit umožňuje individuální výběr z mnoha modelů. Každá klika 
z oblasti interiérového kování, která je vybavena čtyřhranem Quick-Fit, může 
být nakombinována s rozetou SecuSelect®. Kromě toho může být rozeta na-
montována zamykací cylindrickou vloužkou buď směrem nahoru nebo dolů.

SecuSelect® – přednosti na první pohled:
• s technikou Secu100® + Secustik®: vysoké mechanické zabezpečení 

v uzamčeném stavu, jakož i stálá základní bezpečnosti v neuzamčeném 
stavu

• ještě větší stabilita a skoro nulová možnost pro vloupání díky umístění za-
mykací cylindrické vložky v rozetě místo v klice

• mnoho individuálních možností při výběru modelů klik s technikou Quick-Fit 
také v oblasti interiérového kování

• vysoký komfort ovládání variabilní možností umístění zamykací cylindrické 
vložky a velkým otočným klíčem

• rychlé a jednoduché zajištění uzavřeného nebo vyklopeného okna „stlače-
ním knoflíku“ na zámku

• splňuje požadavky evropské normy DIN EN 1627-1630 a může tak být 
uváděn na trh ve všech zemích Evropské Unie

• ve spojení s vhodným okenním elementem splňuje požadavky veškerých 
tříd odolnosti RC 1–6

• k dostání také s funkcí SecuTBT®

Možnosti montáže zamykací
cylindrické vložky:

dole nebo nahoře

Krytka

Klika bez 
čtyřhranu

* slitina zinku

Plastová podkonstrukce

Plný čtyřhran HOPPE

Zamaková*
podkonstrukce

Vodící kroužek 

Zamykací cylindrická vlož-
ka s otočným klíčem

1
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eMadlo FingerScan

eMadlo FingerScan – jednoduše a bezpečně

Možnosti biometrických přístupů se neustále rozšiřují. Oblíbenou náhradou 
klíče je lidský prst.

U eMadla FingerScan je senzor pro otisk prstu integrován přímo do madla, 
resp. knoflíku bezpečnostního kování. „Odemykání“ a otevírání tak lze prová-
dět pouze jediným plynulým pohybem ruky.

Výhody
• jednoduchá a bezpečná manipulace
• ergonomicky smysluplně umístěný senzor pro otisk prstu
• harmonický design
• univerzální přípojka k motorickému zámku
• značková kvalita HOPPE

Jednoduchá a bezpečná obsluha
Ovládání senzoru pro otisk prstu je jednochudé a intuitivní. Celý systém lze 
nastavit jedním prstem (master finger). Další nastavení lze provádět přes 
malé dálkové ovládání. Do systému lze uložit až 150 otisků prstů.

Otisk prstu je u tohoto senzoru identifikován na základě pohybu. Na samot-
ném skeneru nezůstane žádný otisk prstu, takže nelze vyhotovit nedovole-
nou kopii.

K dostání jsou bezpečnostní kování (štítek, rozeta) s knoflíkem (E86GAC) a 
nebo s madlem ve tvaru písmene D (E5095AC) nebo se čtvercovým průřezem 
(E5764AC; E5766AC).

Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F F69
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Senzory pro otisk prstu od společnosti Idencom
HOPPE využívá pro eMadla FingerScan senzory pro otisk prstu od výrobce 
Idencom, který patří mezi vedoucí dodavatele biometrických identifikačních 
systémů.

• nejvyšší funkční jistota (99,5 %)
• intuitivní ovládání
• nezávislé na počasí
• kompaktní způsob zabudování
• mnohokrát oceněný design
• vyrobeno v Německu

E5095AC F69

Technické údaje
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až + 60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Varianty elektrického připojení (pro motorický zámek):  

– FUHR multitronic 
– GU-SECURY Automatic s A-otvíračem 
– KFV GENIUS 
– Winkhaus blueMatic EAV3 (bez Y-kabelu) 
– Winkhaus blueMotion 
– univerzální (možnost výběru jak kladného, tak záporného řídícího  
 impulsu)

• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně 
baterie (typu CR 2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou
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Evropský patent EP 1 838 941
SecuSignal®

eKlika SecuSignal® – pouhé otevírání a zavírání je minu-
lostí

eKlika SecuSignal® vysílá při pohybu rádiový signál. V systému Smart Home 
může tato informace zlepšit automatické řízení vytápení, osvětlení, zastiňo-
vání atd.

Výhody
• bezbateriová komunikace díky technologii EnOcean
• bezproblémová integrace do systému Smart Home
• extrémně nízké záření
• k dostání také s technologií pro ochranu proti vloupání
• na výběr tři tvary kliky:  

série HOPPE Amsterdam, Atlanta a Toulon
• značková kvalita HOPPE

Atlanta - 0530S/FR-408 100NM F9 Toulon - 0737/FR-409 F9 Amsterdam - E0400/FR-408 F69

Není nutná baterie
eKlika SecuSignal® spolupracuje s rádiovým standardem  EnOcean, který 
umožňuje komunikaci bez použití baterií s klimaticky neutrálním principem 
Energy Harvesting. Energie k odesílání bezdrátového signálu vzniká z po-
hybu okenní kliky. Informace je přenášena bezúdržbově a spolehlivě – bez 
náročného vyměňování baterií.

• šetří životní prostředí
• je klimaticky neutrální
• nabízí dlouhou životnost
• je komfortní
• extrémně nízká hladina elektronických emisí – cca 100krát nižší než u 

kabelového snímače

bezdrátové komfortníbezbateriové

eKlika SecuSignal®
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Tyto scénáře by bylo možné nastavit v  
systému s eKlikou SecuSignal® 

• zapnutá klimatizace pouze tehdy, když je okno zavřené
• automatické ztlumení topení, když je okno otevřeno pro větrání
• automatické ztlumení hlasitosti elektronických zábavních zařízení při ote-

vřeném okně
• automatické stažení rolet pouze tehdy, když jsou zavřeny terasové dveře 
• zapnutí světla pouze tehdy, když je zavřené okno (komáři v létě!)

Plánování dosahu rádiového připojení
Rádiové signály jsou elektromagnetické vlny, jejichž signál na cestě z vysílače 
do přijímače může být utlumen. Podrobný návod pro plánování dosahu rádi-
ového připojení je uveden v EnOcean White Paper AN001 „Reichweitenpla-
nung für EnOcean-Funksysteme“ na webu www.enocean.de. 

Snadná integrace do systémů Smart Home
Uvedení eKliky do provozu trvá jen několik minut: Do systému je přidána 
podle parametrů předdefinovaných výrobcem a poté integrována jako nová 
komponenta.

zavřenootevřeno vyklopeno

Technické údaje
• Teplotní rozsah: uskladnění -20 °C až +65 °C
• Teplotní rozsah: provoz +5 °C až +40 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: max. 80 %, nekondenzující
• Rádiový protokol: EnOcean EEP F6-10-00
• Rádiová frekvence: 868 MHz
• Rychlost přenosu: 120 kbps +/-5 %
• Přenášené informace: poloha kliky (otevřeno/vyklopeno/zavřeno)
• Vysílací výkon: max. 10mW EIRP
• Rádiový dosah: podle specifikace EnOcean max. 30 m, závisí na 

vlastnostech budovy
• Napájení: bez baterií, přes Energy Harvesting



Mezinárodní referenční objekty (výběr)

Další referenční objekty na internetových stránkách www.hoppe.com.

Německo
Spree-Ufer-Residenz ...........................................................................Berlín
Stadttor am Landtag ...................................................................Düsseldorf
Europa-Center ............................................................................... Hamburk
Allianz-Arena  ................................................................................. Mnichov
RheinEnergieStadion ......................................................... Kolín nad Rýnem

Francie
Deutsche Bank .....................................................................................Paříž
Musée du quai Branly ...........................................................................Paříž
Musée du Tennis ..................................................................................Paříž
Stade de France ..............................................................Paříž – Saint Denis
Parlement Européen ......................................................................Štrasburk

Velká Británie
British Telecom Headquarter ............................................................. Londýn
The Royal Thai Embassy .................................................................. Londýn
The University of Worcester ..........................................................Worcester

Itálie
Selimex............................................................................................... Laces 
Ospedale „Alessandro Manzoni“ ......................................................... Lecco
Centro di recupero „Fatebenefratelli“ ................Cernusco sul Naviglio Milano
Fiera di Milano ..................................................................................... Milán
Palazzo Pirelli ....................................................................................... Milán

Malajsie
SIEMENS-NIXDORF Head Office ............................................Kuala Lumpur
PETRONAS Head Office ...........................................Kota Kenabalu (Sabah)

Nizozemsko
Eempolis .................................................................................... Amersfoort
La Guardia Plaza Toren I en II......................................................Amsterdam
Kantoor La Tour ........................................................................... Apeldoorn
Millenium Tower ........................................................................... Rotterdam
Montevideo ................................................................................. Rotterdam

Rakousko
Lékařský dům Baden u Vídně .............................................. Baden (u Vídně)
Porsche-Hof ...................................................................................Salcburk 

Švýcarsko
Stade de Suisse ................................................................................... Bern
Zürich Hilton Hotel ............................................................................ Curych

Španělsko
Edificio Banco Vitalicio ..................................................................Barcelona
Edificio Central RACC ...................................................................Barcelona
Hospital de Santiago ..............................................Compostela (La Coruña)
Hospital Universitario de Canarias ............................. Santa Cruz de Tenerife
Teleférico Pico del Teide ...................................................................Tenerife

Česká republika
Hotel Aria***** ......................................................................................Praha

Turecko
Atatürk Airport Istanbul .................................................................... Istanbul

Maďarsko
Külügyminisztérium (ministerstvo zahraničních věcí) ...................... Budapešť 
Művészetek Palotája (Palác umění) ............................................... Budapešť

Montevideo
 (Rotterdam)

Ärztehaus (Baden bei Wien)
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Stadttor am Landtag (Düsseldorf)

RheinEnergieStadion (Kolín nad Rýnem)

Palác umění (Budapešť)

Selimex (Laces)

Parlement Européen (Štrasburk)

Allianz-Arena (Mnichov)
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Podnik

Skupina HOPPE

V roce 1952 založil Friedrich Hoppe v Heiligenhausu u Düsseldorfu – tehdej-
ším německém centru výroby zámků a kování – podnik na výrobu dveřních 
kování. V roce 1954 přemístil podnik do Stadtallendorfu v Hesensku a položil 
základní kámen plynulého růstu.

Skupina HOPPE – celosvětově činný podnik se sídlem ve Švýcarsku – je 
dnes vedena Wolfem Hoppe a Christophem Hoppe ve druhé generaci 
zakladatele podniku.

Rodinný podnik HOPPE vedený majiteli zaujímá se přibližně 2 800 zaměst-
nanci v sedmi závodech v Evropě a USA a mezinárodním odbytem vedoucí 
postavením na celoevropském trhu ve vývoji, výrobě a prodeji systémů 
kování pro dveře a okna.

Na základě férových vztahů k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a 
regionálnímu prostředí sleduje podnik zásadu: Rentabilita má přednost před 
obratem. Tyto zásady utváří skupinu HOPPE:

„Kreativita je smysluplné přemýšlení proti pravidlům“
jejímž výsledkem je:

„Jinak a lépe než ostatní.“

HOPPE
Turkey Ltd. Sti.
TR-IstanbulPrávní struktura společnosti od 01/2018

právně nesamostatná jednotka
právně samostatná jednotka

HOPPE

HOPPE Holding AG
CH-Müstair

D-Stadtallendorf
HOPPE AG

I-Lana
HOPPE AG

CZ-Chomutov
HOPPE s.r.o.

North America, Inc.
USA-Fort Atkinson,WI

CH-Müstair
HOPPE AG

GB-Wolverhampton
HOPPE (UK) Ltd.

I-Laas
Závod

I-Schluderns
Závod

HOPPE

D-Stadtallendorf
Závod

D-Bromskirchen
Závod

D-Crottendorf
Závod

HOPPE
España S.L.
E-Sant Cugat del Valles

HOPPE 

CN-Shanghai
(Shanghai) Ltd.

Zastoupení
Middle East
UAE-Dubai

Zastoupení
Švédsko
S-Kungsbacka

HOPPE
France E.U.R.L.
F-Illzach

HOPPE 

A-Salzburg
Österreich GmbH 

Pobočka
Benelux
NL-Barneveld

Z t í

HOPPE
Nordic Countries Oy
FIN-Tuusula

RUS-Moskva
Rusko
Zastoupení

Zastoupení

UA-Kyjev
Ukrajina
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Klika pro vás.

Kvalita přináší radost a evokuje pocit, že 
jsme vyrobili kliku pro vás. Kování, která 
jsou rozpoznatelná podle typické značky 

 jsou značkovým zbožím. A jako tako-
vá jsou podle pojetí HOPPE splněním 
závazku kvality. 
Veškeré výrobní závody skupiny HOPPE 
v Německu, Itálii a České republice jsou 
certifikovány podle normy DIN EN ISO 
9001:2015. Snaha o co nejvyšší kvalitu 
zůstává trvalým procesem. 
HOPPE ví, že již dávno nestačí vyrábět 
technicky dokonalý produkt. Racionální 
plnění požadavků kvality, shoda s plat-
nými předpisy, krátké životní cykly vý-

robku a především vstřícnost vůči zákazníkům jsou jen několika důležitými 
kritérii, kterými se HOPPE řídí.

Výrobní program

Pro všechny, kteří chtějí zkrášlit svůj příbytek, je HOPPE přední evropskou 
značkou kvality dveřních a okenních klik. Naše produkty vynikají prvotřídní 
kvalitou za férové ceny a podtrhují osobní životní styl i styl zařízení interiérů. 
Produkty HOPPE jsou u profesionálů první volbou. V rámci bohaté nabídky 
výrobků si každý zcela jistě vybere to nejvhodnější podle svého vkusu. 
HOPPE nabízí nejen velké množství krásných kování pro dveře a okna, ale 
věnuje se i speciálním řešením. Díky tomu můžete svůj dům nebo byt vybavit 
od reprezentativního vstupu přes vnitřní dveře až po okna individuálně klikou 
pro vás – a to v materiálech, jakými jsou hliník, ušlechtilá ocel, plast nebo 
mosaz.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je ve společnosti 
HOPPE „zákonem“. Příklady realizace:

• Výroba kování šetrná vůči životnímu pro-
středí.

• Používání užitkové vody a uzavřený oběh 
vody.

• Ekologické balicí materiály.
• Znovupoužitelné zbytky materiálů coby 

sekundární suroviny.
• Využití odpadního tepla.
• Alternativní výroba energie.
• Opatření k energetické efektivnosti.
• Členství v „ekologické iniciativě Hesensko“.

Veškeré výrobní závody skupiny HOPPE v 
Německu, Itálii a České republice jsou od 
roku 2001 certifikovány podle normy DIN EN ISO 14001:2015 (ekologický 
management). Kromě toho byla společnost HOPPE AG, Stadtallendorf v 
roce 2014 certifikována podle DIN EN ISO 50001:2011 (energetický mana-
gement).

1
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Originál

Podle toho poznáte originální výrobky HOPPE

Značka HOPPE  viditelně odkazuje na výrobce a je tak i důležitým prvkem 
záruky za výrobek. V případě vad výrobku se můžete kdykoli obrátit na vý-
robce; to nemohou „bezejmenné výrobky“ (bez značky) nabídnout.

Značku HOPPE najdete u všech kování dveřních klik na
• vnější straně štítů 1  a klikových rozet 2
• zadní straně litých štítů 3
• profilovém čtyřhranu HOPPE 4

Nejen symbol značky HOPPE, ale také typická vybrání klik HOPPE 10  a nové 
spojení HOPPE Quick-Fit 11  jsou dalšími vlastnostmi, které vám dodají jisto-
tu, že skutečně v rukou držíte, popř. montujete, výrobek HOPPE.

Značku HOPPE najdete u všech okenních klik na
• krytce rozety 5  (pokud není vyraženo logo zákazníka)
• tělese rozety 6  
• dělicím prstenci 7
• klíči 8  
• zadní straně krku kliky 9  (v případě uzavíratelných okenních klik)

10

11

3 41 2

7 85 6 9
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Madla

 



Produktová řada duraplus®

více než standard

E5012
Strana 74

E5014
Strana 75

E5062
Strana 76

E5091
Strana 77

= mosaz

5004
Strana 72

5010
Strana 72

5110
Strana 73

5210
Strana 73

5310
Strana 73

= ušlechtilá ocel= hliník

E5310
Strana 80

E5092
Strana 78

E5095
Strana 79

E5110
Strana 79

E5210
Strana 80

E5511
Strana 81

Přehled madel
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E5724
Strana 82

E5764
Strana 83

E5804
Strana 84

M553
Strana 84
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Madla
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více než standard
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 5004
HOPPE - hliníkové madlo, tyčového tvaru:
• Podpěry: vyhnuté
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø
Délka F1 F9-2 F9714M

b.j. Krt.
Rozteč obj. č. obj. č. obj. č.

Madlo tyčového tvaru, 
kus

25 330 3779101 2345951 11620778 1 5
210    
500   11690082 1 5
210    

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

 5010
HOPPE - hliníkové madlo, tvaru U:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø Rozteč
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Madlo ve tvaru U, kus 30 300 8051229 1 5
 

350 6859177 1 5
 

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

Madla

Přehled barev viz konec katalogu.
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 5110
HOPPE - hliníkové madlo, vyhnuté tvaru U:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø Rozteč
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Madlo vyhnuté tvaru 
U, kus

30 300 8051419 1 5
 

350 8051385 1 5
 

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

 5210
HOPPE - hliníkové madlo, trojúhelníkového tvaru:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø Rozteč
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Madlo trojúhelníkového 
tvaru, kus

30 300 8051336 1 5
 

350 8051302 1 5
 

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

 5310
HOPPE - hliníkové madlo, půlkruhového tvaru:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø Rozteč
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Madlo ve tvaru  
polokruhu, kus

30 300 8051260 1 5
 

350 8051252 1 5
 

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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 E5012
HOPPE - nerezové madlo, tyčové:
• Podpěry: kruhové, zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø
Délka F69 F9714M

b.j. Krt.
Rozteč obj. č. obj. č.

Madlo tyčového tvaru, 
kus

30 400 8124414  1 5
300   
500 2011053 11821887 1 5
300   
600 2011061 11821954 1 5
400   
700  11822156 1 5
500   
800 2011555 11797976 1 5
560   
1000 2011571 11827646 1 5
700   
1200 2011598 11797988 1 1
900   

1400 2011643 11830864 1 1
1000   
1600 2011678  1 1
1200   
1800 2011707  1 1
1300   

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

Madla

Přehled barev viz konec katalogu.
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nerezová tyč

hliníkové podpěry

E5014
HOPPE - nerezové madlo, tyčové:
• Podpěry: vyhnuté, z hliníku
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø
Délka F69/F1-2

b.j. Krt.
Rozteč obj. č.

Madlo tyčového tvaru, 
kus

30 400 2206301 1 5
250  
500 2206344 1 1
300  
600 2206387 1 1
400  
800 2206424 1 1
560  
1000 2206459 1 1
700  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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 E5062
HOPPE - nerezové madlo, tyčové:
• Podpěry: kruhové, zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø
Délka F69

b.j. Krt.
Rozteč obj. č.

Madlo tyčového tvaru, 
kus

35 500 3225408 1 5
300  
600 3225432 1 5
400  
800 3225441 1 5
560  

1000 3225459 1 5
700  
1200 3225467 1 1
900  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

Madla

Přehled barev viz konec katalogu.
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 E5091
HOPPE - nerezové madlo průřezu D, tyčové:
• Podpěry: kruhové, přímé
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis  
Délka F69 F9714M

b.j. Krt.
Rozteč obj. č. obj. č.

Madlo průřezu D, 
tyčové, kus

 600  11827889 1 1
400   
800 11681391 11827658 1 1
560   

1000 11681408 11827665 1 1
700   
1200 11681415 11827671 1 1
900   
1400 11681421 11827683 1 1
1000   
1600 11681512 11827695 1 1
1200   
1800 11681433 11835539 1 1
1300   

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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 E5092
HOPPE - nerezové madlo průřezu D, tyčové délka na přání:
• Podpěry: kruhové, zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis  Rozteč
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Madlo průřezu D, 
tyčové, kus

 560 11742598 1 1
 

700 11743335 1 1
 

900 11743359 1 1
 

1000 11743360 1 1
 

1200 11743438 1 1
 

1300 11743402 1 1
 

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

Madla

Přehled barev viz konec katalogu.
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 E5095
HOPPE - nerezové madlo průřezu D, tvaru U:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis  Rozteč
F69 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Madlo průřezu D, tvaru 
U, kus

 600  11827713 1 1
  

800  11827725 1 1
  

1000 11681378 11829874 1 1
  

1200 11681445 11829953 1 1
  

1400 11681457 11829965 1 1
  

1600 11681469 11829977 1 1
  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

 E5110
HOPPE - nerezové madlo, tvaru U, vyhnuté:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø Rozteč
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Madlo vyhnuté tvaru 
U, kus

30 300 602605 1 5
 

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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 E5210
HOPPE - nerezové madlo, trojúhelníkový tvar:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø Rozteč
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Madlo trojúhelníkového 
tvaru, kus

30 300 556106 1 5
 

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

 E5310
HOPPE - nerezové madlo, půlkruhový tvar:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø Rozteč
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Madlo ve tvaru  
polokruhu, kus

30 300 6804538 1 5
 

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

Madla

Přehled barev viz konec katalogu.
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 E5511
HOPPE - nerezové madlo, obloukový tvar:
• Podpěry: kruhové, přímé
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis Ø
Délka F69

b.j. Krt.
Rozteč obj. č.

Madlo obloukového 
tvaru, kus 

30 350 2707940 1 5
210  
800 2611059 1 1
695  
1200 2694851 1 1
1000  

Madlo obloukového 
tvaru se třetí opěrkou, 
kus 

30 1600 2694860 1 1
1400  
2000 2694878 1 1
1800  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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 E5724
HOPPE - nerezové madlo, tyčové, obdélníkové:
• Podpěry: čtvercové zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis
Délka F69 F9714M

b.j. Krt.
Rozteč obj. č. obj. č.

Madlo pravoúhlé, 
tyčovitý tvar, kus

40x15 400 3977458  1 5
300   
500 3977466  1 5
300   
500  11831777 1 1
300   
600 3977474 11831789 1 5
400   
800 3977503 11827300 1 5
560   
1000 3977520 11831790 1 5
700   
1200 3977538 11827312 1 1
900   
1400 3977554 11835588 1 1
1000   
1600 3977589 11827361 1 1
1200   
1800 3977597 11835576 1 1
1300   

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

Madla

Přehled barev viz konec katalogu.



2

83

 E5764
HOPPE - nerezové madlo, tyčové, čtvercové:
• Podpěry: čtvercové zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis
Délka F69 F9714M

b.j. Krt.
Rozteč obj. č. obj. č.

Madlo hranaté tyčové, 
kus

35x35 400 3977036  1 5
300   
500 3977052 11831716 1 5
300   
600 3977061 11831735 1 5
400   
800 3977079  1 5
560   
800  11798215 1 1
560   

1000 3977095 11831765 1 5
700   
1200 3977108  1 5
900   
1200  11798221 1 1
900   
1400  11835679 1 1
1000   
1400 3977124  1 5
1000   
1600 3977132  1 5
1200   
1600  11835606 1 1
1200   
1800 3977159  1 5
1300   
1800  11835618 1 1
1300   

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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nerezový knoflík

hliníkové podpěry

E5804
HOPPE - nerezové madlo, tyčové, obdélníkové:
• Podpěry: vyhnuté, z hliníku
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis
Délka F69/F31-1

b.j. Krt.
Rozteč obj. č.

Madlo pravoúhlé, 
tyčovitý tvar, kus

35x12 500 3225862 1 1
300  
700 3225871 1 1
500  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

 M553
HOPPE - mosazné madlo, ve tvaru nepravidelného trojúhelníku:
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11

Popis  Rozteč
F73 F77-R F98-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Madlo tvaru zaoblené-
ho trojúhelníku, kus

 250 1843860 1886288 1868910 1 5
   

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

Madla

Přehled barev viz konec katalogu.
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Bezpečnostní / klíčové rozety

 



(E)42NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
Strana 90, 95

(E)52ZNSB-ZA
Strana 94, 98

(E)52ZNSB
Strana 94, 98

(E)52S
Strana 94, 99

E42NSA
Strana 95

= ušlechtilá ocel= hliník

(E)42NSB/
42HS ES1 (SK2)
Strana 90, 95

(E)42ZNSB-ZA/
42HS
Strana 90, 96

42NSB-ZA/42HS
Strana 91

(E)42ZNSB/42HS
Strana 91, 96

(E)42ZNSB-ZA
Strana 91, 96

(E)42ZNSB
Strana 91, 96

42NSB-ZA
Strana 92

42NSB
Strana 92

(E)42HS
Strana 92, 97

(E)52NSB-ZA/
52S ES1 (SK2)
Strana 93, 97

(E)52NSB/52S 
ES1 (SK2)
Strana 93, 97

(E)52ZNSB-ZA/
52S
Strana 93, 98

(E)52ZNSB/52S
Strana 94, 98

Produktová řada duraplus®

více než standard

Přehled bezpečnostních / klíčových rozet
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E75ZNSB-ZA/
52S
Strana 99

E75ZNSB/52S
Strana 100

E75ZNSB-ZA
Strana 99

E75ZNSB
Strana 100

(E)44S-ZA
Strana 100, 104

(E)44S-SR-ZA
Strana 101, 104

(E)44S
Strana 101, 105

(E)55S-ZA
Strana 102, 105

E44S-SK
Strana 105

(E)55S-SR-ZA
Strana 102, 106

(E)55S-SR
Strana 103, 106

(E)55S
Strana 103, 106

E55S-SK
Strana 107

(E)44S-SR
Strana 101, 104
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Bezpečnostní / klíčové rozety
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více než standard
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 42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár se zakrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  10807529 2 12
 

 42NSB/42HS ES1 (SK2)
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár pro vchodové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  10807262 2 12
 

 42ZNSB-ZA/42HS
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár se zakrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11535829 2 12
 

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.



3

91

 42NSB-ZA/42HS
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár se zakrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F4

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11688154 2 12
 

 42ZNSB/42HS
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár pro vchodové dveře:
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11536056 2 12
 

 42ZNSB-ZA
HOPPE - hliníková bezpečnostní klíčová rozeta se zakrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

57-62 
67-72

  11536044 5 30
 

 42ZNSB
HOPPE - hliníková bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnější strana):
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

57-62 
67-72

  11536093 5 30
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 42NSB-ZA
HOPPE - hliníková bezpečnostní klíčová rozeta se zakrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F4

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

71-76   6919369 5 30
 

 42NSB
HOPPE - hliníková bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnější strana):
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F4

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

67-72   6918288 5 30
 

 42HS
HOPPE - hliníková klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis  Otvor
F1 F4 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Klíčová rozeta, kus    10808281 10808302 10808311 5 30
   

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.
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 52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár se zakrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání

Popis  Otvor
F1 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

67-72   3605136 11622672 2 12
  

 52NSB/52S ES1 (SK2)
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár pro vchodové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání

Popis  Otvor
F1 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

67-72   3605355 11622696 2 12
  

 52ZNSB-ZA/52S
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár se zakrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11536834 2 12
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 52ZNSB/52S
HOPPE - hliníkové bezpečnostní klíčové rozety-pár pro vchodové dveře:
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11536865 2 12
 

 52ZNSB-ZA
HOPPE - hliníková bezpečnostní klíčová rozeta se zakrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

57-62 
67-72

  11537085 5 30
 

 52ZNSB
HOPPE - hliníková bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnější strana):
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

57-62 
67-72

  11536895 5 30
 

 52S
HOPPE - hliníková klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis  Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klíčová rozeta, kus    3561823 3561831 5 30
  

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.
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 E42NSA
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnější strana):
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

67-72   8092371 5 30
 

 E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)
HOPPE - pár nerezových bezpečnostních klíčových rozet s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  10809268 2 12
 

 E42NSB/42HS ES1 (SK2)
HOPPE - pár nerezových bezpečnostních klíčových rozet pro vchodové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  10809401 2 12
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 E42ZNSB-ZA/42HS
HOPPE - pár nerezových bezpečnostních klíčových rozet s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11537176 2 12
 

 E42ZNSB/42HS
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře:
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11537218 2 12
 

 E42ZNSB-ZA
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta s překrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

57-62 
67-72

  11537206 5 30
 

 E42ZNSB
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnější strana):
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

57-62 
67-72

  11537243 5 30
 

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.
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 E42HS
HOPPE - nerezová klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klíčová rozeta, kus    10799485 5 30
 

 E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)
HOPPE - pár nerezových bezpečnostních klíčových rozet s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  3592291 2 12
 

 E52NSB/52S ES1 (SK2)
HOPPE - pár nerezových bezpečnostních klíčových rozet pro vchodové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  3592312 2 12
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 E52ZNSB-ZA/52S
HOPPE - pár nerezových bezpečnostních klíčových rozet s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11537346 2 12
 

 E52ZNSB/52S
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře:
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

57-62 
67-72

  11537365 2 12
 

 E52ZNSB-ZA
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta s překrytím cylindrické vložky pro 
vchodové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 mm
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

57-62 
67-72

  11537358 5 30
 

 E52ZNSB
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnější strana):
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

57-62 
67-72

  11537395 5 30
 

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.
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 E52S
HOPPE - nerezová klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klíčová rozeta, kus    3555765 5 30
 

 E75ZNSB-ZA/52S
HOPPE - pár nerezových (plochých) bezpečnostních klíčových rozet s překrytím 
cylindrické vložky pro vchodové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky do 4,6 

mm
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: podkonstrukce vnější rozety musí být zapuštěna do profilu

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

65-75   11538077 2 12
 

 E75ZNSB-ZA
HOPPE - nerezová plochá bezpečnostní klíčová rozeta s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky do 4,6 

mm
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: podkonstrukce musí být zapuštěna do profilu

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

65-75   11538223 5 30
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 E75ZNSB/52S
HOPPE - pár nerezových (plochých) bezpečnostních klíčových rozet pro vchodové 
dveře:
• Podkonstrukce: vnější zinková, vnitřní ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: podkonstrukce vnější rozety musí být zapuštěna do profilu

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, pár

65-75   11538089 2 12
 

 E75ZNSB
HOPPE - nerezová plochá bezpečnostní klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnější 
strana):
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: podkonstrukce musí být zapuštěna do profilu

Popis  Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

65-75   11538119 5 30
 

 44S-ZA
HOPPE - hliníková bezpečnostní klíčová rozeta se zakrytím cylindrické vložky pro 
profilové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 15-20 

mm
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Výška Otvor
F1 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

 16  3598431 3598520 5 30
  

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.
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 44S-SR-ZA
HOPPE - hliníková bezpečnostní posuvná klíčová rozeta s překrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 4,5-

5,5 mm (při výšce rozety 11mm)
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis Délka 
cyl. vl. Výška Otvor

F1 F9-2 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Bezpečnostní posuvná 
klíčová rozeta, kus

4,5-5,5 11  3601961 3601995 3602066 5 30
   

4,5-8,5 14  3602074 3602091 3602111 5 30
   

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 44S-SR
HOPPE - hliníková posuvná klíčová rozeta pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis Délka 
cyl. vl. Výška Otvor

F1 F9-2 F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Posuvná 
klíčová rozeta, kus

 6  3602402 3602429 3602648  5 30
    

8  3602656  3602701  5 30
    

10  11709583 11709601 11709716 11709741 5 30
    

14  3602710    5 30
    

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 44S
HOPPE - hliníková rozeta klíčová pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Výška Otvor
F1 F9-2 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Klíčová rozeta, kus  8  3603106 3603122 3603149 5 30
   

10  11723634 11723683 11723658 5 30
   

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.
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 55S-ZA
HOPPE - hliníková bezpečnostní klíčová rozeta se zakrytím cylindrické vložky pro 
profilové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 15-20 

mm
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Výška Otvor
F1 F1-2 F4 F9-2

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

 16  3162822 2156922 2399801 2351429 5 30
    

Popis  Výška Otvor
F9016

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

 16  2161570 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 55S-SR-ZA
HOPPE - hliníková bezpečnostní posuvná klíčová rozeta s překrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 4,5-

5,5 mm (při výšce rozety 11mm)
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis Délka 
cyl. vl. Výška Otvor

F1 F9-2 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Bezpečnostní posuvná 
klíčová rozeta, kus

4,5-5,5 11  2906771 2902761 2902809 5 30
   

4,5-8,5 14  2906797 2902884 2902913 5 30
   

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.
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 55S-SR
HOPPE - hliníková posuvná klíčová rozeta pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis  Výška Otvor
F1 F1-2 F9-2 F8707

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Posuvná 
klíčová rozeta, kus

 6  2906560 2903351 2903406 2903449 5 30
    

8  2906586  2903617  5 30
    

10  11708657  11709085  5 30
    

14  2906594    5 30
    

Popis  Výška Otvor
F9016 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Posuvná 
klíčová rozeta, kus

 6  2903481  5 30
  

8  2903748  5 30
  

10  11708980 11817495 5 30
  

14  2903895  5 30
  

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 55S
HOPPE - hliníková rozeta klíčová pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Výška Otvor
F1 F1-2 F4 F9-2

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Klíčová rozeta, kus  8  2906691 654833 1936644 2351584 5 30
    

10  11723270   11723130 5 30
    

Popis  Výška Otvor
F9016 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klíčová rozeta, kus  8  3193901  5 30
  

 6921696 11606198 5 30
  

10  11723348  5 30
  

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.
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 E44S-ZA
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta s překrytím cylindrické vložky pro 
profilové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 15-20 

mm
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

 16  3593850 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 E44S-SR-ZA
HOPPE - nerezová bezpečnostní posuvná klíčová rozeta se zakrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 4,5-

5,5 mm (při výšce rozety 11mm)
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis Délka 
cyl. vl. Výška Otvor

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Bezpečnostní posuvná 
klíčová rozeta, kus

4,5-5,5 11  3593948 5 30
 

4,5-8,5 14  3593964 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 E44S-SR
HOPPE - nerezová posuvná klíčová rozeta pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Posuvná 
klíčová rozeta, kus

 6  3593999 5 30
 

8  3594027 5 30
 

10  11709923 5 30
 

14  3594086 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.
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 E44S
HOPPE - nerezová klíčová rozeta pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klíčová rozeta, kus  8  3594502 5 30
 

10  11723701 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 

se samolepící folií 
pro upevnění na dveře

E44S-SK
HOPPE - nerezová nalepovací klíčová rozeta pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: bez (při výšce rozety 3 mm)
• Upevnění: skryté, samolepící
• Zvláštnost: montáž bez šroubů a nářadí

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Nalepovací 
klíčová rozeta, kus

 3  3594131 5 30
 

8  3594289 5 30
 

 E55S-ZA
HOPPE - nerezová bezpečnostní klíčová rozeta s překrytím cylindrické vložky pro 
profilové dveře (vnější strana):
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 15-20 

mm
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní 
klíčová rozeta, kus

 16  2159082 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.
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 E55S-SR-ZA
HOPPE - nerezová bezpečnostní posuvná klíčová rozeta se zakrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 4,5-

5,5 mm (při výšce rozety 11mm)
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Bezpečnostní posuvná 
klíčová rozeta, kus

4,5-5,5 11  2881796 5 30
 

4,5-8,5 14  2881825 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 E55S-SR
HOPPE - nerezová posuvná klíčová rozeta pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Posuvná 
klíčová rozeta, kus

 6  2881833 5 30
 

8  2881876 5 30
 

10  11709115 5 30
 

14  2881892 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

 E55S
HOPPE - pár nerezových klíčových rozet pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klíčová rozeta, pár  8  557837 2 10
 

Klíčová rozeta, kus  8  652693 5 30
 

10  11723397 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Bezpečnostní / klíčové rozety

Přehled barev viz konec katalogu.
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se samolepící folií 
pro upevnění na dveře

E55S-SK
HOPPE - nerezová nalepovací klíčová rozeta pro profilové dveře:
• Podkonstrukce: bez (při výšce rozety 3 mm)
• Upevnění: skryté, samolepící
• Zvláštnost: montáž bez šroubů a nářadí

Popis  Výška Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Nalepovací 
klíčová rozeta, kus

 3  2881913 5 30
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.
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Poloviční garnitury

 



= ušlechtilá ocel= hliník

Amsterdam
E1400
Strana 118

Bonn
E150
Strana 119

Dallas
E1643
Strana 119

Luxembourg
1500
Strana 122

Marseille
E1138
Strana 123

Produktová řada duraplus®

více než standard

Denver
E1310
Strana 120

Liverpool
(E)1313
Strana 121

London
113
Strana 122

New York
1810
Strana 124

Produktová řada duravert®

pro náročné

Las Vegas
E1440
Strana 114

Rozety
Strana 114

Přehled polovičních garnitur
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Paris
E138
Strana 126

San Francisco
E1301
Strana 127

Stockholm
E1140
Strana 128

Trondheim
E1430
Strana 129

Tôkyô
1710
Strana 128

Verona
1510, E1800
Strana 129
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Poloviční garnitury
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pro náročné

 



114

 Las Vegas - E1440Z/19
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   3555811 1 10
 

Vhodné klíčové rozety 19S 
naleznete na str. 114.

 E19S
HOPPE - nerezová klíčová rozeta pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis   Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klíčová rozeta, kus    3028674 5 30
 

Poloviční garnitury

Přehled barev viz konec katalogu.
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Poloviční garnitury

 



4

117

více než standard
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 Amsterdam - E1400F/3357SN
HOPPE - nerezová poloviční garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 3730261 1 6
 

 Amsterdam - E1400Z/42H
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/42    11827440 1 10
  

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10809073  1 10
  

Vhodné klíčové rozety E42HS 
naleznete na str. 97.

Poloviční garnitury

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Bonn - E150Z/42H
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10809081 1 10
 

Vhodné klíčové rozety E42HS 
naleznete na str. 97.

 Dallas - E1643F/2210
HOPPE poloviční nerezová kliková garnitura na dlouhém štítu pro vchodové dveře 
(vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro rozpěrný čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť) při jednostranně navrtaných 

dveřích
• Podkonstrukce: ocel
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby
• Zvláštnost: lze kombinovat s kulatou nebo hranatou bezpečnostní rozetou HOPPE na 

vnější straně dveří

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 10 92 10802373 1 10
 



120

 Dallas - E1643Z/52
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   3555749 1 10
 

Vhodné klíčové rozety E52S 
naleznete na str. 99.

 Denver - E1310Z/3346SN
HOPPE - nerezová poloviční garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel
• Upevnění: viditelné, plastová rozpěrka nebo šroub M6

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 2498181 1 20
 

Poloviční garnitury

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - 1313G/3357SN
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F1 F1-2 F4 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 3165599 2897069 3033641 2897085 1 10
    

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 2897093 2897106 1 10
  

 Liverpool - E1313G/3357SN
HOPPE - nerezová poloviční garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 2891679 1 10
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 London - 113/2246SN
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel
• Upevnění: viditelné, plastová rozpěrka, krytky pro hlavy šroubů (šrouby pro plastovou 

rozpěrku, matičky pro hliníkové dveře nebo rozpěrné noky pro plastové dveře 
objednat zvlášť)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 2330337 2330581 1 20
  

 Luxembourg - 1500/3357SN
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F1 F1-2 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 3181134 1931659 1931683 1931747 1 10
    

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 1931755 1 10
 

Poloviční garnitury

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Marseille - E1138F/3310
HOPPE poloviční nerezová kliková garnitura na dlouhém štítu pro vchodové dveře 
(vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro rozpěrný čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť) při jednostranně navrtaných 

dveřích
• Podkonstrukce: ocel
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby
• Zvláštnost: lze kombinovat s kulatou nebo hranatou bezpečnostní rozetou HOPPE na 

vnější straně dveří

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 10 92 10802251 1 10
 

 Marseille - E1138Z/42H
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10808484 1 10
 

Vhodné klíčové rozety E42HS 
naleznete na str. 97.
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 New York - 1810/3346SN
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel
• Upevnění: viditelné, plastová rozpěrka, krytky pro hlavy šroubů (šrouby pro plastovou 

rozpěrku, matičky pro hliníkové dveře nebo rozpěrné noky pro plastové dveře 
objednat zvlášť)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 3256802 3342292 3256829 3256837 1 20
    

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 3256845 1 20
 

 New York - 1810G/3357SN
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 3478958 3478974 3478982 3478991 1 10
    

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 11766135 1 10
 

Poloviční garnitury

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 1810/3347SN
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s rozpěrným čtyřhranem (klika s otvorem)
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8x75 92 11725151 1 20
 

 New York - 1810H/42H
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10806497 10806500 1 10
  

Vhodné klíčové rozety 42HS 
naleznete na str. 92.
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 Paris - E138F/3310
HOPPE poloviční nerezová kliková garnitura na dlouhém štítu pro vchodové dveře 
(vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro rozpěrný čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť) při jednostranně navrtaných 

dveřích
• Podkonstrukce: ocel
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby
• Zvláštnost: lze kombinovat s kulatou nebo hranatou bezpečnostní rozetou HOPPE na 

vnější straně dveří

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 10 92 10802322 1 10
 

 Paris - E138GF/3357SN
HOPPE - nerezová poloviční garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 1926171 1 6
 

Poloviční garnitury

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - E138Z/42H
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10808556 1 10
 

Vhodné klíčové rozety E42HS 
naleznete na str. 97.

 San Francisco - E1301Z/42H
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10809014 1 10
 

Vhodné klíčové rozety E42HS 
naleznete na str. 97.
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 Stockholm - E1140Z/42H
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10808783 1 10
 

Vhodné klíčové rozety E42HS 
naleznete na str. 97.

 Tôkyô - 1710RH/3346SN
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE, předmontovaný
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel
• Upevnění: viditelné, plastová rozpěrka, krytky pro hlavy šroubů (šrouby pro plastovou 

rozpěrku, matičky pro hliníkové dveře nebo rozpěrné noky pro plastové dveře 
objednat zvlášť)

Popis  Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8/40 92 2065502 2065561 2065570 2065588 1 20
    

Poloviční garnitury

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Trondheim - E1430Z/42H
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10808863 1 10
 

Vhodné klíčové rozety E42HS 
naleznete na str. 97.

 Verona - 1510/42H
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10805646 10805654 1 10
  

Vhodné klíčové rozety 42HS 
naleznete na str. 92.
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 Verona - E1800Z/42H
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura s rozetovým montážním modulem, bez 
klíčové rozety, pro vchodové dveře (vnitřní stranu):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE, předmontovaný v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky, pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, dodatečná čtyřnásobná diagonální možnost upevnění, pro 

víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní 
garnitura (vnitřní) s 
podpůrnými noky

 8/42   10808943 1 10
 

Vhodné klíčové rozety E42HS 
naleznete na str. 97.

Poloviční garnitury

Přehled barev viz konec katalogu.
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Bezpečnostní kování  
na profilové dveře

 



Produktová řada duraplus®

více než standard

Amsterdam
E1400
Strana 136

New York
1810
Strana 149

Paris
E138
Strana 150

Liège
1540
Strana 140

Luxembourg
1500
Strana 147

Atlanta
(M)1530
Strana 138

Liverpool
(E/M)1313
Strana 141

= ušlechtilá ocel = mosaz= hliník

Přehled bezpečnostních kování na profilové dveře
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Bezpečnostní kování na profilové dveře
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více než standard
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 Amsterdam - E86G/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3211073 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - E1400F/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura s překrytím cylindrické vložky na úzkém štítu 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3730172 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Atlanta - 86G/3359ZA/3357N/1530G ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém štítu se zakrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-

18 mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9-2 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2417109 2760441 2417133 2417168 1 5

    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Atlanta - 1530G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura na úzkém štítu se zakrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2417395 2760193 2417432 11593593 1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Atlanta - M86G/3359ZA/3357N/1530 ES1 (SK2)
HOPPE - mosazná bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém štítu s překrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F77-R
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2764240 1 5

 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Atlanta - M1530/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - mosazná bezpečnostní garnitura s překrytím cylindrické vložky pro profilové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F77-R
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2764442 1 5
 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Liège - 1540/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura na úzkém štítu se zakrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 11623688 11623695 11623706 11623718 1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - 538G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém štítu se zakrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně pevné madélko, přemontovatelné: uvnitř: vyhnutá dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 2895231 3426470 2895258 2895274 1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 2895291 1 5
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 Liverpool - 86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém štítu se zakrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-

18 mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2895451 3426525 2895477 2895493 1 5

    
72-77 8 92 3475044 3475052   1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2895514 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - 1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura na úzkém štítu se zakrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2895557 3426402 2895611 2895653 1 5
    

72-77 8 92  3475095   1 5
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2895717 1 5
 

72-77 8 92 3475116 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Liverpool - E538G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně pevné madélko, přemontovatelné: uvnitř: vyhnutá dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 2903414 1 5

 

 Liverpool - E86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2903561 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - E1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura s překrytím cylindrické vložky na úzkém štítu 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2903596 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Liverpool - E1313G/3358/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, tvrzená ochrana proti navrtání v místě cylindrické vložky, 

vnitřní - zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2903377 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Liverpool - M86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)
HOPPE - mosazná bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém štítu s překrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F77-R
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2884997 1 5

 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Liverpool - M1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - mosazná bezpečnostní garnitura s překrytím cylindrické vložky pro profilové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F77-R
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2887944 1 5
 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Luxembourg - 513G/3359ZA/3357N/1500 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém štítu se zakrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně pevné madélko, přemontovatelné: uvnitř: dveřní klika pevně/otočná, 

vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 2202167 1994650 2202175 2202191 1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 1994625 1 5
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 Luxembourg - 86G/3359ZA/3357N/1500 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém štítu se zakrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2202204 2538779 2202221 2202239 1 5

    
72-77 8 92 2897034 2897042 2897077  1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2202255 1 5

 
72-77 8 92 2054774 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Luxembourg - 1500/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura na úzkém štítu se zakrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2202271 1994609 2202301 2202319 1 5
    

72-77 8 92 2896921 2896971 2897000  1 5
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 1994596 1 5
 

72-77 8 92 2049895 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 New York - 86G/3359ZA/3357N/1810G ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém štítu se zakrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-

18 mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3477445 10770383 3477710 3477912 1 5

    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 New York - 1810G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura na úzkém štítu se zakrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3477939 10770391 3477955 3478894 1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Paris - E86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2203901 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - E138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura s překrytím cylindrické vložky na úzkém štítu 
pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2203910 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Paris - E86G/3358/3357N/138GF ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, tvrzená ochrana proti navrtání v místě cylindrické vložky, 

vnitřní - zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2203936 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - E138GF/3358/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, tvrzená ochrana proti navrtání v místě cylindrické vložky, 

vnitřní - zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2203944 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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Garnitury na profilové dveře

 



Dallas
E(M)1643
Strana 169

Produktová řada duraplus®

více než standard

Amsterdam
(E)1400
Strana 160

Luxembourg
1500
Strana 183

Paris
(E)138
Strana 198

Atlanta
(M)1530
Strana 163

Austin
1769
Strana 165

Hamburg
1700
Strana 171

Denver
E1310
Strana 170

Bonn
E150
Strana 169

Liège
1540
Strana 172

Liverpool
(E)1313
Strana 175

London
113
Strana 182

Marseille
(E)1138
Strana 186

München
112
Strana 188

New York
1810
Strana 189

= ušlechtilá ocel = mosaz= hliník

Přehled garnitur na profilové dveře
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Stockholm
(E)1140
Strana 200

Rozety s 
knoflíkem
Strana 207

Tôkyô
1710
Strana 202

Toulon
1737
Strana 205

Verona
E1800
Strana 206

Trondheim
E1430
Strana 206
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Garnitury na profilové dveře
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více než standard
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Amsterdam - 1400GF2/55
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F9714M

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   11779779 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 55S 
naleznete na str. 103.

 Amsterdam - E86G/3357N/1400F
HOPPE - nerezová garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3730615 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - E1400F/3357N
HOPPE - nerezová garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratná pera, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3730607 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Amsterdam - E1400GF2/55
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   2808054 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.
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 Amsterdam - E1400F/55
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   557820 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál:  
rozpěrky (pro hliníkové dveře) a  

rozpěrky (pro plastové dveře)  
naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.

 Amsterdam - E1400Z/30P/30PS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

65-75 8/8,5  11720128 11720384 11720372 11720037 1 10
    

Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - E1400Z/30P/30PS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

65-75 8  3253222 1 10
 

 Atlanta - 513G/3357N/1530G
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně pevné madélko, přemontovatelné: uvnitř: dveřní klika pevně/otočná, 

vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 2419761 2740934 2698465 2419796 1 5
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 Atlanta - 86G/3357N/1530G
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2421482 2740942 2741988 2421520 1 5

    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Atlanta - 1530G/3357N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2421634 2741030 2698561 2421651 1 10
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Atlanta - M1530/3357N
HOPPE - mosazná garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratná pera, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F71
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2767580 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Austin - 61G/2257N/1769
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F31-1
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 11845570 11845673 11845685 11845703 1 10

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 11845715 11845727 11845739 1 10

   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Austin - 1769/2257N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera volná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F31-1
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 11838620 11845442 11845454 11845466 1 10
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 11845478 11845485 11845491 1 10
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Austin - 78G/2246/1769
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F31-1
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 11807374 11807398 11807428 11807435 1 20

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 11808111 11808123 11808135 1 20

   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Austin - 1769/2246
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F31-1 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 11807258 11807301 11807313 11808020 1 20
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 11808056 11808068 1 20
  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 

 

Austin - 1769/844P
HOPPE - hliníková rozetová garnitur pro profilové dveře bez klíčových rozet:
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis  
F9714M

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

65-75 8   11784915 1 10
 

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Bonn - E150Z/30P/30PS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

65-75 8  3516432 1 10
 

 Dallas - E1643F/44
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   3927864 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál:  
rozpěrky (pro hliníkové dveře) a  

rozpěrky (pro plastové dveře)  
naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 44S 
naleznete na str. 101.
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 Dallas - M1643/844P/844PS
HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

62-74 8/8,5  11725497 11725539 11725515 11725473 1 4
    

Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

 Denver - E86G/3346/1310Z
HOPPE - nerezová garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2498324 1 10

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Denver - E1310Z/3346
HOPPE - nerezová garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2497891 1 20
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Hamburg - 1700/55
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F9714M

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   11787855 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 55S 
naleznete na str. 103.
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 Liège - 76G/3346/1540
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3763652 3763679 10733726 3763695 1 20

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3763716 1 20

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liège - 1540/3346
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3759522 3759549 3971620 3759493 1 20
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3759303 1 20
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



174

 Liège - 76G/3357N/1540
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F4&9016 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3754465   3916292 1 5

    
72-77 8 92 3757949 3757965 3758175  1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3757981 3758141 1 5

  
72-77 8 92  3758159 1 5

  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liège - 1540/3357N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F4&9016 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3760911   3915724 1 10
    

72-77 8 92 3760929 3760945 3761008  1 10
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3760953 3760970 1 10
  

72-77 8 92 3760961 3760988 1 10
  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Liverpool - 538G/3357N/1313G
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně pevné madélko, přemontovatelné: uvnitř: vyhnutá dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 2896154 2896189 2896251 1 5
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 Liverpool - 504KH/3357N/1313G
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně madlo s krátkým krkem, přemontovatelné: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (madlo s 
krátkým krkem/klika)

57-62 8/40 92 3042281 1 5
 

 Liverpool - 86G/3357N/1313G
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F1-2 F4 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3172051 2896429 3145811 2896453 1 5

    
 8 92  2971054 3475706 2971062 1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2896470 2896496 1 5

  
 8 92 2971071 2971089 1 5

  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - 1313G/3357N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F1-2 F4 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3172043 2896891 3034636 2896912 1 10
    

 8 92  2971097 3475538 2971100 1 10
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2896947 2896963 1 10
  

 8 92 2971118 2971126 1 10
  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Liverpool - 099KH/3357N/1313G
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně klika s krátkým krkem, uvnitř vyhnutá dveří klika, pevně/otočná, vratné 

pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 2906623 3035022 2906640 2906666 1 5
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 2906703 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Liverpool - 1313G/44
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F1 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   3591416 3591483 2 12
  

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 44S 
naleznete na str. 101.

 Liverpool - 1313G/55
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F1 F1-2 F9-2 F8707

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   2906076 2899371 2899401 2899419 2 12
    

Popis   
F9016

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   2899427 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 55S 
naleznete na str. 103.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - E538G/3357N/1313G
HOPPE - nerezová garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně pevné madélko, přemontovatelné: uvnitř: vyhnutá dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 3085716 1 5

 

 Liverpool - E86G/3357N/1313G
HOPPE - nerezová garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3085901 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Liverpool - E1313G/3357N
HOPPE - nerezová garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3086049 1 5
 

 8 92 3480880 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Liverpool - E099KH/3357N/1313G
HOPPE - nerezová garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně klika s krátkým krkem, uvnitř vyhnutá dveří klika, pevně/otočná, vratné 

pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 3086129 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - E1313G/44
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   3592751 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál:  
rozpěrky (pro hliníkové dveře) a  

rozpěrky (pro plastové dveře)  
naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E44S 
naleznete na str. 105.

 Liverpool - E1313G/55
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   2737823 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.
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 London - 78G/2246/113
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2322046 2273897 2328771 2425230 1 10

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2273900 1 10

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 London - 113/2246
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 92 3814376    1 20
    

67-72 8 92 2205528 2205552 2205579 2205595 1 20
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2205616 1 20
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 London - 113KH/2246/113
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně klika s krátkým krkem, uvnitř dveřní klika, pevně/otočná, bezúdržbové 

kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 2746181 3128552 2746199 2746236 1 10
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Luxembourg - 513G/3357N/1500
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně pevné madélko, přemontovatelné: uvnitř: dveřní klika pevně/otočná, 

vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 8023087 8165144 8209496  1 5

    
72-77 8/40 92 8018756 2896875 2212883 8015505 1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 8209629 1 5

 
72-77 8/40 92 8015497 1 5
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 Luxembourg - 86G/3357N/1500
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F4&9016 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 1852547 2089791  8207102 1 5

    
72-77 8 92 2005059 2461644 2736812 2896883 1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F8707&9016 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92   8089146 1 5

   
72-77 8 92 2005041 2734278 2005032 1 5

   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Luxembourg - 1500/3357N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratná pera, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F4&9016 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 8023061 2070475  6990949 1 10
    

72-77 8 92 2004873 2896867 2736767 2212795 1 10
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F8707 F8707&9016 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92   836499 1 10
   

72-77 8 92 8036006 2725970 8002917 1 10
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Luxembourg - 099KH/3357N/1500
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně klika s krátkým krkem, uvnitř dveřní klika, pevně/otočná, vratné pero, 

bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F1-2 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 11622659 8106585 1774286 8034076 1 5
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 8047193 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Marseille - 1138F/55
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   11636282 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál:  
rozpěrky (pro hliníkové dveře) a  

rozpěrky (pro plastové dveře)  
naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 55S 
naleznete na str. 103.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Marseille - E1138F/55
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   3028771 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.

 Marseille - E1138Z/30P/30PS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

65-75 8  3292272 1 10
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 München - M52G/387N/112SH
HOPPE - mosazná garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE
• Štíty: podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M5

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F71 F73 F77-R
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika), 
pravá

58-63 8 92 6822142 6822225 2047144 1 4
   

Garnitura (knoflík/klika), 
levá

58-63 8 92 6822209 6822217 2047152 1 4
   

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

 München - M112SH/387N
HOPPE - mosazná garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Štíty: podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M5

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F71 F73 F77-R
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika), pravá

58-63 8 92 6820294 6820518 1896460 1 10
   

Dveřní garnitura  
(klika/klika), levá

58-63 8 92 6820500 6820534 1896486 1 10
   

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 538G/3357N/1810G
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně pevné madélko, přemontovatelné: uvnitř: vyhnutá dveřní klika pevně/

otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 3476901 3476936 3477015 3477031 1 5

    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 New York - 86G/3357N/1810G
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F4&9016 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika)  8 92 3668250 3744208 3744267 3668276 1 5

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika)  8 92 3668348 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 New York - 1810G/3357N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F4 F4&9016 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

 8 92 3668524 3744144 3744195 3668567 1 10
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9&9016 F8707 F8707&9016 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92   3681551  1 10
    

 8 92 11757838 3668591  3668639 1 10
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 

 

New York - 1810G/3357N
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnější strana):
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnější)

 8 92 11766141 1 10
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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New York - 1810G/3357N
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8 92 11766153 1 10
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 New York - 76G/3347N/1810
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 72-82 8 92 11672080 1 10

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 New York - 1810/3347N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera volná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

72-82 8 92 11671476 1 20
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 New York - 1810/3347N
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnější strana):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem)
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnější)

72-82 8 92 11676486 1 20
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 1810/3347N
HOPPE - hliníková půlgarnitura na úzkém štítu pro profilové dveře (vnitřní strana):
• Uložení: dveřní klika volná, vratné pero volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem)
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Poloviční dveřní  
garnitura (vnitřní)

 8 92 11669652 1 20
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 New York - 099KH/3357N/1810G
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně klika s krátkým krkem, uvnitř vyhnutá dveří klika, pevně/otočná, vratné 

pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 3478149 3478181 1 5
  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 New York - 554/3346/1810
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně pevné madlo, přemontovatelné: uvnitř: dveřní klika pevně/otočná, vratné 

pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 3257557 3257565 3257573 3257581 1 10

    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 New York - 76G/3346/1810
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3257469 3387440 3257477 3257485 1 10

    
72-77 8 92 3479328 3479336 3479361 3479352 1 10

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3257493 1 10

 
 8 92 3510680 1 10

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 1810/3346
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 26-0130U
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F2 F4 F4&9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3257371 3392759 3387378  1 20
    

72-77 8 92 3479408  3479416 3479459 1 20
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9 F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3257389 3257397 3257400 11566310 1 20
    

72-77 8 92 3479432 3479424 3479441  1 20
    

87-92 8 92   3653971  1 20
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



196

 New York - 099KH/3346/1810
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 26-0130U
• Uložení: vně klika s krátkým krkem, uvnitř dveřní klika, pevně/otočná, bezúdržbové 

kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 3257645 3387677 3257653 3257661 1 10
    

72-77 8 92 3478801 3478819 3478835 3478827 1 10
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 3257670 1 10
 

72-77 8 92 3478843 1 10
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 New York - 554/303N/1810
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: vně pevné madlo, přemontovatelné: uvnitř: dveřní klika volná, vratné pero, 

bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s rozpěrným čtyřhranem (klika s otvorem)
• Štíty: podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8x85 92 3278884 3278892 3278905 3278913 1 10

    

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 1810/303N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Štíty: podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3278518 3388127 3278526 3278551 1 20
    

72-77 8 92  3478659  3478704 1 20
    

 New York - 1810/30P/30PS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby 

Popis Otvor
F9714M

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

65-75 7  11770624 1 10
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 New York - 1810/30P
HOPPE- hliníková rozetová garnitura pro profilové dveře bez klíčových rozet:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis  
F9714M

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

55-75 8   11665646 1 10
 

 Paris - 138GF/55
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový zaoblený plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro 

rozpěrný čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových 
dveří

• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové hmoždinky (šrouby pro plastové hmoždinky, rozpěrné 

matice pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F1 F1-2 F9-2 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   3162013 654826 2699468 8212524 2 12
    

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 55S 
naleznete na str. 103.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - E138GF/55
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   595877 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.

 Paris - E138F/55
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní poloviční garni-
tura bez klíčové rozety

 8   764181 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.
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 Paris - E138Z/30P/30PS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

65-75 8  3253290 1 10
 

 Stockholm - 1140F/55
HOPPE - hliníková rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   11636518 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 55S 
naleznete na str. 103.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - E1140F/55
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   3028922 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.

 Stockholm - E1140Z/30P/30PS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

65-75 8  3292379 1 10
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 Tôkyô - 554/3346/1710RH
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně pevné madlo, přemontovatelné: uvnitř: dveřní klika pevně/otočná, vratné 

pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 67-72 8/40 92 2177230 2777180 2177256 1 10

   

 Tôkyô - 76G/3346/1710RH
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 90 3031398 3031401   1 10

    
92 2137684 2137721 2137772 2137799 1 10

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 2089205 1 10

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Tôkyô - 1710RH/3346
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 26-0130U
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F2 F4 F4&9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 90 3031312  3031339  1 20
    

92 2137570 2089168 2085773 2648775 1 20
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 2137713 2137748 2085765 1 20
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

 Tôkyô - 099KH/3346/1710RH
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 26-0130U
• Uložení: vně klika s krátkým krkem, uvnitř dveřní klika, pevně/otočná, bezúdržbové 

kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: ušlechtilá ocel, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 2183517 2302070 2183525 2183509 1 10
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura (klika s 
krátkým krkem/klika)

67-72 8 92 2183496 1 10
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Tôkyô - 554/303N/1710RH
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: vně pevné madlo, přemontovatelné: uvnitř: dveřní klika volná, vratné pero, 

bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FEI HOPPE (klika s otvorem)
• Štíty: podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 68-72 8x90 92 2203565 3082072 1741396 2203573 1 10

    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (madlo/klika) 68-72 8x90 92 1741425 1 10

 

 Tôkyô - 1710RH/303N
HOPPE - hliníková garnitura na úzkém štítu pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Štíty: podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6, krytky pro hlavy šroubů

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

68-72 8 92 1908070 2551210 1741353 1908109 1 20
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

68-72 8 92 1741302 1 20
 

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Toulon - 1737/844P/844PS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F1 F4 F9 F8707

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

62-72 8  10733005 10733101 10733152 10733187 1 10
    

Popis Otvor
F9016 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

62-72 8  10733195 11543152 1 10
  

 Toulon - 1737/844P
HOPPE- hliníková rozetová garnitura pro profilové dveře bez klíčových rozet:
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, pro víceúčelové šrouby

Popis  
F9714M

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

55-75 8   11687447 1 10
 

Dveřní poloviční garni-
tura bez klíčové rozety

75-95 8   11687472 1 10
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 Trondheim - E1430Z/30P/30PS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

65-75 8  11612745 1 10
 

 Verona - E1800F/55
HOPPE - nerezová rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro profilové dveře:
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE (při čtyřhranu 8 mm) nebo pro rozpěrný 

čtyřhran (jako poloviční souprava na vnitřní straně vchodových/bytových dveří
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Poloviční dveřní  
garnitura

 8   791927 2 12
 

K montáží je potřeba plný  
čtyřhran 10 mm nebo profilový  
plný čtyřhran 8 mm (str. 548).  
K montáži poloviční garnitury  
na vnitřní straně vchodových  

nebo bytových dveří je potřeba  
rozpěrný čtyřhran (str. 547).

Upevňovací materiál:  
rozpěrky (pro hliníkové dveře) a  

rozpěrky (pro plastové dveře)  
naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 50G/44
HOPPE - hliníková rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík na rozetě  
(pevný), kus

    3592216 2 12
 

Knoflík na rozetě  
(pevný/otočný) s  
vratným perem, kus

 8   3592890 2 12
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 44S 
naleznete na str. 101.

 50G/55
HOPPE - hliníková rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutý knoflík pevně/otočný, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  
F1 F1-2 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Knoflík na rozetě  
(pevný), kus

    3163569 3163577 3163614 2 12
   

Knoflík na rozetě  
(pevný/otočný) s  
vratným perem, kus

 8   3163905 3164191 3164254 2 12
   

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 55S 
naleznete na str. 103.
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 58G/44
HOPPE - hliníková rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutý knoflík pevně/otočný, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík na rozetě  
(pevný), kus

    3596111 2 12
 

Knoflík na rozetě  
(pevný/otočný) s  
vratným perem, kus

 8   3596161 2 12
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 44S 
naleznete na str. 101.

 58G/55
HOPPE - hliníková rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  
F1 F1-2 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Knoflík na rozetě  
(pevný), kus

    3164262 3164271 3164326 2 12
   

Knoflík na rozetě  
(pevný/otočný) s  
vratným perem, kus

 8   3162321 3162427  2 12
   

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety 55S 
naleznete na str. 103.

Garnitury na profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 E50G/44
HOPPE - nerezová rozeta pod knoflík pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík na rozetě  
(pevný), kus

    3592902 2 12
 

Knoflík na rozetě  
(pevný/otočný) s  
vratným perem, kus

 8   3592961 2 12
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E44S 
naleznete na str. 105.

 E50G/55
HOPPE - nerezová rozeta pod knoflík pro profilové dveře:
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, plastové rozpěrky (šrouby pro plastové rozpěrky, rozpěrné matice 

pro hliníkové dveře nebo rozpěrky pro plastové dveře objednat samostatně)

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík na rozetě  
(pevný), kus

    3165345 2 12
 

Knoflík na rozetě  
(pevný/otočný) s  
vratným perem, kus

 8   3165388 2 12
 

Upevňovací materiál: rozpěrné 
matice (pro hliníkové dveře) a 
rozpěrky (pro plastové dveře) 

naleznete na str. 561.

Vhodné klíčové rozety E55S 
naleznete na str. 106.
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Bezpečnostní kování na protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

 



Produktová řada duraplus®

více než standard

Liverpool
RD-(E)1313G
Strana 216

Paris
RD-(E)138
Strana 218

= ušlechtilá ocel= hliník

Přehled bezpečnostní kování na protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

 212



 

7

213



214

Bezpečnostní kování na protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

 



7

215

více než standard
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 Liverpool - RD-86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní protikouřová garnitura klika/knoflík s překrytím 
cylindrické vložky na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 a společně zkoušeno v 

nouzových dveřních uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1-2 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Protikouřová 
garnitura  
(knoflík/klika)

67-72 9 92 3186349 3186357 1 5
  

Bezpečnostní kování na protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - RD-E86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protikouřová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 a společně zkoušeno v 

nouzových dveřních uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová 
garnitura  
(knoflík/klika)

67-72 9 92 3187843 1 5
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 Paris - RD-86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní protikouřová garnitura klika/knoflík s překrytím 
cylindrické vložky na úzkém štítu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 a společně zkoušeno v 

nouzových dveřních uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová 
garnitura  
(knoflík/klika)

67-72 9 92 2851028 1 5
 

Bezpečnostní kování na protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - RD-138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protikouřová antipaniková bezpečnostní dveřní garnitura na úzkém 
štítu se zakrytím cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 a společně zkoušeno v 

nouzových dveřních uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová  
antipaniková 
dveřní garnitura 
(klika/klika)

67-72 9 92 2302053 1 5
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 Paris - RD-E86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protikouřová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím 
cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 a společně zkoušeno v 

nouzových dveřních uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová 
garnitura  
(knoflík/klika)

67-72 9 92 3411761 1 5
 

Bezpečnostní kování na protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - RD-E138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protikouřová antipaniková bezpečnostní garnitura na úzkém štítu se 
zakrytím cylindrické vložky pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 a společně zkoušeno v 

nouzových dveřních uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová  
antipaniková 
dveřní garnitura 
(klika/klika)

67-72 9 92 3279094 1 5
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Garnitury na protipožární / rotikouřové / 
(antipanikové) profilové dveře

223

8



Produktová řada duraplus®

více než standard

Amsterdam
FS-(E)1400
Strana 228

Paris
FS-(E)138, 
RD-(E)138
Strana 234

Stockholm
FS-(E)1140, 
RD-E1140
Strana 245

Rotterdam
FS-(E)1401, 
RD-(E)1401
Strana 240

San Francisco
FS-(E)1301, 
RD-(E)1301
Strana 243

Liverpool
FS-(E)1313
Strana 230

Marseille
FS-(E)1138
Strana 232

= ušlechtilá ocel= hliník

Protipožární 
rozeta s 
knoflíkem
Strana 248

Protipožární 
klíčová rozeta
Strana 250

Přehled garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveřen

 224



 

8

225
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Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

 



8

227

více než standard
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 Amsterdam - FS-1400F/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, pro rozpěrné matice M5 (objednat zvlášť)
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3430794 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

 Amsterdam - FS-1400GF2/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3693017 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - FS-E1400F/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   602278 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 Amsterdam - FS-E1400GF2/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   2956250 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.
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 Liverpool - FS-1313G/44
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F9016

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3592208 2 12
 

 Liverpool - FS-1313G/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, pro rozpěrné matice M5 (objednat zvlášť)
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   2906084 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   11636336 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Liverpool - FS-E1313G/44
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3592814 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E44S 
naleznete na str. 251.

 Liverpool - FS-E1313G/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   2737831 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3428192 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.
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 Marseille - FS-1138F/55
HOPPE - hliníková protipožární antipaniková rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové 
rozety pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   11636464 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

 Marseille - FS-1138GF2/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3632783 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Marseille - FS-E1138F/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3043348 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3428230 2 12
 

33
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Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 Marseille - FS-E1138GF2/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3527051 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.
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 Paris - FS-138GF/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   8171456 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   11636348 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

 Paris - FS-138GF2/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3591547 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3591969 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - RD-138GF/55
HOPPE - hliníková protikouřová antipaniková rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové 
rozety pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, pro rozpěrné matice M5 (objednat zvlášť)

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protikouřová  
antipaniková 
poloviční dveřní 
garnitura

45-65 9   11636355 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

 Paris - RD-86G/3357N/138GF
HOPPE - hliníková protikouřová garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová 
garnitura  
(knoflík/klika)

67-72 9 92 3330734 1 5
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 Paris - RD-138GF/3357N
HOPPE - hliníková protikouřová antipaniková dveřní garnitura na úzkém štítu pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratná pere, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová  
antipaniková 
dveřní garnitura 
(klika/klika)

67-72 9 92 3330275 1 5
 

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - RD-138GF/3357SN
HOPPE - hliníková protikouřová antipaniková dveřní půlgarnitura na úzkém štítu pro 
profilové dveře (vnitřní strana):
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, rozpěrky M6 pro plastové dveře

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová  
antipaniková 
poloviční dveřní 
garnitura

45-65 9 92 3202628 1 10
 

 Paris - FS-E138GF/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   602247 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3428256 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.
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 Paris - FS-E138GF2/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3185362 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3428264 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 Paris - RD-E86G/3357N/138GF
HOPPE - nerezová protikouřová garnitura klika/knoflík na úzkém štítu pro profilové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: vyhnutá dveřní klika 

pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová 
garnitura  
(knoflík/klika)

67-72 9 92 3335113 1 5
 

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.



8

239

 Paris - RD-E138GF/3357N
HOPPE - nerezová protikouřová antipaniková garnitura na úzkém štítu pro profilové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnuté dveřní kliky pevně/otočné, vratná pere, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová  
antipaniková 
dveřní garnitura 
(klika/klika)

67-72 9 92 3335236 1 5
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 Paris - RD-E138GF/3357SN
HOPPE - nerezová protikouřová antipaniková poloviční garnitura na úzkém štítu pro 
profilové dveře (vnitřní strana):
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, rozpěrky M6 pro plastové dveře

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protikouřová  
antipaniková 
poloviční dveřní 
garnitura

32-65 9 92 3285136 1 10
 

 Rotterdam - FS-1401GF2/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3629437 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3629453 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Rotterdam - RD-1401GF2/55
HOPPE - hliníková protikouřová antipaniková rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové 
rozety pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protikouřová  
antipaniková 
poloviční dveřní 
garnitura

45-65 9   3629402 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

 Rotterdam - FS-E1401F/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   2115098 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3428432 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.
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 Rotterdam - FS-E1401GF2/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   2956284 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3428459 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 Rotterdam - RD-E1401GF2/55
HOPPE - nerezová protikouřová antipaniková rozetová poloviční garnitura bez klíčové 
rozety pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protikouřová  
antipaniková 
poloviční dveřní 
garnitura

45-65 9   11733378 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 San Francisco - FS-1301GF2/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3714181 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3714210 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

 San Francisco - RD-1301GF2/55
HOPPE - hliníková protikouřová antipaniková rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové 
rozety pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protikouřová  
antipaniková 
poloviční dveřní 
garnitura

45-65 9   3714914 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.
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 San Francisco - FS-E1301GF2/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3729008 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3729227 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 San Francisco - RD-E1301GF2/55
HOPPE - nerezová protikouřová antipaniková rozetová poloviční garnitura bez klíčové 
rozety pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protikouřová  
antipaniková 
poloviční dveřní 
garnitura

45-65 9   3729235 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - FS-1140GF2/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3699081 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

 Stockholm - FS-1141GF2/55
HOPPE - hliníková protipožární rozetová dveřní půlgarnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3646499 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3646608 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.
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 Stockholm - FS-E1140F/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3043381 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 Stockholm - FS-E1140GF2/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   11516926 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - FS-E1141GF2/55
HOPPE - nerezová protipožární rozetová poloviční garnitura bez klíčové rozety pro 
profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: pro profilový čtyřhran HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární 
dveřní klika  
poloviční garnitura

  9   3654202 2 12
 

Protipožární 
antipaniková 
poloviční kliková 
garnitura

45-65 9   3654288 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 Stockholm - RD-E1141GF2/55
HOPPE - nerezová protikouřová antipaniková rozetová poloviční garnitura bez klíčové 
rozety pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273 a společně zkoušeno v nouzových dveřních 

uzávěrech podle DIN EN 179
• Uložení: vyhnutá dveřní klika pevně/otočná, vratné pero, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný antipanikový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protikouřová  
antipaniková 
poloviční dveřní 
garnitura

45-65 9   3707061 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.
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 FS-50G/55
HOPPE - hliníková protipožární rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový čtyřhran FDW HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, pro rozpěrné matice M5 (objednat zvlášť)

Popis   
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární rozeta s 
koulí (pevná), kus

    3163761 2 12
 

Protipožární rozeta s 
koulí (pevně/otočná) s 
vratným perem, kus

 9   2901371 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

 FS-58G/55
HOPPE - hliníková protipožární rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový čtyřhran FDW HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, pro rozpěrné matice M5 (objednat zvlášť)

Popis   
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární rozeta s 
koulí (pevná), kus

    3164351 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-55S 
naleznete na str. 250.

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 FS-E50G/55
HOPPE - nerezová protipožární rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový čtyřhran FDW HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární rozeta s 
koulí (pevná), kus

    3165409 2 12
 

Protipožární rozeta s 
koulí (pevně/otočná) s 
vratným perem, kus

 9   3165441 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 FS-E58G/44
HOPPE - nerezová protipožární rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový čtyřhran FDW HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární rozeta s 
koulí (pevná), kus

    3593139 2 12
 

Protipožární rozeta s 
koulí (pevně/otočná) s 
vratným perem, kus

 9   3593171 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E44S 
naleznete na str. 251.
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 FS-E58G/55
HOPPE - nerezová protipožární rozeta s knoflíkem pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný
• Spojení: pro profilový čtyřhran FDW HOPPE (objednat zvlášť)
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, šrouby a rozpěrné matice M5

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární rozeta s 
koulí (pevná), kus

    3165492 2 12
 

Protipožární rozeta s 
koulí (pevně/otočná) s 
vratným perem, kus

 9   3165564 2 12
 

Vhodné klíčové rozety FS-E55S 
naleznete na str. 251.

 FS-55S
HOPPE - hliníková protipožární klíčová rozeta pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, pro rozpěrné matice M5 (objednat zvlášť)

Popis   Otvor
F1 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Protipožární klíčová 
rozeta, kus

   8171563 6923734 5 30
  

Garnitury na protipožární / protikouřové /  
(antipanikové) profilové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 FS-E55S
HOPPE - nerezová protipožární klíčová rozeta pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, pro rozpěrné matice M5 (objednat zvlášť)

Popis   Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární klíčová 
rozeta, kus

   6350938 5 30
 

 557806 5 30
 

 FS-E44S
HOPPE - nerezová protipožární klíčová rozeta pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18273
• Podkonstrukce: zinková s ocelovou vložkou
• Upevnění: skryté, pro rozpěrné matice M5 (objednat zvlášť)

Popis   Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Protipožární klíčová 
rozeta, kus

   3594641 5 30
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Bezpečnostní kování

 



Produktová řada duraplus®

více než standard

Amsterdam
(E)1400
Strana 258

Paris
(E)138
Strana 291

= ušlechtilá ocel = mosaz= hliník

Dallas
(E)1643
Strana 267

Austin
1769
Strana 263

London
113
Strana 273

Marseille
(E)1138
Strana 278

Meran
M112
Strana 285

München
M112
Strana 286

San Francisco
E1301
Strana 297

New York
1810
Strana 287

Stockholm
(E)1140
Strana 299

Trondheim
E1430
Strana 306

Verona
1510, E1800, 
M151
Strana 310

Přehled bezpečnostních kování

 254



Produktová řada duranorm®

výhodné

Birmingham
1117
Strana 322
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Bezpečnostní kování
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více než standard
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 Amsterdam - 86G/3332ZA/3310/1400 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3663475 1 5

 
67-72 10 92 3663459 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3663328 1 5
 

67-72 10 92 3663352 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



9

259

 Amsterdam - 86G/3331/3310/1400 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3663424 1 5

 
67-72 10 92 3663395 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3663301 1 5
 

67-72 10 92 3663299 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 10 92 3720636 1 5

 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3662149 1 5

 
67-72 8 92 3917156 1 5

 
10 92 3662093 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3661980 1 5
 

67-72 10 92 3661963 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



262

 Amsterdam - E86G/3331/3310/1400Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3662069 1 5

 
67-72 10 92 3662018 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3661955 1 5
 

67-72 10 92 3661947 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Austin - 61G/2222ZA/2210/1769 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F31-1 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 90 11799778 11800008 11799791 11800015 1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 11799815 11800021 11799833 11800033 1 5
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 90 11824895 1 5

 
67-72 8 92 11799808 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 11824815 1 5
 

67-72 8 92 11799845 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



264

 Austin - 61G/2222ZA/2210/1769 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 11758752 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 11758818 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Austin - 61G/2221/2210/1769 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F31-1 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 11799742 11799985 11799754 11799997 1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 11799705 11799961 11799729 11799973 1 5
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 11799766 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 11799730 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



266

 Austin - 61G/2221/2210/1769 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 11758636 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 11758557 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Dallas - 61G/2222ZA/2210/1643 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92  3767400 3767354 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3767266 3767282 3767274 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



268

 Dallas - 61G/2222ZA/2210/1643 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3576419 3576427 1 5

  
67-72 10 92 3576371  1 5

  
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3576486 3576494 1 5
  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Dallas - 61G/2221/2210/1643 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3576152 3576216 1 5

  
67-72 8 92 3767493 3767506 1 5

  
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3576283 3576304 1 5
  

67-72 8 92 3767451 3767469 1 5
  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



270

 Dallas - E61G/2222ZA/2210/1643Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3920646 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3921121 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Dallas - E61G/2222ZA/2210/1643Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3862028 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3862061 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



272

 Dallas - E61G/2221/2210/1643Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3861375 1 5

 
67-72 8 92 3920865 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3861931 1 5
 

67-72 8 92 3921075 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 London - 61G/2222ZA/2210/113 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES2 (SK3)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F2 F4 F4&9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 90 3855426  3834852  1 5

    
67-72 8 92  3855311  3884243 1 5

    
67-77 8 92 3766204  3766221  1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 3908014  3834801  1 5
    

42-47 8 90   3726106  1 5
    

67-72 8 92  3845594   1 5
    

67-77 8 92 3766108  3766132  1 5
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-77 8 92 3766239 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-77 8 92 3766141 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



274

 London - 61G/2222ZA/2210/113 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F4&9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3673446 3673462  1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3672961 3673016  1 5
   

77-82 8 92   3726085 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 London - 61G/2221/2210/113 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES2 (SK3)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F4&9016 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 90 3907986 3839872   1 5

    
67-72 8 92   3884235  1 5

    
67-77 8 92 3766327 3766335  3766351 1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 3907994 3834772   1 5
    

67-77 8 92 3766263 3766280  3766298 1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



276

 London - 61G/2221/2210/113 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F4&9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3673198 3673219  1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3671900 3671934  1 5
   

67-72 8 92   3725672 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 London - 78G/2221/2410/113 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 66-71 8 92 3794061 3731263 3731271 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

41-46 8 72  3701398  1 5
   

66-71 8 92 3767178 3725808 3725824 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



278

 Marseille - 76G/3332ZA/3410/1138 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 66-71 8 92 3764954  1 5

  
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

66-71 8 92 3764778 3764911 1 5
  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Marseille - 76G/3331/3410/1138 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 66-71 8 92 3766212  3766271 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

66-71 8 92 3765842 3765877 3765931 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



280

 Marseille - 86G/3332ZA/3310/1138 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 90 3775151 3775178  1 5

   
67-72 8 92 3765076 3765113 3765121 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 3908962 3908971  1 5
   

67-72 8 92 3727344 3764971 3765009 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Marseille - 86G/3331/3310/1138 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 90 3908920 3908954  1 5

   
67-72 8 92 3765130 3765156 3765172 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 3909076 3909084  1 5
   

67-72 8 92 3727328 3727336 3727230 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



282

 Marseille - E86G/3332ZA/3310/1138Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 90 3797705 1 5

 
67-72 8 92 3727731 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 10787370 1 5
 

67-72 8 92 3727598 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Marseille - E86G/3332ZA/3310/1138Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3663838 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3663731 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



284

 Marseille - E86G/3331/3310/1138Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3663766 1 5

 
37-42 8 90 11512982 1 5

 
67-72 8 92 3727707 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3663686 1 5
 

37-42 8 90 11580665 1 5
 

67-72 8 92 3727571 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Meran - M57/371A/370/112SH ES1 (SK2)
HOPPE - mosazná bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s ochranou 
proti navrtání pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, 

bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Štíty: vně tvrzená ochrana proti navrtání v místě cylindrické vložky, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F73
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika), 
pravá

67-72 8 92 8212748 1 5
 

Garnitura (knoflík/klika), 
levá

67-72 8 92 8212755 1 5
 

Dveřní garnitura  
(klika/klika), pravá

67-72 8 92 6236616 1 5
 

Dveřní garnitura  
(klika/klika), levá

67-72 8 92 6236624 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



286

 München - M57/334A/333N/112SH
HOPPE - mosazná garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s ocelovou ochranou proti 
navrtání pro vchodové/bytové dveře:
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, 

bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Štíty: vně tvrzená ochrana proti navrtání v místě cylindrické vložky, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F73 F77-R
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika), 
pravá

67-72 8 92 626083 619924 1 5
  

Garnitura (knoflík/klika), 
levá

67-72 8 92 626090 619931 1 5
  

Dveřní garnitura  
(klika/klika), pravá

67-72 8 92 626069 620029 1 5
  

Dveřní garnitura  
(klika/klika), levá

67-72 8 92 626076 620036 1 5
  

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 76G/3332ZA/3410/1810H ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 66-71 8 92 3767418 3767434  3767442 1 5

    
10 92   3712628  1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

66-71 8 92 3767291 3767338  3767362 1 5
    

10 92   3712732  1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



288

 New York - 76G/3331/3410/1810H ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 66-71 8 92 3767670 3767717  3767725 1 5

    
10 92   3712943  1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

66-71 8 92 3767522 3730586 3730800 3767565 1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 86G/3332ZA/3310/1810H ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3767127 3767143 3767151 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3767055 3767071  1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



290

 New York - 1810H/3331/3310 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura na dlouhém štítu pro vchodové a bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, vratné pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem/s otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3730519 3767160 1 5
  

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - 86G/3332ZA/3310/138L ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3765252 3765279 3765308 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3765199 3765210 3765236 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



292

 Paris - 86G/3331/3310/138L ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3765674 3765682 3765711 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3765551 3765607 3765658 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - E86G/3332ZA/3310/138Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3797668 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3813162 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



294

 Paris - E86G/3332ZA/3310/138Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3664161 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3663900 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - E86G/3331/3310/138Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3812143 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3812098 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



296

 Paris - E86G/3331/3310/138Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3664099 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3664873 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 San Francisco - E86G/3332ZA/3310/1301Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3728751 1 5

 
67-72 10 92 3728726 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3728806 1 5
 

67-72 10 92 3728777 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



298

 San Francisco - E86G/3331/3310/1301Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3728638 1 5

 
67-72 10 92 3728620 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3728700 1 5
 

67-72 10 92 3728689 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - 76G/3332ZA/3410/1140 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 66-71 10 92 3666625 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

66-71 10 92 3666473 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Stockholm - 86G/3332ZA/3310/1140 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3765906 3765922 3765957 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3765762 3765885 3765893 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - 86G/3331/3310/1140 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3766010 3766028 3766044 1 5

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3765965 3765981 3765990 1 5
   

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Stockholm - E86G/3332ZA/3310/1140Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3828891 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3821681 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - E86G/3332ZA/3310/1140Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3665059 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3664945 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



304

 Stockholm - E86G/3331/3310/1140Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 10709662 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3811896 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - E86G/3331/3310/1140Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3665032 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3664232 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Trondheim - E86G/3332ZA/3310/1430Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 90 3727758 1 5

 
67-72 8 92 3873296 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 3776082 1 5
 

67-72 8 92 3727660 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Trondheim - E86G/3332ZA/3310/1430Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3665219 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3665139 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Trondheim - E86G/3331/3310/1430Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 90 3776509 1 5

 
67-72 8 92 3932241 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 3776390 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Trondheim - E86G/3331/3310/1430Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3665163 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3665091 1 5
 

67-72 10 92 3665075 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



310

 Verona - 86G/3332ZA/3310/1510 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3766491 3766933 3766511 3766941 1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3766386 3766440 3766423 3766466 1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Verona - 86G/3332ZA/3310/1510 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F2 F4 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3668410  3668508 3668516 1 5

    
67-72 10 92  3668364   1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3667249  3667409 3667450 1 5
    

67-72 10 92  3667273   1 5
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Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Verona - 86G/3331/3310/1510 ES2 (SK3)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3766992 3767012 3767004 3767021 1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3766950 3766976 3766968 3766984 1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Verona - 86G/3331/3310/1510 ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F2 F4 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3667652  3667687 3667695 1 5

    
67-72 10 92  3667581   1 5

    
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3666959  3667046 3667134 1 5
    

67-72 10 92  3666991   1 5
    

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Verona - E86G/3332ZA/3310/1800Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3813226 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3821664 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Verona - E86G/3332ZA/3310/1800Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím cylindrické vložky 
pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3665331 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3665260 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.
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 Verona - E86G/3331/3310/1800Z ES2 (SK3)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0143A (SK3), certifikováno podle DIN 18257 

ES2, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3845826 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3812055 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Verona - E86G/3331/3310/1800Z ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 42-47 8 72 3665294 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

42-47 8 72 3665243 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



318

 Verona - M86G/3332ZA/3310/151 ES1 (SK2)
HOPPE - mosazná bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s překrytím 
cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F77-R
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 8 92 3731861 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 8 92 3731829 1 5
 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Verona - M86G/3331/3310/151 ES1 (SK2)
HOPPE - mosazná bezpečnostní garnitura na dlouhém štítu pro vchodové/bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certifikováno podle DIN 18257 

ES1, objektová garnitura 
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F77-R
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 67-72 10 92 3670421 1 5

 
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 10 92 3670042 1 5
 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.



320

Bezpečnostní kování
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výhodné
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 Birmingham - 78G/2221A/2440/1117 ES0 (SK1)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• splňuje požadavky podle DIN 18257 ES0 (SK1)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, 

bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 72 3841104 3841139 3858168 1 10

   
90 3841331 3841358 3858184 1 10

   
67-72 8 92 3840822 3840881 3858213 1 10

   
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 72 2550532 2550575 3936664 1 10
   

90 3843003 3843011 3936681 1 10
   

67-72 8 92 2904370 2904388 3936761 1 10
   

Bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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Protipožární / (antipanikové)  
bezpečnostní kování

 



Produktová řada duraplus®

více než standard

Amsterdam
FS-(E)1400
Strana 328

Paris
FS-(E)138
Strana 344

Rotterdam
FS-(E)1401
Strana 348

= ušlechtilá ocel= hliník

Dallas
FS-(E)1644, 
FS-(E)1643
Strana 332

Marseille
FS-(E)1138
Strana 340

San Francisco
FS-E1301
Strana 352

Stockholm
FS-(E)1141, 
FS-(E)1140
Strana 356

Přehled protipožární / (antipanikové) bezpečnostní 
kování

 324
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Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

 



10

327

více než standard

 



328

 Amsterdam - FS-86G/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3961624 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3961659 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - FS-86G/3331/3310/1400F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3961632 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3961641 1 5
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 Amsterdam - FS-E86G/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3961616 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3963540 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

331

 Amsterdam - FS-E86G/3331/3310/1400F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3963582 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3963603 1 5
 



332

 Dallas - FS-61G/2222ZA/2210/1643F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3919805  1 5
  

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3919750 3919776 1 5
  

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

333

 Dallas - FS-61G/2222ZA/2210/1644F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3920110  1 5
  

67-72 9 92 11737311 11737347 1 5
  

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3919899  1 5
  

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3961907  1 5
  



334

 Dallas - FS-61G/2221/2210/1643F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3919784  1 5
  

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3919661 3919733 1 5
  

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

335

 Dallas - FS-61G/2221/2210/1644F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3919952 3920099 1 5
  

67-72 9 92 11737372 11737451 1 5
  

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3919864  1 5
  

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3961982  1 5
  



336

 Dallas - FS-E61G/2222ZA/2210/1643F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3862159 1 5
 

67-72 9 92 3862141 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3862175 1 5
 

67-72 9 92 3862167 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

337

 Dallas - FS-E61G/2222ZA/2210/1644F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3861279 1 5
 

67-72 9 92 3861261 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3861295 1 5
 

67-72 9 92 3861287 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3964593 1 5
 



338

 Dallas - FS-E61G/2221/2210/1643F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3862116 1 5
 

67-72 9 92 3862108 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3862132 1 5
 

67-72 9 92 3862124 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

339

 Dallas - FS-E61G/2221/2210/1644F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3861025 1 5
 

67-72 9 92 3861009 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3861228 1 5
 

67-72 9 92 3861050 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

92 3964631 1 5
 



340

 Marseille - FS-76G/3332ZA/3310/1138F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3919549 1 5
 

67-72 9 92 11737736 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3919514 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3962723 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

341

 Marseille - FS-76G/3331/3310/1138F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3919522 1 5
 

67-72 9 92 11737748 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3919485 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3962731 1 5
 



342

 Marseille - FS-E86G/3332ZA/3310/1138F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3917754 1 5
 

67-72 9 92 11738085 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3917711 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3965457 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

343

 Marseille - FS-E86G/3331/3310/1138F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3917738 1 5
 

67-72 9 92 11575700 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3917682 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3965490 1 5
 



344

 Paris - FS-86G/3332ZA/3310/138F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3919725 1 5
 

67-72 9 92 11525405 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3919602 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3989248 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

345

 Paris - FS-86G/3331/3310/138F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3919653 1 5
 

67-72 9 92 3965625 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3919581 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3962942 1 5
 



346

 Paris - FS-E86G/3332ZA/3310/138F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3917771 1 5
 

67-72 9 92 11625795 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3917762 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3990003 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.



10

347

 Paris - FS-E86G/3331/3310/138F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3918010 1 5
 

67-72 9 92 3965570 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3917797 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3965553 1 5
 



348

 Rotterdam - FS-86G/3332ZA/3310/1401F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3920494 1 5
 

67-72 9 92 11625825 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3962985 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3962993 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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349

 Rotterdam - FS-86G/3331/3310/1401F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3920486 1 5
 

67-72 9 92 11625818 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3963072 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3963110 1 5
 



350

 Rotterdam - FS-E86G/3332ZA/3310/1401F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3918159 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3965908 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3965959 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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351

 Rotterdam - FS-E86G/3331/3310/1401F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3918141 1 5
 

67-72 9 92 10790510 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3965975 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3966003 1 5
 



352

 San Francisco - FS-86G/3332ZA/3310/1301F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3920460 3920478 1 5
  

67-72 9 92 11737895 11737918 1 5
  

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3920267  1 5
  

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3963161  1 5
  

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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353

 San Francisco - FS-86G/3331/3310/1301F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3920435 3920451 1 5
  

67-72 9 92 11737931 11737943 1 5
  

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3920161  1 5
  

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3963195 3963216 1 5
  



354

 San Francisco - FS-E86G/3332ZA/3310/1301F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3918116 1 5
 

67-72 9 92 11738169 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3918095 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3966020 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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355

 San Francisco - FS-E86G/3331/3310/1301F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3918108 1 5
 

67-72 9 92 11738261 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3918087 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3966134 1 5
 



356

 Stockholm - FS-86G/3332ZA/3310/1141F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3920566 1 5
 

67-72 9 92 11737980 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3961667 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3961675 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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357

 Stockholm - FS-76G/3332ZA/3310/1140F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3963267 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3963380 1 5
 



358

 Stockholm - FS-86G/3331/3310/1141F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3920507 1 5
 

67-72 9 92 11738030 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3961683 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3961691 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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359

 Stockholm - FS-76G/3331/3310/1140F ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková protipožární dveřní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové a bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: dveřní klika s ocelovým jádrem

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3963401 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3963507 1 5
 



360

 Stockholm - FS-E86G/3332ZA/3310/1141F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3918175 1 5
 

67-72 9 92 11738352 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3964972 1 5
 

Protipožární  
antipaniková 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

67-72 9 92 3965078 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - FS-E86G/3332ZA/3310/1140F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečnostní garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu s 
překrytím cylindrické vložky pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3918052 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3918036 1 5
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 Stockholm - FS-E86G/3331/3310/1141F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, a společně zkoušeno v nouzových dveřních uzávěrech 
podle DIN EN 179, objektová garnitura

• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/
otočná, bezúdržbové kluzné ložisko

• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

42-47 9 72 3918167 1 5
 

67-72 9 92 11738395 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3965174 1 5
 

Protipožární / (antipanikové) bezpečnostní kování

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - FS-E86G/3331/3310/1140F ES1 (SK2)
HOPPE - nerezová protipožární bezpečností garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro 
vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno a certifikováno podle DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), odpovídá DIN 

18257 ES1 a DIN 18273, objektová garnitura
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový plný čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Protipožární 
garnitura  
(knoflík/klika)

 42-47 9 72 3918044 1 5
 

Protipožární 
dveřní garnitura  
(klika/klika)

 42-47 9 72 3918028 1 5
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Garnitury s knoflíkem  
(bez bezpečnostní třídy)



Produktová řada duraplus®

více než standard

= ušlechtilá ocel= hliník

58G/3331/
3310/58G
Strana 370

50
Strana 371

50/42KV
Strana 370

53
Strana 371

53/11
Strana 371

E58/42KV
Strana 372

E58
Strana 372

Přehled garnitur s knoflíkem  
(bez bezpečnostní třídy)

 366



Produktová řada duranorm®

výhodné

54
Strana 376
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368

Garnitury s knoflíkem (bez bezpečnostní třídy)
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369

více než standard
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 58G/3331/3310/58G ES1 (SK2)
HOPPE - hliníková bezpečnostní garnitura s knoflíkem na dlouhém štítu pro vchodové/
bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vyhnutý knoflík pevný, přemontovatelný
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura s knoflíkem 
(knoflík/knoflík)

67-72  92 3954248 1 5
 

 50/42KV
HOPPE - hliníková rozeta s knoflíkem pro bytové dveře:
• Uložení: knoflík pevný, se závitem
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, pro víceúčelové šrouby

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík na rozetě, kus 37-42 8   3032067 2 12
 

Garnitury s knoflíkem (bez bezpečnostní třídy)

Přehled barev viz konec katalogu.
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 53/11
HOPPE - hliníková rozeta s knoflíkem pro bytové dveře:
• Uložení: knoflík pevný, se závitem
• Spojení: pro čtyřhran FDW HOPPE
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík na rozetě (se 
závitem), kus

    3035647 2 12
 

 50
HOPPE - hliníkový knoflík s otvorem pro bytové dveře:
• Uložení: knoflík volný
• Spojení: pro profilové čtyřhrany HOPPE

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík bez čtyřhranu 
pro spojení profilovým 
čtyřhranem HOPPE, 
kus

 8   8099541 2 12
 

Knoflík se čtyřhranem 
pro spojení profilovým 
čtyřhranem HOPPE, 
kus

25-48 8   8099483 2 12
 

 53
HOPPE - hliníkový knoflík se čtyřhranem pro bytové dveře:
• Uložení: knoflík volný
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík bez čtyřhranu 
pro spojení profilovým 
čtyřhranem HOPPE, 
kus

 8   3035073 2 12
 

Knoflík se čtyřhranem 
pro spojení profilovým 
čtyřhranem HOPPE, 
kus

 8/80   3034775 2 12
 

Knoflík se čtyřhranem 
pro spojení čtyřhranem 
HOPPE QuickFit, kus

 8/87   3035268 2 12
 

8/140   3499329 2 12
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 E58/42KV
HOPPE - nerezová rozeta pod knoflík pro bytové dveře:
• Uložení: knoflík pevný, se závitem
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík na rozetě, kus 37-42 8/8,5   2632440 1 10
 

 E58
HOPPE - nerezový samostatný knoflík bez čtyřhranu pro bytové dveře:
• Uložení: knoflík volný
• Spojení: pro profilové čtyřhrany HOPPE

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Knoflík bez čtyřhranu 
pro spojení profilovým 
čtyřhranem HOPPE, 
kus

 8   3749797 2 12
 

Knoflík se čtyřhranem 
pro spojení profilovým 
čtyřhranem HOPPE, 
kus

37-47 8/87   3284791 2 12
 

Knoflík se čtyřhranem 
pro spojení čtyřhranem 
HOPPE QuickFit, kus

 8/87   2982327 2 12
 

Garnitury s knoflíkem (bez bezpečnostní třídy)

Přehled barev viz konec katalogu.
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Garnitury s knoflíkem (bez bezpečnostní třídy)
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375

výhodné
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 54
HOPPE - hliníkový knoflík s otvorem pro bytové dveře:
• Uložení: knoflík volný
• Spojení: pro profilové čtyřhrany HOPPE

Popis  
F1 F4

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Knoflík bez čtyřhranu 
pro spojení profilovým 
čtyřhranem HOPPE, 
kus

 8   578344  20 20
  

   6990493 1 1
  

Garnitury s knoflíkem (bez bezpečnostní třídy)

Přehled barev viz konec katalogu.
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Okenní kliky

 



Produktová řada duravert®

pro náročné

Acapulco
M0558
Strana 382

Athinai
M056
Strana 383

= ušlechtilá ocel = mosaz= hliník

Přehled okenních klik

 378



Produktová řada duraplus®

více než standard

Amsterdam
(E)1400,
(E)0400
Strana 386

Atlanta
(M)0530
Strana 392

Austin
0769
Strana 397

Dallas
(E)1643
(E/M)0643
Strana 400

Luxembourg
099
Strana 408

New York
1800,
0810
Strana 417

Paris
(E)138,
E038
Strana 427

Stockholm
(E)1140,
(E)0140
Strana 433

Tôkyô
0710
Strana 438

Toulon
0737
Strana 443

Verona
1510, 0510, 
E1800, E0800, 
M051
Strana 449

Marseille
(E)1138,
E0138
Strana 411

SG0810, 
SG0710RH
Strana 455

U26SV
Strana 456

U34SV
Strana 456

Hamburg
0700
Strana 407
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380

Okenní kliky
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pro náročné

 



382

 

satinované plochy

leštěná
klika-detail

U barevné varianty F45-R 
jsou plochy leštěné a klika
satinovaná.
Barevná varianta F41-R je
jednobarevná.

Acapulco - M0558/US918
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast s mosazným rámečkem podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F41-R F45-R F49-R F74-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10803384 10803413 11569323 11569360 1 10

M5 x 45/50     

 Barevné varianty:

F41-R F45-R

F49-R F74-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Athinai - M056/US937
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast s mosazným rámečkem podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F49/F69 F72/F9 F77R/F52R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10806729 11569943 11569925 1 10

M5 x 45/50    

 Barevné varianty:

F49/F69 F72/F9

F77R/F52R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.
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Okenní kliky
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více než standard
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 AUS950S 100NM TBT4
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634170 11677946 1 20
M5 x 45   

37 11634248 11677958 1 20
M5 x 50   

43 11634418 11677965 1 20
M5 x 55   

 Amsterdam - 1400
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3277144 3277179 10 20
   

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 AUS950S 100NM
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11507865 11677855 1 20
M5 x 45   

35  11787752 1 20
M5 x 50   

37 11507883 11585456 1 20
M5 x 50   

43 11507895 11677867 1 20
M5 x 55   

 Amsterdam - 1400
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3277144 3277179 10 20
   

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 Amsterdam - 0400/US956
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F1/F69 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10762949 10782317 10762965 11592679 10 40

M5 x 45/50     

 

 Amsterdam - 0400/U30
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35  11658927 10 40

bez   
37 3820371  10 40

M5 x 45   
43 3820389  10 40

M5 x 55   

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 EUS950S 100NM TBT4
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634492 1 20
M5 x 45  

37 11634509 1 20
M5 x 50  

43 11634510 1 20
M5 x 55  

 Amsterdam - E1400Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3289444 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 EUS950S 100NM
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11517755 1 20
M5 x 45  

37 11517761 1 20
M5 x 50  

43 11517773 1 20
M5 x 55  

 Amsterdam - E1400Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3289444 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - E0400/US956
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11649227 11649252 11649240 11649215 10 40

M5 x 45/50     

 Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

 Amsterdam - E0400/US956
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10763520 10 40

M5 x 45/50  
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 Amsterdam - E0400/U30
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35 2807318 10 40

M5 x 45  
37 3291034 10 40

M5 x 45  
43 3485533 10 40

M5 x 55  

 

 Atlanta - 0530S/US952 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100® + Secustik® a 
VarioFit®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 10763909 10763933 10763941 10763950 10 40
M5 x 50/55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 10763968 10 40
M5 x 50/55  

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Atlanta - 0530S/US952 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100® + Secustik® a 
VarioFit®, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F2 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 11558635 11590579 11558659 11558660 10 40
M5 x 50/55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 11558672 11558684 10 40
M5 x 50/55   

 

 Atlanta - 0530S/U26 TBT4
HOPPE - hliníková okenní klika sklopně-otvíravých oken se SecuTBT®, zamykatelná:
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 2726235 2726243 2726251 2726260 10 40
bez     
37 3636362   3167640 10 40
bez     
40 3169282  3150119 3050855 10 40
bez     
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 Atlanta - 0530SV/U26
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken s knoflíkem, samozajišťovací:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F2 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 37 2791985 3646587 3611894 2792013 10 40
M5 x 50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 37 2791942 2791934 10 40
M5 x 50   

 

 Atlanta - 0530/US952
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 9-19  10804248 10804387 10 60

M5 x 30/35    
42-52 11568136   10 60

M5 x 55/60    

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Atlanta - 0530/US952
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F2 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10789439 11547406 10789447 10799776 10 60

M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F7016 F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11784544 10799784 10789455 10 60

M5 x 45/50    
42-52   11586321 10 60

M5 x 55/60    

 

 Atlanta - M0530S/US910 100NM
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopné okno se Secu100® + Secustik® 
a VarioFit®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast s mosazným rámečkem podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F77-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 11646366 1 10
M5 x 50/55  

 Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.
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 Atlanta - M0530/US956
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F41-R F49-R F71 F77-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11568732 11568756 10806761 10806770 1 10

M5 x 45/50     

 Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

 Atlanta - M0530/US956
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F41-R F71 F77-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11589218 11603380 11690872 1 10

M5 x 45/50    

 Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Austin - 0769S/USV919 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100® + Secustik® a 
VarioFit®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost, podkonstrukce musí být zapuštěna do 

profilu

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

 7 32-42 3969482 3969503 3969511 3969520 2 20
M5 x 35/40     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

 7 32-42 3969538 2 20
M5 x 35/40  

 

 

 

Austin - 0769S/U959 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0142/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 11751685 2 20
M5 x 40  
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 Austin - 0769/UD9024
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuForte® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5
• Zvláštnost: funkce automatického blokování v zavřené (0°) a vyklopené (180°) poloze

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11837299 10 60

M5 x 45/50  

 

 Austin - 0769/USV919
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost, podkonstrukce musí být zapuštěna do 

profilu

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus  7 32-42 3969360 3969386 3969394 3969407 2 20

M5 x 35/40     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus  7 32-42 3969415 2 20

M5 x 35/40  

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Austin - 0769/U959
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast/ocelová, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F3 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32    11689201 2 20

M5 x 35     
37 3968851 3968885 3968949 3969167 2 20

M5 x 40     
43 3968869 3968914 3968957 3969175 2 20

M5 x 45     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35   11746695 2 20

M5 x 40    
37 3970088 3970150  2 20

M5 x 40    
43 3970109 3970205  2 20

M5 x 45    

 

 Austin - 0769LVK/U74Z
HOPPE - hliníková klika vyhnutá otvíravých oken s užší rozetou:
• Aretace: bez
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5
• Zvláštnost: pro ven otevíravé kyvné okenní křídlo, bez nastavení vyklápěcí polohy, 

úhel otočení okenní kliky do 90° 

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika s úzkou 
rozetou, vyhnutá vpra-
vo, kus

10 7/8 63 11775865 20 120
bez  

Okenní klika s úzkou 
rozetou, vyhnutá vlevo, 
kus

10 7/8 63 11775816 20 120
bez  
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 AUS950S 100NM TBT4
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634170 11677946 1 20
M5 x 45   

37 11634248 11677958 1 20
M5 x 50   

43 11634418 11677965 1 20
M5 x 55   

 Dallas - 1643
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3707562 3707600 10 20
   

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky
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 AUS950S 100NM
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11507865 11677855 1 20
M5 x 45   

35  11787752 1 20
M5 x 50   

37 11507883 11585456 1 20
M5 x 50   

43 11507895 11677867 1 20
M5 x 55   

 Dallas - 1643
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3707562 3707600 10 20
   

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 Dallas - 0643/US944
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10763301 10763319 10763327 11575840 10 40

M5 x 45/50     

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 EUS950S 100NM TBT4
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634492 1 20
M5 x 45  

37 11634509 1 20
M5 x 50  

43 11634510 1 20
M5 x 55  

 Dallas - E1643Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3706375 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 EUS950S 100NM
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11517755 1 20
M5 x 45  

37 11517761 1 20
M5 x 50  

43 11517773 1 20
M5 x 55  

 Dallas - E1643Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3706375 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Dallas - E0643/US944
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 20-30 10763589 10 40

M5 x 35/40  
32-42 10763571 10 40

M5 x 45/50  

 

 Dallas - M0643S/US943 100NM
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopné okno se Secu100® + Secustik® 
a VarioFit®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast s mosazným rámečkem podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F41-R F49-R F77-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 11529507 11541398 11541435 1 10
M5 x 50/55    

 Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.
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 Dallas - M0643/US943
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast s mosazným rámečkem podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11718419 11718475 11718444 11718390 1 10

M5 x 45/50     

 Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

 Dallas - M0643/US943
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast s mosazným rámečkem, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F41-R F49-R F71 F77-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11570428 11570386  11570374 1 10

M5 x 45/50     
32-42 10807545 10807561 11570313 11570362 1 10

M5 x 45/50     

 Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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Okenní kliky SecuForte® získaly 
v soutěži inovací na veletrhu 
EQUIPBAIE 2018 v Paříži cenu 
„Nejlepší inovace“.

Hamburg - 0700S/UD9020
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuForte® a VarioFit®, 
zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL200: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: funkce automatického blokování v zavřené (0°) a vyklopené (180°) poloze

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F3 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 11712260 11712284 11712296 11712302 10 40
M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F31-1 F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 11712314 11712338 11712326 11712351 10 40
M5 x 45/50     

 

 

Okenní kliky SecuForte® získaly 
v soutěži inovací na veletrhu 
EQUIPBAIE 2018 v Paříži cenu 
„Nejlepší inovace“.

Hamburg - 0700/UD9020
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuForte® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: funkce automatického blokování v zavřené (0°) a vyklopené (180°) poloze

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F3 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11696370 11701304 11701328 11701335 10 60

M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F31-1 F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11701341 11701365 11701353 11701377 10 60

M5 x 45/50     
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Okenní kliky SecuForte® získaly 
v soutěži inovací na veletrhu 
EQUIPBAIE 2018 v Paříži cenu 
„Nejlepší inovace“.

Hamburg - 0700/UD9020
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuForte® a VarioFit®:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: funkce automatického blokování v zavřené (0°) a vyklopené (180°) poloze

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F3 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11732234 11732295 11732313 11732325 10 60

M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F31-1 F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11732349 11732362 11732350 11732374 10 60

M5 x 45/50     

 

 Luxembourg - 099S/U52Z 200NM
HOPPE - hliníková okenní klika pro otvíravě-sklopných oken se Secu200®, 
zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL200: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5 

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 37 11621916 11621928 11621904 2 20
M5 x 45    

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Luxembourg - 099S/US952 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100® + Secustik® a 
VarioFit®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 10764485 10764531 10764557 10764573 10 40
M5 x 50/55     

 

 Luxembourg - 099/US952
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F2 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10789480 11631600 10789498  10 60

M5 x 45/50     
32-42 10761612   10761647 10 60

M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42  10789501 10 60

M5 x 45/50   
32-42 10761655 10761778 10 60

M5 x 45/50   
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 Luxembourg - 099KH/U26
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken snížená:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5
• Zvláštnost: specielně vhodné pro okna s vnitřními roletami

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
krátkým krkem, kus

10 7 32  1789306   5 30
bez     
35 1922040  1922058 1922082 5 30
bez     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika s  
krátkým krkem, kus

10 7 35 1922066 5 30
bez  

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.



12

411

 AUS950S 100NM TBT4
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634170 11677946 1 20
M5 x 45   

37 11634248 11677958 1 20
M5 x 50   

43 11634418 11677965 1 20
M5 x 55   

 Marseille - 1138
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3169813 3571888 10 20
   

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 AUS950S 100NM
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11507865 11677855 1 20
M5 x 45   

35  11787752 1 20
M5 x 50   

37 11507883 11585456 1 20
M5 x 50   

43 11507895 11677867 1 20
M5 x 55   

 Marseille - 1138
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3169813 3571888 10 20
   

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Marseille - 0138/US956
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10762551 10762560 10 40

M5 x 45/50   
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 EUS950S 100NM TBT4
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634492 1 20
M5 x 45  

37 11634509 1 20
M5 x 50  

43 11634510 1 20
M5 x 55  

 Marseille - E1138Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3156502 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 EUS950S 100NM
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11517755 1 20
M5 x 45  

37 11517761 1 20
M5 x 50  

43 11517773 1 20
M5 x 55  

 Marseille - E1138Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3156502 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 Marseille - E0138/US956
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10763669 10 40

M5 x 45/50  

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 AUS950S 100NM TBT4
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634170 11677946 11677880 1 20
M5 x 45    

37 11634248 11677958 11677892 1 20
M5 x 50    

43 11634418 11677965 11677909 1 20
M5 x 55    

 New York - 1810
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3280714 3280757 3496857 10 20
    

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 AUS950S 100NM
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11507865 11677855 11677825  1 20
M5 x 45     

35  11787752   1 20
M5 x 50     

37 11507883 11585456 11677831 11585468 1 20
M5 x 50     

43 11507895 11677867 11677843  1 20
M5 x 55     

 New York - 1810
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9 F9016 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3280714 3280757 3496857 11626033 10 20
     

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 0810S/US10 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100® + Secustik® a 
VarioFit®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 10764194 10764215 10764223 10764231 10 40
M5 x 50/55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42  11806229 10 40
M5 x 45/50   

32-42 10764240  10 40
M5 x 50/55   

 

 New York - 0810S/U10 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 3286315 3390892   10 40
bez     
37 3551211  3551318 3551334 10 40

M5 x 45     
43 3551369  3551377  10 40

M5 x 55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 3286391 10760821 10 40
bez   
37 3551326  10 40

M5 x 45   
43 3551393  10 40

M5 x 55   
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 New York - 0810S/U10 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100®, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 3470753 3470788 3470809  10 40
M5 x 45     

37 3750536 3750624 3750675 3750501 10 40
M5 x 45     

40  3563520   10 40
M5 x 50     

43 3750608  3750683 3750510 10 40
M5 x 55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 3470817 10 40
M5 x 45  

37 3750472 10 40
M5 x 45  

40 3470841 10 40
M5 x 50  

43 3750481 10 40
M5 x 55  

 

 New York - 0810S/U10 TBT4
HOPPE - hliníková okenní klika pro sklopně-otvíravých oken se SecuTBT®, 
zamykatelná:
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 11665105 10 40
M5 x 45  

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 0810S/U10 TBT1
HOPPE - hliníková klika sklopně-otvíravých oken s funkcí TBT1, zamykatelná:
• Zamykání: otočná cylindrická vložky, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 90°
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 3286471 3286497 3295967 3286518 10 40
bez     
37 3480089   3480100 10 40

M5 x 45     
40 3426488 3426496 3426509 3426517 10 40
bez     
40 10719668   3988165 10 40

M5 x 45     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 40 11776067 10 40
M5 x 45  
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 New York - 0810SVS/U10
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuDuplex®, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelný knoflík - uzamykatelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 3286585  3286606 3286622 10 40
bez     
37 3498043 3813824 3498060  10 40

M5 x 50     
40 3426883  3426891 3426912 10 40
bez     
43 3480724  3480732  10 40

M5 x 55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 3286649  10 40
bez   
37 3498094  10 40

M5 x 50   
40 3426921  10 40
bez   
40  11744315 10 40

M5 x 45   
43 3480741  10 40

M5 x 55   

 

 New York - 0810SVS/U10
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuDuplex®, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelný knoflík - uzamykatelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 40 3657833 3657841 3657868 10 40
bez    

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 0810SV/U10
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken s knoflíkem, samozajišťovací:
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 35 3285566 3390930 3285671 3285697 10 40
bez     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 35 3285718 10 40
bez  

 

 New York - 0810SV/U10
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken s knoflíkem, samozajišťovací:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 37 3751061 3751184 3751213 3750886 10 40
M5 x 45     

43 3751070 3751192 3751221  10 40
M5 x 55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 35 3489462 10 40
M5 x 45  

37 3750835 10 40
M5 x 45  

40 3668356 10 40
bez  
43 3750843 10 40

M5 x 55  
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 New York - 0810/US10
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F2 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 9-19   11586965 11586394 10 60

M5 x 30/35     
20-30 11627426  11627445 11586424 10 60

M5 x 35/40     
32-42 3754924 3755097 3755231 3755804 10 60

M5 x 45/50     
42-52    11586455 10 60

M5 x 55/60     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F7016 F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 9-19   11586527  10 60

M5 x 30/35     
20-30    11586625 10 60

M5 x 30/35     
20-30   11586552  10 60

M5 x 35/40     
32-42 3927670 3755839 3755935 11586631 10 60

M5 x 45/50     
42-52   11586588 11586643 10 60

M5 x 55/60     

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 0810/U10
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F2 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35  3383941   20 120

bez     
35 3407922  3408247  20 120

M5 x 45     
35    3459773 20 120

M5 x 45     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35 3409629 11572383 20 120

M5 x 45   

 

 New York - 0810/U10
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35 3470438 3470446 3470454 3470462 20 120

M5 x 45     
37 3480388 3751379 3480396 3480417 20 120

M5 x 45     
40 3470551 3470569 3470577  20 120

M5 x 50     
43 3480425 3751387 3480433 3480450 20 120

M5 x 55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35 3470471 20 120

M5 x 45  
37 3480409 20 120

M5 x 45  
40 3470593 20 120

M5 x 50  
43 3480441 20 120

M5 x 55  

 



426

 

 

New York - 0810VK/U76
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken s úzkou rozetou a vyhnutou klikou:
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5 

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika s úzkou 
rozetou, vyhnutá vpra-
vo, kus

10 7 32 11743275 10 100
bez  

Okenní klika s úzkou 
rozetou, vyhnutá vlevo, 
kus

10 7 32 11743281 10 100
bez  

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 AUS950S 100NM TBT4
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634170 1 20
M5 x 45  

37 11634248 1 20
M5 x 50  

43 11634418 1 20
M5 x 55  

 Paris - 138
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3364758 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 AUS950S 100NM
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11507865 1 20
M5 x 45  

37 11507883 1 20
M5 x 50  

43 11507895 1 20
M5 x 55  

 Paris - 138
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3364758 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Paris - 038/US956
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10763028 10 40

M5 x 45/50  

 

 Paris - 038/U30
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 37 3820485 10 40

M5 x 45  
43 3820493 10 40

M5 x 55  
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 EUS950S 100NM TBT4
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634492 1 20
M5 x 45  

37 11634509 1 20
M5 x 50  

43 11634510 1 20
M5 x 55  

 Paris - E138Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3289989 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.



12

431

 EUS950S 100NM
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11517755 1 20
M5 x 45  

37 11517761 1 20
M5 x 50  

43 11517773 1 20
M5 x 55  

 Paris - E138Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3289989 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 Paris - E038/US956
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10763706 10 40

M5 x 45/50  

 

 Paris - E038/U30
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 37 3324318 10 40

M5 x 50  
43 11533225 10 40

M5 x 55  

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 AUS950S 100NM TBT4
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634170 1 20
M5 x 45  

37 11634248 1 20
M5 x 50  

43 11634418 1 20
M5 x 55  

 Stockholm - 1140
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3169910 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 AUS950S 100NM
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11507865  1 20
M5 x 45   

37 11507883 11585468 1 20
M5 x 50   

43 11507895  1 20
M5 x 55   

 Stockholm - 1140
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3169910 11754072 10 20
   

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Stockholm - 0140/US956
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10763183 10763191 11833051 10 40

M5 x 45/50    
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 EUS950S 100NM TBT4
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634492 1 20
M5 x 45  

37 11634509 1 20
M5 x 50  

43 11634510 1 20
M5 x 55  

 Stockholm - E1140Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3259341 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 EUS950S 100NM
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11517755 1 20
M5 x 45  

37 11517761 1 20
M5 x 50  

43 11517773 1 20
M5 x 55  

 Stockholm - E1140Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3259341 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 Stockholm - E0140/US956
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10763790 10 40

M5 x 45/50  

 

 Tôkyô - 0710S/U26
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 8164535 1903009 8156499 1748459 10 40
bez     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35 8156507 10 40
bez  
55 3716830 10 40

M5 x 60  

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Tôkyô - 0710S/U26
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 35  1873575 1917646 2006756 10 40
bez     
35 2930957    10 40

M5 x 45     
37 2852872 3584398 2921057 2852653 10 40

M5 x 50     
40 2314185   2314513 10 40
bez     
40  2912476   10 40

M5 x 50     
43 3585139 3585147 3797254 3611974 10 40

M5 x 55     

 

 Tôkyô - 0710SV/U26
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken s knoflíkem, samozajišťovací:
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F9016 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 35 1747536 1747561 1747587 1747579 10 40
bez     
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 Tôkyô - 0710SV/U26
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken s knoflíkem, samozajišťovací:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 35    2122642 10 40
bez     
37 2913954 3584291 2921225 2913508 10 40

M5 x 50     
43 3650068 3584304 3585163 3585155 10 40

M5 x 55     

 

 Tôkyô - 0710/U26
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 55 3217045 3217176 3054944  15 90

bez     
55    2799303 20 120

M5 x 70     

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Tôkyô - 0710/U26
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F2 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35  1925937   20 120

M5 x 45     
35 1925929  1925953 1925961 100 100

M5 x 45     
37 2852531  3584355 2858297 20 120

M5 x 50     
40 2427180  2729639  20 120

M5 x 50     
43    3585121 20 120

M5 x 55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35 2351171 1759393 100 100

M5 x 45   
37  2849948 20 120

M5 x 50   
40 2062723  20 120
bez   
40  2552440 100 100

M5 x 50   
43  3585075 20 120

M5 x 55   

 

 Tôkyô - 0710LVK/U71Z
HOPPE - hliníková klika vyhnutá otvíravých oken s užší rozetou:
• Aretace: bez
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5
• Zvláštnost: pro ven otevíravé kyvné okenní křídlo, bez nastavení vyklápěcí polohy, 

úhel otočení okenní kliky do 90° 

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika s úzkou 
rozetou, vyhnutá vpra-
vo, kus

10 7 40 2606778 2611198 20 120
bez   

Okenní klika s úzkou 
rozetou, vyhnutá vlevo, 
kus

10 7 40 2606760 2611180 20 120
bez   
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 Tôkyô - 0710EVKS/6
HOPPE - hliníková klika vyhnutá otvíravých oken s užší rozetou, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelný knoflík - uzamykatelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: bez
• Zakrytí: částečné zakrytí
• Podkonstrukce: hliník, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5
• Zvláštnost: pro otáčivé a ven otevíravé vyklápěcí okenní křídlo, bez nastavení 

vyklápěcí polohy, úhel otočení okenní kliky do 90°, neuzamykatelná verze s plastovou 
krytkou

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika s úzkou 
rozetou, vyhnutá vpra-
vo, uzamykatelná, kus

10 7 40 2611091 2611147 10 40
bez   

Okenní klika s úzkou 
rozetou, vyhnutá vlevo, 
uzamykatelná, kus

10 7 40 2611083 2611121 10 40
bez   

 

 Tôkyô - 0710ES/6
HOPPE - hliníková klika otvíravých oken s užší rozetou, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelný knoflík - uzamykatelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: bez
• Zakrytí: částečné zakrytí
• Podkonstrukce: hliník, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5
• Zvláštnost: pro otáčivé a ven otevíravé vyklápěcí okenní křídlo, bez nastavení 

vyklápěcí polohy, úhel otočení okenní kliky do 90°, neuzamykatelná verze s plastovou 
krytkou (objednat samostatně)

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Klika otvíravých oken s 
užší rozetou, zamyka-
telná, kus

10 7 40 2607009 2607017 10 40
bez   

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Toulon - 0737S/US947-1 100NM
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secu100® + Secustik® a 
VarioFit®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 10764792 10764821 10764830 10764848 2 20
M5 x 50/55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 9-19 11685445 2 20
M5 x 35/40  

32-42 11506246 2 20
M5 x 50/55  
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 Toulon - 0737S/U947 TBT4
HOPPE - hliníková okenní klika pro sklopně-otvíravých oken se SecuTBT®, 
zamykatelná:
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 37 3937860 3937923 3937958 3937982 2 20
M5 x 45     

43 3937878  3937966  2 20
M5 x 50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 24  11689006 2 20
M5 x 35   

32  11689031 2 20
M5 x 40   

37 3938037 11682802 2 20
M5 x 45   

43 3938045  2 20
M5 x 50   

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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Okenní kliky SecuForte® získaly 
v soutěži inovací na veletrhu 
EQUIPBAIE 2018 v Paříži cenu 
„Nejlepší inovace“.

Toulon - 0737S/UD9024
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuForte® a VarioFit®, 
zamykatelná:
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: funkce automatického blokování v zavřené (0°) a vyklopené (180°) poloze

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F3 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 11738236 11738248 11738255 11738273 10 40
M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F31-1 F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 11738285 11738303 11738297 11738340 10 40
M5 x 45/50     

 

 

Okenní kliky SecuForte® získaly 
v soutěži inovací na veletrhu 
EQUIPBAIE 2018 v Paříži cenu 
„Nejlepší inovace“.

Toulon - 0737/UD9024
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuForte® a VarioFit®:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: funkce automatického blokování v zavřené (0°) a vyklopené (180°) poloze

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F3 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11736938 11736951 11736987 11736999 10 60

M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F31-1 F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11737001 11737256 11737244 11737268 10 60

M5 x 45/50     
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 Toulon - 0737SVS/U947
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se SecuDuplex®, zamykatelná:
• Zamykání: stlačitelný knoflík - uzamykatelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 37 3937659 3937712 3937755 3937798 2 20
M5 x 45     

43 3937667 3937721 3937763 3937801 2 20
M5 x 50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika,  
uzamykatelná, kus

10 7 37 3937827 2 20
M5 x 45  

43 3937835 2 20
M5 x 50  

 

 Toulon - 0737SV/U947
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken s knoflíkem, samozajišťovací:
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 37 3937456 3937510 3937544 3937587 2 20
M5 x 45     

43 3937464 3937528 3937552  2 20
M5 x 50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika s  
knoflíkem, kus

10 7 37 3937616 11618036 2 20
M5 x 45   

43 3937624  2 20
M5 x 50   

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Toulon - 0737/US947
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F8707 F9005
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 3937114 3937157 3937173 10723552 10 60

M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 9-19  11586862 10 60

M5 x 30/35   
20-30  10793235 10 60

M5 x 35/40   
32-42 3937181 10793251 10 60

M5 x 45/50   
42-52  11586916 10 60

M5 x 55/60   
62-72  11627037 10 60

M5 x 75/80   
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 Toulon - 0737/US947
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F3 F4 F9
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 20-30 3994151  3994178 3994186 10 60

M5 x 35/40     
32-42  11561701   10 60

M5 x 45/50     
32-42 10787880  11561713 10717646 10 60

M5 x 45/50     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F8707 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 20-30  3994194  10 60

M5 x 35/40    
32-42 11797235  11797253 10 60

M5 x 45/50    
32-42  11586837  10 60

M5 x 45/50    

 

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 AUS950S 100NM TBT4
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634170 1 20
M5 x 45  

37 11634248 1 20
M5 x 50  

43 11634418 1 20
M5 x 55  

 Verona - 1510
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3257784 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 AUS950S 100NM
HOPPE - hliníková rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11507865 1 20
M5 x 45  

37 11507883 1 20
M5 x 50  

43 11507895 1 20
M5 x 55  

 Verona - 1510
HOPPE - samostatná hliníková klika (bez čtyřhranu) pro interiérové dveře:
• Spojení: pro QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   3257784 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Verona - 0510/US952
HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10761794 10761823 10761831 10761858 10 60

M5 x 45/50     
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 EUS950S 100NM TBT4
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik® a SecuTBT®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: otočná cylindrická vložka, oboustranný klíč, uzamykatelná v pozici 0° a 

90°, automatická blokovací funkce
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11634492 1 20
M5 x 45  

37 11634509 1 20
M5 x 50  

43 11634510 1 20
M5 x 55  

 Verona - E1800Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   2901443 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 EUS950S 100NM
HOPPE - nerezová rozeta k otvíravě/sklopné okenní klice SecuSelect® se Secu100® + 
Secustik®, uzamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100; splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Rozeta pro okenní kliku 
uzamykatelná, kus

10 7 32 11517755 1 20
M5 x 45  

37 11517761 1 20
M5 x 50  

43 11517773 1 20
M5 x 55  

 Verona - E1800Z
HOPPE - samostatná nerezová klika (bez čtyřhranu) pro interiériové dveře:
• Spojení: pro čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE
• Nákružek: pro volné uložení

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klika s otvorem, kus  8   2901443 10 20
  

 HOPPE kliky s QuickFit jsou 
kombinovatelné s okenní 

uzamykatelnou rozetou 
SecuSelect®.
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 Verona - E0800/US956
HOPPE - nerezová klika otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 10763861 10 40

M5 x 45/50  

 

 Verona - M051/US956
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopných oken se Secustik® a VarioFit®:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F41-R F49-R F77-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 32-42 11568082 11568239 11568276 1 10

M5 x 45/50    

 Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Verona - M051/U26
HOPPE - mosazná okenní klika pro otvíravě-sklopné okno:
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F71
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Okenní klika, kus 10 7 35 661114 2 20

bez  

 

 New York - SG0810
HOPPE - hliníková okenní klika nástrčná:
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Zvláštnost: pro nastrčení do ořechu převodovky okenního kování, které je zakryto 

krycí rozetou s otvorem na kliku

Popis  
Vyčn. čtyřhr. F9016

b.j. Krt.
 obj. č.

Nástrčná klika, kus  7 55 3485832 5 30
  

 Vhodné krycí rozety na otvor pro 
čtyřhran naleznete na str. 456.

 Tôkyô - SG0710RH
HOPPE - hliníková okenní klika nástrčná:
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Zvláštnost: pro nastrčení do ořechu převodovky okenního kování, které je zakryto 

krycí rozetou s otvorem na kliku

Popis  
Vyčn. čtyřhr. F9016

b.j. Krt.
 obj. č.

Nástrčná klika, kus  7 45 1776281 5 30
  

 Vhodné krycí rozety na otvor pro 
čtyřhran naleznete na str. 456.
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 U26SV
HOPPE - hliníková krycí rozeta pro okenní kliku:
• Zakrytí: posuvná částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5
• Zvláštnost: vhodné pro skrytí ořechu převodovky okenního kování

Popis Noky 
Ø  

 F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Krycí rozeta 
s otvorem na kliku, kus

10   672240 780266 811601 1838024 10 60
bez     

Popis Noky 
Ø  

 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Krycí rozeta 
s otvorem na kliku, kus

10   1721504 10 60
bez  

 Vhodné nástrčné kliky naleznete 
na str. 455.

 U34SV
HOPPE - hliníková krycí rozeta pro okenní kliku:
• Zakrytí: posuvná částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5
• Zvláštnost: vhodné pro skrytí ořechu převodovky okenního kování

Popis Noky 
Ø  

 F1 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Krycí rozeta 
s otvorem na kliku, kus

10   686551 569571 10 60
bez   

 Vhodné nástrčné kliky naleznete 
na str. 455.

Okenní kliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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Garnitury a kliky na  
balkonové dveře

 



Produktová řada duraplus®

více než standard

Atlanta
(M)0530
Strana 462

Luxembourg
099
Strana 464

Tôkyô
0710
Strana 469

430
Strana 472

535
Strana 472

= plast= hliník

London
013
Strana 465

New York
0810
Strana 467

Toulon
0737
Strana 470

K435
Strana 472

= mosaz

Přehled garnitur a klik na balkonové dveře

 458
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Garnitury a kliky na balkonové dveře
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461

více než standard
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 Atlanta - 0530/66N/66NS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnější strana):
• Aretace: bez
• Rozety: litá, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnější)

 7 10 11812710 11813301 11813313 11813349 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnější)

 7 10 11813325 1 10
 

 Atlanta - 0530/U26/49PNS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnitřní strana):
• Aretace: 90°
• Rozety: plastová podkonstrukce s částečným překrytím, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnitřní)

 7 10 11812709 11813350 11813362 11813386 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnitřní)

 7 10 11813374 1 10
 

Garnitury a kliky na balkonové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Atlanta - M0530/U61/U30/0530/66NS/49PNS
HOPPE - mosazná rozetová garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovými rozetami pro 
balkonové dveře:
• Aretace: vně bez, uvnitř 90°
• Rozety: vně odlitek, uvnitř plast
• Podkonstrukce s plným překrytí krytkou, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F71
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura okenní klika 
(klika/klika)

90-94 7 10 3146996 1 10
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 Luxembourg - 099KH/961N/962NS
HOPPE - snížená klika s klíčovou rozetou pro balkónové dveře (vnější strana):
• Uložení: pevně/otočné
• Rozeta: hliník, podpůrné noky
• Čtyřhran: bez
• Upevnění: skryté, zevnitř, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava s krátkým krkem 
(vnější)

 7 10 3885131 11768198 3885158 3885174 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava s krátkým krkem 
(vnější)

 7 10 3885191 1 10
 

 Luxembourg - 099KH/66N/66NS
HOPPE - snížená klika s klíčovou rozetou pro balkónové dveře (vnější strana):
• Uložení: pevně/otočné
• Rozeta: hliník, podpůrné noky
• Čtyřhran: bez
• Upevnění: skryté, zevnitř, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava s krátkým krkem 
(vnější)

 7 10 3419860 11739204   1 10
    

12   2144606 2144593 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava s krátkým krkem 
(vnější)

 7 12 2144585 1 10
 

Garnitury a kliky na balkonové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.



13

465

 London - 013KH/51N/51NS
HOPPE - snížená klika s klíčovou rozetou pro balkónové dveře (vnější strana):
• Uložení: pevně/otočné
• Rozeta: hliník, podpůrné noky
• Čtyřhran: bez
• Upevnění: skryté, zevnitř, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava s krátkým krkem 
(vnější)

 7 10 11812679 11813179 11813180 1 10
   

 London - 013/51N/51NS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnější strana):
• Aretace: bez
• Rozety: litá, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnější)

 7 10 11812667 11813125 11813131 1 10
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 London - 013/U34/51PNS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnitřní strana):
• Aretace: 90°
• Rozety: plastová podkonstrukce s částečným překrytím, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnitřní)

 7 10 11812655 11813088 11813095 1 10
   

Garnitury a kliky na balkonové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - 0810/961N/U10/0810/962NS/PNS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovými rozetami pro 
balkonové dveře:
• Aretace: vně bez, uvnitř 90°
• Rozety: vnější litá, vnitřní plastová podkonstrukce s částečným překrytím, podpůrné 

noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura okenní klika 
(klika/klika)

63-73 7 x 
130

10 11566140 1 10
 

 New York - 0810/961N/962NS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnější strana):
• Aretace: bez
• Rozety: litá, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnější)

 7 10 3884825 11768186 3884913 3884921 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnější)

 7 10 3884948 1 10
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 New York - 0810/U10/962PNS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnitřní strana):
• Aretace: 90°
• Rozety: plastová podkonstrukce s částečným překrytím, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnitřní)

 7 10 11768204 11768241 11768216 11768235 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016
b.j. Krt.

obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnitřní)

 7 10 11768228 1 10
 

Garnitury a kliky na balkonové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Tôkyô - 0710RH/66N/66NS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnější strana):
• Aretace: bez
• Rozety: litá, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnější)

 7 10 11812625 11813064 10768460 2698300 1 10
    

 Tôkyô - 0710/U26/49PNS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnitřní strana):
• Aretace: 90°
• Rozety: plastová podkonstrukce s částečným překrytím, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnitřní)

 7 10 11812618 11813027 11813039 11813040 1 10
    



470

 Toulon - 0737KH/51N/51NS
HOPPE - snížená klika s klíčovou rozetou pro balkónové dveře (vnější strana):
• Uložení: pevně/otočné
• Rozeta: hliník, podpůrné noky
• Čtyřhran: bez
• Upevnění: skryté, zevnitř, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F31-1
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava s krátkým krkem 
(vnější)

 7 10 11812606 11812989 11812990 11817653 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava s krátkým krkem 
(vnější)

 7 10 11813003 11817665 1 10
  

 Toulon - 0737FA-1/51N/51NS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnější strana):
• Aretace: bez
• Rozety: litá, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F31-1
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnější)

 7 10 11812595 11812935 11812953 11817635 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnější)

 7 10 11812965 11817641 1 10
  

Garnitury a kliky na balkonové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Toulon - 0737/U34/51PNS
HOPPE-hliníková rozetová poloviční garnitura otvíravě-sklopných oken s klíčovou 
rozetou pro balkonové dveře (vnitřní strana):
• Aretace: 90°
• Rozety: plastová podkonstrukce s částečným překrytím, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø Otvor

F1 F4 F9 F31-1
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnitřní)

 7 10 11812588 11812849 11812850 11817616 1 10
    

Popis Noky 
Ø Otvor

F9016 F9714M
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Okenní poloviční sou-
prava (vnitřní)

 7 10 11812862 11817628 1 10
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 535  
HOPPE - hliníkové madlo pro balkónové dveře:
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis   Rozměr
F1 F4 F9 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Madlo, kus    3873819 3943688 3943661 3976252 50 50
    

 430  
HOPPE - hliníkové madlo pro balkónové dveře:
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis   Rozměr
F1 F2 F4 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Madlo, kus   70 2162610  2162628  50 50
    

90 2586711  673568  50 50
    

Madlo (bez šroubů), 
kus

  70 672585 517022 517039 2214037 50 50
    

Popis   Rozměr
F9016 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Madlo, kus   70 517046  50 50
  

90 634798  50 50
  

Madlo (bez šroubů), 
kus

  90  3339747 50 50
  

 K435  
HOPPE - plastové madlo pro balkónové dveře:
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis    
F8019M F9016M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Madlo, kus    572120 10708002 10 60
  

Garnitury a kliky na balkonové dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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Kliky na paralelně  
odsuvné/sklopné dveře

 



Produktová řada duraplus®

více než standard

Amsterdam
PSK-E0400
Strana 478

Atlanta
PSK-0530
Strana 479

Dallas
PSK-(M)0643
Strana 480

Paris
PSK-037
Strana 483

New York
PSK-0810
Strana 481

Toulon
PSK-0737
Strana 484

= mosaz= ušlechtilá ocel= hliník

Přehled klik na paralelně  
odsuvné/sklopné dveře

 474
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Kliky na paralelně odsuvné/sklopné dveře
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více než standard
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 Amsterdam - PSK-E0400Z/US956
HOPPE - nerezová klika Secustik® a VarioFit® pro paralelně - odsuvné/sklopné 
balkónové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka 
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 11719692 11719722 11719709 11719655 1 10
M5 x 45/50     

 Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Kliky na paralelně odsuvné/sklopné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - PSK-E0400Z/US956
HOPPE - nerezová klika Secustik® a VarioFit® pro paralelně - odsuvné/sklopné 
balkónové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka 
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F69
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 11544405 10 60
M5 x 45/50  

 

 Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM
HOPPE - hliníková klika pro paralelně - odsuvné/sklopné balkónové dveře se 
Secu100® + Secustik® a VarioFit®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně od-
suvné/sklopné dveře, 
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 10766587 10766616 10766624 10766641 2 20
M5 x 50/55     
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 Atlanta - PSK-0530/US952-1
HOPPE - hliníková klika Secustik® a VarioFit® pro paralelně - odsuvné/sklopné 
balkónové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 10761014 10761049 10761057 10761073 10 40
M5 x 50/55     

 

 Dallas - PSK-0643/US944
HOPPE - hliníková klika Secustik® a VarioFit® pro paralelně - odsuvné/sklopné 
balkónové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 10763415 10763423 10763431 10763440 10 40
M5 x 45/50     

 

Kliky na paralelně odsuvné/sklopné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Dallas - PSK-M0643/US943
HOPPE - mosazná klika Secustik® a VarioFit® pro paralelně - odsuvné/sklopné 
balkónové dveře:
• Aretace: 45°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 11718535 11718626 11718602 11718505 1 10
M5 x 45/50     

 Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

 New York - PSK-0810S/US10 100NM
HOPPE - hliníková klika pro paralelně - odsuvné/sklopné balkónové dveře se 
Secu100® + Secustik® a VarioFit®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně od-
suvné/sklopné dveře, 
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 10765701 10765728 10765736 10765752 2 20
M5 x 50/55     
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 New York - PSK-0810S/U10 100NM
HOPPE - hliníková klika pro paralelně - odsuvné/sklopné balkónové dveře se 
Secu100®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, pro šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně od-
suvné/sklopné dveře, 
uzamykatelná, kus

10 7 35 3371641 3390796 3371659 3371667 2 20
bez     

 

 New York - PSK-0810/US10
HOPPE - hliníková klika Secustik® a VarioFit® pro paralelně - odsuvné/sklopné 
balkónové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 10783432 10783467 10783475 10783483 10 40
M5 x 50/55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 10783491 11567430 10 40
M5 x 50/55   

 

Kliky na paralelně odsuvné/sklopné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - PSK-0810/U10
HOPPE - hliníková klika pro paralelně- odsuvné/sklopné balkónové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F9005
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 35 3371675 3390884 3371683  10 40
bez     
37 3480222  3480231  10 40

M5 x 45     
40 3455676   3455705 10 40

M5 x 50     
43 3480265  3480273  10 40

M5 x 55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 35 3371691 11545896 10 40
bez   
37 3480249  10 40

M5 x 45   
43 3480281  10 40

M5 x 55   

 

 Paris - PSK-037/U11
HOPPE - hliníková klika pro paralelně- odsuvně/sklopné balkónové dveře:
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
• Upevnění: skryté, šrouby M5

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 35 761104 2 20
M5 x 40  
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 Toulon - PSK-0737S/US947-1 100NM
HOPPE - hliníková klika pro paralelně - odsuvné/sklopné balkónové dveře se 
Secu100® + Secustik® a VarioFit®, zamykatelná:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 a RAL-GZ 607/9, 

RAL100: splňuje požadavky podle DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F8707 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně od-
suvné/sklopné dveře, 
uzamykatelná, kus

10 7 32-42 10790106 10790131 10790149 10790157 2 20
M5 x 50/55     

 

 Toulon - PSK-0737/US947-1
HOPPE - hliníková klika Secustik® a VarioFit® pro paralelně - odsuvné/sklopné 
balkónové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 a RAL-GZ 607/9
• Aretace: 90°
• Zakrytí: částečná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Zvláštnost: integrovaná základní bezpečnost

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F4 F9 F8707
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 10790042 10790069 10790077 10790085 2 20
M5 x 50/55     

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č.
Klika na paralelně  
odsuvné/sklopné 
dveře, kus

10 7 32-42 10790093 11506398 2 20
M5 x 50/55   

 

Kliky na paralelně odsuvné/sklopné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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Garnitury na zdvižně-posuvné dveře



Produktová řada duraplus®

více než standard

Atlanta
HS-(M)0530
Strana 493

Amsterdam
HS-E0400
Strana 490

Austin
HS-4615
Strana 495

Dallas
HS-(M)0643
Strana 495

New York
HS-0810
Strana 500

Paris
HS-E038
Strana 501

Tôkyô
HS-571
Strana 502

Toulon
HS-0737
Strana 504

= ušlechtilá ocel = mosaz= hliník

422
Strana 507

M423
Strana 508

420
Strana 508

Přehled garnitur na zdvižně-posuvné dveře
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Garnitury na zdvižně-posuvné dveře
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více než standard

 



490

 Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS
HOPPE - nerezové kování pro zdvižně-posuvné balkónové dveře:
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10x128 69 11622222 1 4
 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.

 Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS
HOPPE - nerezová poloviční garnitura pro zdvižně posuvné dveře (vnější strana):
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, šrouby M6 

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnější)

 10 69 11627305 1 4
 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sady zdviženě-
posuvných garnitur a pro další 

tloušťky dveří viz. str. 560.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS
HOPPE - nerezová poloviční garnitura pro zdvižně posuvné dveře (vnitřní strana):
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnitřní)

 10  11719813 11719874 11719825 11719783 1 4
    

Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady zdviženě-
posuvných garnitur a pro další 

tloušťky dveří viz. str. 560.
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 Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS
HOPPE - nerezová poloviční garnitura pro zdvižně posuvné dveře (vnitřní strana):
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnitřní)

 10  11627281 1 4
 

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady zdviženě-
posuvných garnitur a pro další 

tloušťky dveří viz. str. 560.

 Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422
HOPPE - nerezové kování pro zdvižně-posuvné balkónové dveře, vně s mušlí:
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F31-1/F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11622210 1 4
 

 11622209 1 4
 

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Atlanta - HS-0530/431N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10x128 69 11641691 11641800 11641848 1 4
   

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.

 Atlanta - HS-0530/431N-AS/422
HOPPE - hliníková garnitura, zvenku s mušlí pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11641873  11642014 11642087 1 4
    

 11641976 11641995 11642026  1 4
    

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.
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 Atlanta - HS-M0530/431N-AS
HOPPE - mosazné kování pro zdvižně-posuvné balkónové dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F41-R F49-R F77-R
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10x128 69 11642294 11642361 11642385 1 4
   

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.

 Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423
HOPPE - mosazné kování pro zdvižně-posuvné balkónové dveře, vně s mušlí:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F41-R F49-R F77-R
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11642403 11642713 11642476 1 4
   

 11642415 11642427 11642506 1 4
   

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Austin - HS-4615/4610/461
HOPPE - hliníková plochá zdvižně-posuvná garnitura, zvenku s mušlí, pro balkonové 
dveře:
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: uvnitř viditelné, průchozí, šrouby M6
• Zvláštnost: garnitura musí být zapuštěna v profilu 

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Plochá zdvižně-
posuvná garnitura 
(mušle/klika)

80-85 10/50   11789098 1 4
 

 Dallas - HS-0643/431N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10x128 69 11657145 11657352 11657522 1 4
   

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.
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 Dallas - HS-0643/431N-AS/422
HOPPE - hliníková garnitura, zvenku s mušlí pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11657091 11657340 11657443 1 4
   

 11656992 11657339 11657364 1 4
   

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.

 Dallas - HS-0643/419N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10x128 69 11722277 1 4
 

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Dallas - HS-0643/419N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře (vnitřní strana):
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnitřní)

  69 11764703 1 4
 

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady zdviženě-
posuvných garnitur a pro další 

tloušťky dveří viz. str. 560.

 Dallas - HS-0643/419N-AS/420
HOPPE - hliníková garnitura, zvenku s mušlí pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11720755 1 4
 

 11642270 1 4
 

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.
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 Dallas - HS-M0643/419N-AS/423
HOPPE - mosazné kování pro zdvižně-posuvné balkónové dveře, vně s mušlí:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F41-R F42-R F71 F77-R
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69    11622295 1 4
    

 11622313 11622605 11766475 11622271 1 4
    

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Dallas - HS-M0643/419N-AS
HOPPE - mosazná poloviční garnitura pro zdvižně posuvné dveře (vnitřní strana):
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnitřní)

 10  11718663 11718729 11718687 11718645 1 4
    

Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady zdviženě-
posuvných garnitur a pro další 

tloušťky dveří viz. str. 560.
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 New York - HS-0810/431N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10x128 69 11640133 11640157 11640169 11640170 1 4
    

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.

 New York - HS-0810/431N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře (vnitřní strana):
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnitřní)

 10  11754643 1 4
 

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 New York - HS-0810/431N-AS/422
HOPPE - hliníková garnitura, zvenku s mušlí pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11640728  11640905 11641046 1 4
    

 11640777 11640893 11641022 11641058 1 4
    

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.

 Paris - HS-E038F-25/431N-AS
HOPPE - nerezové kování pro zdvižně-posuvné balkónové dveře:
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10x128 69 11631053 1 4
 

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.
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 Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422
HOPPE - nerezové kování pro zdvižně-posuvné balkónové dveře, vně s mušlí:
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F31-1/F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11630930 1 4
 

 11630899 1 4
 

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.

 Tôkyô - HS-571/419N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10 69 11619727 11619764 11619776 1 4
   

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Tôkyô - HS-571/431N-AS/422
HOPPE - hliníková garnitura, zvenku s mušlí pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11620249 11620390 11621692 1 4
   

 11620183 11620365 11621576 1 4
   

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.

 Tôkyô - HS-575KH/432N/431N-AS/571
HOPPE - hliníková garnitura zdvižně-posuvných dveří s venkovním krátkým krčkem:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitur na zdvižně-
posuvné dveře (klika s 
krátkým krčkem/klika)

75-80 10 69 11642518 1 4
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 Toulon - HS-0737/419N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10 69 11600238 11600275 11600299 11600287 1 4
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (klika/klika)

75-80 10 69 11645295 1 4
 

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře
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 Toulon - HS-0737/419N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře (vnější strana):
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, zevnitř, průchozí, pro šrouby M6 

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnější)

 10 69 11598585 11598591 11598633 11598657 1 4
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnější)

 10 69 11668994 1 4
 

Upevňovací sady zdviženě-
posuvných garnitur a pro další 

tloušťky dveří viz. str. 560.
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 Toulon - HS-0737/419N-AS
HOPPE - hliníková garnitura pro zdvižně posuvné dveře (vnitřní strana):
• Uložení: klika pevně/otočná
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, pro šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnitřní)

 10 69 11598669 11598670 11598682 11598700 1 4
    

 11598712 11598724 11598736 11598755 1 4
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Odsuvné/sklopné 
dveře poloviční soupra-
va (vnitřní)

 10 69 11668878 1 4
 

 11668745 1 4
 

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady zdviženě-
posuvných garnitur a pro další 

tloušťky dveří viz. str. 560.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Toulon - HS-0737/419N-AS/420
HOPPE - hliníková garnitura, zvenku s mušlí pro zdvižně posuvné dveře:
• Uložení: kliky pevně/otočné
• Aretace: 180° kuličková aretace
• Podkonstrukce: vnější bez, vnitřní - zinková podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE volný, hrany zaoblené
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11600548 11600561 11600573 11600585 1 4
    

 11600445 11600482 11600494 11600524 1 4
    

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F9714M
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura na  
zdvižně-posuvné  
dveře (mušle/klika)

75-80 10x73 69 11645635 1 4
 

 11645325 1 4
 

Vhodné mušle posuvných dveří 
viz. str. 507.

Upevňovací sady pro další dveřní 
tloušťky viz. str. 560 a plný 
čtyřhran HOPPE str. 546.

 422
HOPPE - hliníková mušle na posuvné dveře pro balkónové dveře:
• Upevnění: skryté, zevnitř, pro šrouby M6

Popis    
F1 F4 F9 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Mušle na posuvné 
dveře (vnější), kus

    3152430 3497323 3152472 3152501 10 60
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 420
HOPPE - hliníková mušle na posuvné dveře pro balkónové dveře:
• Upevnění: skryté, zevnitř, pro šrouby M6
• Zvláštnost: ploché provedení pro malou tloušťku dveří

Popis    
F1 F4 F9 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Mušle na posuvné 
dveře (vnější), kus

    3866467 10774456 3866539 3866571 10 60
    

Popis    
F9714M

b.j. Krt.
obj. č.

Mušle na posuvné 
dveře (vnější), kus

    3039517 10 60
 

 M423
HOPPE - mosazná mušle na posuvné dveře pro balkónové dveře:
• Upevnění: skryté, zevnitř, pro šrouby M6

Popis    
F78-1-R F84-1-R F96-1-R F97-1-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Mušle na posuvné 
dveře (vnější), kus

    11725333 11725370 11725357 11725321 1 5
    

Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

Resista® je použita na všech 
površích, které v čísle barvy 

obsahují písmeno R.

Garnitury na zdvižně-posuvné dveře

Přehled barev viz konec katalogu.
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E5764AC
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezové madlo, tyčové, čtvercové se senzorem pro 
otisk prstu:
• Podpěry: čtvercové zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek FUHR multitronic
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Délka F69
b.j. Krt.

Rozteč obj. č.
Madlo hranaté tyčové 
se senzorem pro otisk 
prstu, pravé (pro levé 
dveře podle DIN), kus

35x35 FUHR  
multitronic

1000 11552724 1 1
700  
1200 11555208 1 1
900  
1400 11555233 1 1
1000  
1600 11555270 1 1
1200  

GU-SECURY Auto-
matic s A-otvíračem

1000 11554721 1 1
700  
1200 11555312 1 1
900  
1400 11555324 1 1
1000  
1600 11555336 1 1
1200  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

eMadla

Přehled barev viz konec katalogu.
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E5764AC
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezové madlo, tyčové, čtvercové se senzorem pro 
otisk prstu:
• Podpěry: čtvercové zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek FUHR multitronic
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Délka F69
b.j. Krt.

Rozteč obj. č.
Madlo hranaté tyčové 
se senzorem pro otisk 
prstu, levé (pro pravé 
dveře podle DIN), kus

35x35 FUHR  
multitronic

1000 11555531 1 1
700  
1200 11555543 1 1
900  
1400 11555555 1 1
1000  
1600 11555579 1 1
1200  

GU-SECURY Auto-
matic s A-otvíračem

1000 11555665 1 1
700  
1200 11555671 1 1
900  
1400 11555683 1 1
1000  
1600 11555737 1 1
1200  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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E5764AC
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezové madlo, tyčové, čtvercové se senzorem pro 
otisk prstu:
• Podpěry: čtvercové zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek KFV GENIUS
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Délka F69
b.j. Krt.

Rozteč obj. č.
Madlo hranaté tyčové 
se senzorem pro otisk 
prstu, pravé (pro levé 
dveře podle DIN), kus

35x35 KFV GENIUS 1000 11554769 1 1
700  
1200 11555282 1 1
900  
1400 11555294 1 1
1000  
1600 11555300 1 1
1200  

Winkhaus  
blueMotion

1000 11554782 1 1
700  
1200 11554812 1 1
900  
1400 11554824 1 1
1000  
1600 11554848 1 1
1200  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

eMadla

Přehled barev viz konec katalogu.
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E5764AC
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezové madlo, tyčové, čtvercové se senzorem pro 
otisk prstu:
• Podpěry: čtvercové zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek KFV GENIUS
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Délka F69
b.j. Krt.

Rozteč obj. č.
Madlo hranaté tyčové 
se senzorem pro otisk 
prstu, levé (pro pravé 
dveře podle DIN), kus

35x35 KFV GENIUS 1000 11555610 1 1
700  

1200 11555622 1 1
900  
1400 11555634 1 1
1000  
1600 11555646 1 1
1200  

Winkhaus  
blueMotion

1000 11555348 1 1
700  
1200 11555361 1 1
900  
1400 11555373 1 1
1000  
1600 11555385 1 1
1200  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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E5764AC
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezové madlo, tyčové, čtvercové se senzorem pro 
otisk prstu:
• Podpěry: čtvercové zkosené 45°
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek Winkhaus blueMatic EAV3 (nutný Y-kabel, 

není součástí balení)
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Délka F69
b.j. Krt.

Rozteč obj. č.
Madlo hranaté tyčové 
se senzorem pro otisk 
prstu, pravé (pro levé 
dveře podle DIN), kus

35x35 Winkhaus  
blueMatic EAV3

1000 11554794 1 1
700  
1200 11555166 1 1
900  
1400 11555185 1 1
1000  
1600 11555191 1 1
1200  

Madlo hranaté tyčové 
se senzorem pro otisk 
prstu, levé (pro pravé 
dveře podle DIN), kus

35x35 Winkhaus  
blueMatic EAV3

1000 11555397 1 1
700  
1200 11555403 1 1
900  
1400 11555415 1 1
1000  
1600 11555439 1 1
1200  

Nutný Y-kabel pro motorický 
zámek Winkhaus blueMatic EAV3, 

není součáastí balení.

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

eMadla

Přehled barev viz konec katalogu.
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E5766AC
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezové madlo, tyčové, čtvercové se senzorem pro 
otisk prstu:
• Podpěry: čtvercové, rovné
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek FUHR multitronic
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Délka F69
b.j. Krt.

Rozteč obj. č.
Madlo hranaté tyčové 
se senzorem pro otisk 
prstu, kus

35x35 FUHR  
multitronic

1000 11555841 1 1
700  
1200 11555853 1 1
900  
1400 11555865 1 1
1000  
1600 11555877 1 1
1200  

GU-SECURY Auto-
matic s A-otvíračem

1000 11555932 1 1
700  
1200 11555944 1 1
900  
1400 11555968 1 1
1000  
1600 11555975 1 1
1200  

KFV GENIUS 1000 11555889 1 1
700  
1200 11555890 1 1
900  
1400 11555919 1 1
1000  
1600 11555920 1 1
1200  

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.
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E5766AC
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezové madlo, tyčové, čtvercové se senzorem pro 
otisk prstu:
• Podpěry: čtvercové, rovné
• Upevnění: skryté, upevňovací systém pro madla č. 11
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek Winkhaus blueMatic EAV3 (nutný Y-kabel, 

není součástí balení)
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Délka F69
b.j. Krt.

Rozteč obj. č.
Madlo hranaté tyčové 
se senzorem pro otisk 
prstu, kus

35x35 Winkhaus  
blueMatic EAV3

1000 11555798 1 1
700  
1200 11555804 1 1
900  
1400 11555828 1 1
1000  
1600 11555835 1 1
1200  

Winkhaus  
blueMotion

1000 11555749 1 1
700  
1200 11555762 1 1
900  
1400 11555774 1 1
1000  
1600 11555786 1 1
1200  

Nutný Y-kabel pro motorický 
zámek Winkhaus blueMatic EAV3, 

není součáastí balení.

Další systémy pro upevnění madel 
naleznete na str. 539.

eMadla

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Amsterdam - E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík na úzkém 
štítu s překrytím cylindrické vložky a senzorem pro otisk prstu pro profilové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: rozpěrným čtyřhranem
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek GU-SECURY Automatic s A-otvíračem
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 
se snímačem otisku 
prstů

GU-SECURY 
Automatic s 
A-otvíračem

67-77 8 92 11657273 1 5
 

universell 67-77 8 92 11717890 1 5
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Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezová bezpečnostní garnitura klika/knoflík s překrytím 
cylindrické vložky a se senzorem pro otisk prstu pro vchodové/bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný; uvnitř: dveřní klika pevně/

otočná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: rozpěrným čtyřhranem
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: vnější - ocel, vnitřní - zinková/ocelová, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M6
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek FUHR multitronic
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 
se senzorem pro otisk 
prstu

FUHR  
multitronic

42-52 8 72 11560198 1 5
 

67-77 10 92 11551537 1 5
 

GU-SECURY 
Automatic s 
A-otvíračem

42-52 8 72 11560629 1 5
 

67-77 10 92 11556092 1 5
 

KFV GENIUS 42-52 8 72 11560605 1 5
 

67-77 10 92 11556109 1 5
 

universell 8 92 11717889 1 5
 

Winkhaus  
blueMatic 
EAV3

42-52 8 72 11560174 1 5
 

67-77 10 92 11556122 1 5
 

Winkhaus  
blueMotion

42-52 8 72 11560137 1 5
 

67-77 10 92 11556110 1 5
 

Upevňovací sada pro speciální 
šířky dveří naleznete od str. 558.

eMadla

Přehled barev viz konec katalogu.
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Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)
HOPPE eMadlo FingerScan – nerezová bezpečnostní rozetová garnitura klika/knoflík s 
překrytím cylindrické vložky a se senzorem pro otisk prstu pro vchodové/bytové deře:
• přezkoušeno podle DIN 18257 ES1 (SK2)
• Uložení: vně vyhnutý pevný knoflík, přemontovatelný: uvnitř: dveřní klika volná, vratné 

pero použitelné vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika s otvorem)
• Překrytí cylindrické vložky: tvrzená ocel, pro vyčnívající délku cylindrické vložky 10-18 

mm
• Podkonstrukce: ocel, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, šrouby M5
• Zvláštnost: samostatná ocelová konstrukce s lepící podložkou pro upevnění na 

dveřním zámku jako ochrana proti navrtání
• Teplotní rozsah: provoz -20 °C až +60 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: až do 95 %
• Senzor pro otisk prstu: řádkový sensor
• Kapacita paměti: max. 150 otisků prstů
• Životnost: > 2 mil. použití
• Provozní napětí: 8-24V DC
• Zatížitelnost spínacího kontaktu: 24V DC, 500 mA (max.)
• Ochrana: IP 65
• Elektrické připojení: pro motorický zámek FUHR multitronic
• Příslušenství: součástí balení je infračervené dálkové ovládání včetně baterie (typu CR 

2025) a kabelu s integrovanou řídící jednotkou

Popis Elektrické  
připojení

Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 
se senzorem pro otisk 
prstu

FUHR  
multitronic

42-52 8  11560757 1 5
 

67-77 10  11560897 1 5
 

GU-SECURY 
Automatic s 
A-otvíračem

42-52 8  11560782 1 5
 

67-77 10  11560939 1 5
 

KFV GENIUS 42-52 8  11560794 1 5
 

67-77 10  11561014 1 5
 

Winkhaus  
blueMatic 
EAV3

42-52 8  11560855 1 5
 

67-77 10  11560885 1 5
 

Winkhaus  
blueMotion

42-52 8  11560836 1 5
 

67-77 10  11560861 1 5
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Produktová řada duraplus®

více než standard

SecuSignal®

Toulon
0737
Strana 530

= hliník

Přehled eKliky
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Toulon - 0737S/FR-409 100NM
HOPPE eKlika SecuSignal® – hliníková okenní klika pro otvíravě-sklopné okno se 
Secu100® + Secustik® a VarioFit®, uzamykatelná:
• splňuje požadavky podle DIN EN 13126-3 (bezpečnostní účinek třídy 2) a DIN EN 

1627-1630 RC1-6
• Zamykání: stlačitelná cylindrická vložka, oboustranný klíč
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Teplotní rozsah: uskladnění -20 °C až +65 °C, provoz +5 °C až +40 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: max. 80 %, nekondenzující
• Rádiový protokol: EnOcean EEP F6-10-00
• Rádiová frekvence: 868 MHz
• Rychlost přenosu: 120 kbps +/-5 %
• Přenášené informace: poloha kliky (otevřeno/vyklopeno/zavřeno)
• Vysílací výkon: max. 10mW EIRP
• Rádiový dosah: podle specifikace EnOcean max. 30 m, závisí na vlastnostech 

budovy
• Napájení: bez baterií, přes Energy Harvesting 

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F9016
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s 
vysílačem, uzamyka-
telná, kus

10 7 32-42 11513159 11513160 11513184 1 10
M5 x 55/60    

 Energy harvesting = označují se 
takto techniky získávání malého 

množství energie ze zdrojů, 
jako je okolní teplota, vibrace, 

proudění vzduchu nebo pohyb. V 
praxi je toho využíváno zejména 

u mobilních zařízení, u kterých 
je nutné zajištění bezdrátového 

přísunu energie.

Zesilovač signálu na vyžádání.

eKliky

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Toulon - 0737/FR-409
HOPPE eKlika SecuSignal® – hliníková okenní klika pro otvíravě-sklopné okno se 
Secustik® a VarioFit®:
• Aretace: 90°
• Zakrytí: plná krytka
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky 

integrované přítlačné pružině v krku kliky
• Upevnění: skryté, šrouby M5
• Teplotní rozsah: uskladnění -20 °C až +65 °C, provoz +5 °C až +40 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: max. 80 %, nekondenzující
• Rádiový protokol: EnOcean EEP F6-10-00
• Rádiová frekvence: 868 MHz
• Rychlost přenosu: 120 kbps +/-5 %
• Přenášené informace: poloha kliky (otevřeno/vyklopeno/zavřeno)
• Vysílací výkon: max. 10mW EIRP
• Rádiový dosah: podle specifikace EnOcean max. 30 m, závisí na vlastnostech 

budovy
• Napájení: bez baterií, přes Energy Harvesting 

Popis Noky 
Ø

Vyčn. čtyřhr. F1 F9 F9016 F9714M
b.j. Krt.

Šrouby obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.
Okenní klika s 
vysílačem, kus

10 7 32-42 10759310 10819976 10819968 11704366 1 10
M5 x 55/60     

 Energy harvesting = označují se 
takto techniky získávání malého 

množství energie ze zdrojů, 
jako je okolní teplota, vibrace, 

proudění vzduchu nebo pohyb. V 
praxi je toho využíváno zejména 

u mobilních zařízení, u kterých 
je nutné zajištění bezdrátového 

přísunu energie.

Zesilovač signálu na vyžádání.
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Doplňkový program

 



OL92/42KS
Strana 535

Klíč okenní 
kliky
Strana 536

= ušlechtilá ocel= hliník

OL92/42KS
Strana 536

EOL92/42KS
Strana 535

Přehled doplňkového programu

 534



18

535

 OL92/42KS
HOPPE - hliníková oliva na rozetě pro pojistku dveří na vchodových/bytových dveřích 
(vnitřní strana):
• Uložení: oliva pevně/otočná
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE (klika se čtyřhranem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis   
F1 F4 F9 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Oliva na rozetě pro 
pojistku dveří, kus

 8/40  6988513 6988380 8146953 6988166 5 30
    

 EOL28/42KS
HOPPE - nerezová oliva na rozetě pro pojistku dveří na vchodových/bytových dveřích 
(vnitřní strana):
• Uložení: oliva pevně/otočná
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE (klika se čtyřhranem)
• Podkonstrukce: plast
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis   
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Oliva na rozetě pro 
pojistku dveří, kus

 8/40  6805295 5 30
 



536

 OL92/55S
HOPPE - hliníková oliva na rozetě pro pojistku dveří na profilových dveřích (vnitřní 
strana):
• Uložení: oliva pevně/otočná
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE (klika se čtyřhranem)
• Podkonstrukce: zinková
• Upevnění: skryté, víceúčelové šrouby

Popis   
F1 F4 F9 F9016

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č. obj. č.

Oliva na rozetě pro 
pojistku dveří, kus

 8/40  2126213 2397380 2397398 2126248 5 30
    

 Klíč okenní kliky
Ocelový klíč okenní kliky:
• pro cylindrickou vložku zamykatelných okenních klik HOPPE

Popis   Zamykání
poniklované

b.j. Krt.
obj. č.

Klíč okenní kliky, kus   2W153 837755 100 600
 

H001 1884371 100 600
 

 

Doplňkový program

Přehled barev viz konec katalogu.
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Montážní příslušenství

 



Upevňovací 
systémy madel
Strana 539

Vrtací šablona
Strana 543

Vratné pero
Strana 544

Redukce
Strana 550

Červík s 
imbusem
Strana 551

Rozetový 
montážní modul
Strana 545

Vodící kroužek
Strana 550

Demontážní 
klíč
Strana 550

Vrtací šablony
Strana 544

Čtyřhrany
Strana 546

Upevňovací 
sady
Strana 551

Rozpěrky
Strana 561

Plastové 
rozpěrky
Strana 563

Redukční 
kroužek noků
Strana 563

Přehled montážního příslušenství

 538
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 Upevňovací systém madel č.1
Upevňovací systém madel č.1:
• pro jednostranné upevnění na hliníkové a plastové dveře, ale i na dveře dřevěné s 

vyztužením ocelovým rámem, výjimka dveře s jednokomorými profily
• Pozor: Tloušťka materiálu musí být v oblasti rozpůrného uchycení min. 2 mm!

Popis  Rozměr 
V  

 
b.j. Krt.

obj. č.
BS-100/B, kus  6-11  6522924 1 10

 
BS-101/B, kus  11-16  625864 1 10

 
BS-102/B, kus  16-21  625871 1 10

 
BS-103/B, kus  21-26  6293153 1 10

 
BS-104/B, kus  26-31  659616 1 10

 
BS-105/B, kus  31-36  654819 1 10

 
BS-106/B, kus  36-41  625888 1 10

 

Vrtací šablona  
viz str. 543.

 Upevňovací systém madel č.2
Upevňovací systém madel č.2:
• pro jednostranné upevnění na dřevěných dveřích

Popis    
 

b.j. Krt.
obj. č.

BS-201/B, kus    562879 1 10
 

Vrtací šablona  
viz str. 543.
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 Upevňovací systém madel č.5
Upevňovací systém madel č. 5:
• pro oboustranné upevnění na hliníkových, dřevěných a plastových dveřích

Popis   
 

b.j. Krt.
obj. č.

BS-501/B, kus 37-47   600168 1 10
 

BS-502/B, kus 47-57   763870 1 10
 

BS-503/B, kus 57-67   646753 1 10
 

BS-504/B, kus 67-77   649808 1 10
 

BS-505/B, kus 77-87   606306 1 10
 

BS-506/B, kus 87-97   839759 1 10
 

Vrtací šablona  
viz str. 543.

 Upevňovací systém madel č.7
Upevňovací systém madel č. 7:
• pro oboustranné upevnění na skleněných dveřích

Popis   
 

b.j. Krt.
obj. č.

BS-701/B, kus 8-13   573585 1 10
 

Vrtací šablona  
viz str. 543.

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Upevňovací systém madel č.8
Upevňovací systém madel č. 8:
• pro jednostranné upevnění se slepou rozetou na hliníkových, dřevěných a plastových 

dveřích, s výjimkou jednokomorových

Popis  Ø zaslepe-
né rozety

F69
b.j. Krt.

obj. č.
BS-810/B, kus 37-47  25 6808521 1 10

 
BS-811/B, kus 47-57  25 829316 1 10

 
BS-812/B, kus 57-67  25 820641 1 10

 
BS-813/B, kus 67-77  25 6808562 1 10

 

TS

Ø10
Ø10

hliníkový profil plastový profildřevěný profil

Ø10

Vrtací šablona  
viz str. 543.

 Upevňovací systém madel č.9
Upevňovací systém madel č.9:
• pro jednostranné upevnění se slepou rozetou na skleněné dveře

Popis  Ø zaslepe-
né rozety

F69
b.j. Krt.

obj. č.
BS-901/B, kus 8-12  25 763016 1 10

 
BS-901/C, kus 8-12  30 763054 1 10

 

Ø
13

8-12

skleněné dveře
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 Upevňovací systém madel č.11
Upevňovací systém madel č.11:
• pro jednostranné upevnění na hliníkové, dřevěné a plastové dveře, výjimka dveře s 

jednokomorovými profily
• Pozor: Dávat pozor na odchylný V-rozměr u plastových profilů!

Popis  Rozměr 
V

Délka 
závitu

 
b.j. Krt.

obj. č.
BS-1101/krátký, kus  11-16 20 1841717 1 10

 
BS-1102/dlouhý, kus   46 1841733 1 10

 
BS-1103/střední, kus  11-26 25 2149116 1 10

 
BS-1104/střední, kus  11-31 30 2881278 1 10

 

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Vrtací šablona a záhlubník (madla/bezpečnostní rozety)
HOPPE - vrtací šablona sada 1:
• pro přípravu dveří k montáži HOPPE madel a kruhových i čtvercových 

bezpečnostních rozet
• vrtací pomůcka pro madla, vrtací pomůcka pro bezpečnostní rozety, záhlubník 10/13 

a 10/16

Popis    
 

b.j. Krt.
obj. č.

Vrtací šablona  
sada 1: vrtací pomůcka 
pro bezpečnostní 
rozety, záhlubník 10/13 
a 10/16, po 1 kusu

   6300859 1 1
 

 Montážní sadu obdržíte ve 
vzorkovém kufru.

 Vrtací šablona a vrták (dveřní kování)
HOPPE vrtací šablona:
• pro přípravu dveří k montáži bezpečnostního kování HOPPE pro vnější dveře, 

bezpečnostních garnitur na úzkém štítu a garnitur na úzkém štítu pro profilové dveře - 
jakož i rozetových garnitur pro vnitřní dveře

• vrtací šablona s vodícími trny na otvor pro čtyřhrany 8,9 a 10 mm, vodící trny pro 
otvory 7 (BB, OB), 8 (koupelnové/WC) a 17 mm (PZ) a vrták na průměr 7,5 a 10,5 mm

Popis    
 

b.j. Krt.
obj. č.

Vrtací  šablona - 
sada: vrtací šablona, 
vodící trny na otvor pro 
čtyřhran 8, 9 a 10 mm, 
vodící trny pro otvory 
na klíč 7, 8 a 17 mm, 
vrták s Ø 7,5 a  
10,5 mm, po 1 kuse

   1935191 1 1
 

 Montážní sadu obdržíte ve 
vzorkovém kufru.
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 Vrtací a montážní šablona
HOPPE vrtací a montážní šablona:
• pro přípravu dveří k montáži garnitur HOPPE QuickFit-Plus na plochých rozetách s 

podpůrnými noky
• pro montáž garnitur HOPPE QuickFit-Plus na samolepících plochých rozetách
• pro přípravu dveří k montáži HOPPE rozetových garnitur pro vnitřní dveře

Popis    
černá

b.j. Krt.
obj. č.

Vrtací a montážní 
šablona, kus

   3949570 10 100
 

 

 Z-RFL08
HOPPE vratná pružina pár Z-RFL08:
• použitelná jako pravá nebo levá
• pro klikové rozety M21, M25K(V), (E/M)30P, 831, M844P, (E/M)849FI a bezpečnostní 

kování - vnitřní štít (E)2210, 2410, (E/M)3310, 3410

Popis  Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Vratná pružina  
Z-RFL08, pár

 8  2839977 10 50
 

  

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.



19

545

 UP19/RFL
HOPPE - rozetový montážní modul pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Uloženi: pro volné kliky, vratná pružina použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: pro HOPPE QuickFit s plným čtyřhranem HOPPE, předmontován v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel; pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, možné dodatečné 4-násobné diagonální upevnění, pro víceúčelové 

šrouby

Popis   
F7503

b.j. Krt.
obj. č.

Rozetový montážní 
modul, kus

 8/42  10814391 10 40
 

8/52  10814657 10 40
 

8/62  3928074 10 40
 

 

 UP52/RFL
HOPPE - rozetový montážní modul pro vchodové dveře (vnitřní strana):
• Uloženi: pro volné kliky, vratná pružina použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: pro HOPPE QuickFit s plným čtyřhranem HOPPE, předmontován v 

podkonstrukci
• Podkonstrukce: ocel; pro hliníkové, dřevěné a plastové dveře
• Upevnění: skryté, možné dodatečné 4-násobné diagonální upevnění, pro víceúčelové 

šrouby

Popis   
F7503

b.j. Krt.
obj. č.

Rozetový montážní 
modul, kus

 8/42  10814147 10 50
 

8/52  10814315 10 50
 

8/62  3928306 10 50
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 Plný čtyřhran
HOPPE železný plný čtyřhran:

Popis  Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Plný čtyřhran, kus  6 60 8114563 10 100

 
7 120 4442707 10 100

 
140 630936 10 100

 
8 80 4342709 10 100

 
100 4187161 10 100

 
120 4189563 10 100

 
130 4189589 10 100

 
140 4191478 10 100

 
150 4220210 10 100

 
160 4220228 10 100

 
170 3646827 50 50

 

 

 Plný čtyřhran, zaoblený
HOPPE železný plný čtyřhran, zaoblený:
• pro garnitury HOPPE zdvižně-posuvných dveří

Popis  Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Plný čtyřhran, zao-
blený, kus

 10 78 11608481 10 100
 

83 11608505 10 100
 

88 11608511 10 100
 

93 11608535 10 100
 

103 11608547 10 100
 

 

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.



19

547

 Plný čtyřhran FDW
HOPPE železný plný čtyřhran FDW:
• výlučně jen pro HOPPE štítové garnitury s knoflíkem a garnitury klika/knoflík, které 

jsou vybaveny čtyřhranem QuickFit

Popis Závit Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Plný čyřhran FDW, kus M12 x 

1,25
8 75 10798642 1 10

 
80 2875468 1 10

 
100 3203284 1 10

 
120 3203313 1 10

 
140 3203461 1 10

 

 

 Rozpěrný čtyřhran efha se zajišťovací hlavou
HOPPE železný rozpěrný čtyřhran efha se zajišťovací hlavou:
• se zafrézováním efha
• pro jednostranně navrtané vnější dveře
• pro poloviční garnitury HOPPE z hliníku, ušlechtilé oceli, plastu a mosazi
• vhodné také pro spojení čtyřhranem HOPPE QuickFit

Popis  Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Rozpěrný čtyřhran efha 
se zajišťovací hlavou, 
kus

 8 65 3161715 1 10
 

75 3161723 1 10
 

85 3161731 1 10
 

95 11686777 1 10
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 Rozpěrný čtyřhran efha se zajišťovací hlavou (ofrézován)
HOPPE - železný rozpěrný čtyřhran efha se zajišťovaci hlavou, ofézován:
• z 9 na 8 mm
• se zafrézováním efha
• pro jednostranně navrtané vnější dveře
• pro poloviční garnitury HOPPE z hliníku, ušlechtilé oceli, plastu a mosazi
• vhodné také pro spojení čtyřhranem HOPPE QuickFit

Popis Závit Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Rozpěrný čtyřhran efha 
se zajišťovací hlavou, 
ofrézováno, kus

 9 85 3519828 1 10
 

 

 Profilový čtyřhran FDW
HOPPE železný profilový čtyřhran FDW:
• výlučně jen pro HOPPE štítové garnitury s knoflíkem a garnitury klika/knoflík

Popis Závit Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Profilový čyřhran FDW, 
kus

M12 x 
1,25

8 80 6078810 1 10
 

100 823246 1 10
 

110 2149685 1 10
 

120 823277 1 10
 

140 820849 1 10
 

 

 Profilový plný čtyřhran
HOPPE železný profilový plný čtyřhran:
• s plochým perem k vyrovnání tolerance v ořechu zámku opatřeným na obou stranách 

drážkou

Popis  Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Profilový plný čtyřhran, 
kus

 8 85 4872812 10 100
 

105 630905 10 100
 

125 680092 10 100
 

135 821914 10 100
 

145 4872820 10 100
 

155 3021384 10 100
 

9 155 823635 10 100
 

165 823642 10 100
 

 

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 FEI profilový čtyřhran
HOPPE - ocelový FEI profilový čtyřhran:
• pro hloubku zámkového ořechu 12 - 16 mm
• pro jednostranně navrtané vnější dveře
• pro HOPPE poloviční garnitury z hliníku, ušlechtilé oceli, plastu a mosazi

Popis  Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
FEI profilový čtyřhran, 
kus

 8 90 515066 1 10
 

 Profilový plný čtyřhran FDW
HOPPE železný profilový plný čtyřhran FDW:
• s tvrzeným plochým perem k vyrovnání tolerance v ořechu zámku
• výlučně jen pro HOPPE-štítové garnitury s knoflíkem a pro garnitury klika/knoflík

Popis Závit Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Profilový plný čtyřhran 
FDW, kus

M12 x 
1,25

8 70 661879 1 10
 

80 8047011 1 10
 

90 661886 1 10
 

100 6320816 1 10
 

110 803880 1 10
 

120 3021499 1 10
 

130 806065 1 10
 

9 100 780297 1 10
 

120 3021801 1 10
 

 

 FSAP plný čtyřhran (symetrický)
HOPPE - ocelový antipanikový plný čtyřhran:
• symetricky dělený
• pro HOPPE protipožární antipanikové dveřní garnitury

Popis  Celkové 
délka

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
FSAP plný čtyřhran, 
symetricky dělený, kus

 9 114 4841346 10 100
(55/55)  

134 1937364 10 100
(65/65)  

154 3555028 10 100
(75/75)  
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 FSAP plný čtyřhran (asymetrický)
HOPPE - ocelový antipanikový plný čtyřhran:
• asymetricky dělený
• pro HOPPE protipožární antipanikové dveřní garnitury

Popis  Celkové 
délka

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
FSAP plný čtyřhran, 
asymetricky dělený, 
kus

 9 114 3456361 10 100
(45/65)  

134 3456396 10 100
(55/75)  

134 3554981 10 100
(45/85)  

154 3554990 10 100
(45/105)  

154 3555010 10 100
(65/85)  

154 3555001 10 100
(55/95)  

 

 Redukce
HOPPE - ocelová nástrčná redukce:
• k nasunutí na čtyřhrany HOPPE k zvětšení tloušťky čtyřhranu

Popis  Délka
železo umělá hmota

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Redukce, kus  6/8 30  524617 10 50
  

7/8 20 524624  10 50
  

8/9 30 524631  10 50
  

8/10 30 524648  10 50
  

  

 Vodící kroužek
Vodící kroužek HOPPE:
• pro HOPPE interiérové garnitury s volným uložením kliky

Popis Číslo Výška
Vnější Ø F1504 bílá

b.j. Krt.
Vnitřní Ø obj. č. obj. č.

Vodící kroužek, kus F14 7,9 21,25 522514 518487 50 50
18,1   

  

 Demontážní klíč
HOPPE - ocelový demontážní klíč:
• pro demontáž klik HOPPE s QuickFit

Popis    
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Demontážní klíč, kus    2897501 100 100
 

  

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Červík s vnitřním šestihranem
HOPPE - ocelový červík s vnitřním šestihranem:
• pro HOPPE profilový čtyřhran

Popis    
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Červík s vnitřním 
šestihranem (profilový 
čtyřhran) kus

   4495184 200 200
 

  

 Upevňovací sada M6 (bezp. kování na profil. dveře, profil. čtyřhran FDW)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• HOPPE profilový plný čtyřhran FDW s talířovým perem a montážní přípravek
• pro bezpečnostní garnitury HOPPE na profilové dveře klika/knoflík ES1 (SK2) s 

knoflíkem (E/M)86G na úzkých štítech (E/M)3359ZA, (E/M)3358 a garnitury klika/
knoflík s knoflíkem(E/M)86G na úzkém štítu (E/M)3357N; skryté upevnění

Popis Šrouby
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Sada pro upevnění 
profilových 
(bezpečnostních)  
garnitur (klika/knoflík)

42-47 8 x 80 M6 x 55 3406903 1 10
 

52-57 8 x 90 M6 x 65 3047605 1 10
 

57-62 8 x 90 M6 x 70 2012056 1 10
 

62-67 8 x 100 M6 x 75 2012208 1 10
 

67-72 8 x 100 M6 x 80 2012152 1 10
 

72-77 8 x 110 M6 x 85 2012275 1 10
 

77-82 8 x 110 M6 x 90 2012283 1 10
 

82-87 8 x 120 M6 x 95 2012304 1 10
 

87-92 8 x 120 M6 x 100 2013198 1 10
 

92-97 8 x 130 M6 x 105 3406946 1 10
 

112-117 8 x 150 M6 x 125 11642579 1 10
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 Upevňovací sada M6 (bezp. kování na profil. dveře, profil. čtyřhran)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• HOPPE profilový plný čtyřhran
• pro bezpečnostní garnitury HOPPE na profilové dveře klika/klika ES1 (SK2) na 

úzkých štítech (E/M)3359ZA, (E/M)3358 a garnitury klika/klika na profilových dveřích 
na úzkém štítu (E/M)3357N; skryté upevnění

Popis Šrouby
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Sada pro upevnění 
profilových 
(bezpečnostních)  
garnitur (klika/klika)

42-47 8 x 115 M6 x 55 8125767 1 10
 

52-57 8 x 125 M6 x 65 3047576 1 10
 

57-62 8 x 125 M6 x 70 2011379 1 10
 

62-67 8 x 135 M6 x 75 1979265 1 10
 

67-72 8 x 135 M6 x 80 1979273 1 10
 

72-77 8 x 145 M6 x 85 1979281 1 10
 

77-82 8 x 145 M6 x 90 2011521 1 10
 

82-87 8 x 155 M6 x 95 2011934 1 10
 

87-92 8 x 155 M6 x 100 2011969 1 10
 

92-97 8 x 165 M6 x 105 3406815 1 10
 

8 x 185 M6 x 125 11641083 1 10
 

  

 Upevňovací sada M6 (garnitury na profilové dveře, s platničkou, plný čtyřhran)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-KL 4.8 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou s 

otvorem
• HOPPE plný čtyřhran
• krytky hlav šroubů, po 3 kusech v barvách F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 a F9003
• pro garnitury HOPPE klika/madlo na profilové dveře na úzkých štítech 2246, (E)3346; 

uvnitř viditelné upevnění

Popis Šrouby
8 barev

b.j. Krt.
obj. č.

Sada pro upevnění 
profilových garnitur 
(klika/madlo)

42-47 8 x 60 M6 x 55 3435481 1 10
 

  

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Upevňovací sada M6 (garnitury na profil. dveře, profil. čtyřhran FDW)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-KL 4.8 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou 

s otvorem
• HOPPE profilový čtyřhran FDW s montážním přípravkem
• krytky hlav šroubů, po 3 kusech v barvách F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 a F9003
• pro garnitury HOPPE klika/knoflík na profilové dveře s knoflíky 76G, 78G, E86G a na 

úzkých štítech 303N, 2246, (E)3346; uvnitř viditelné upevnění

Popis Šrouby
8 barev

b.j. Krt.
obj. č.

Sada pro upevnění 
profilových garnitur 
(klika/knoflík)

47-52 8 x 80 M6 x 60 3073061 1 10
 

52-57 8 x 80 M6 x 65 3073070 1 10
 

57-62 8 x 90 M6 x 70 2404666 1 10
 

62-67 8 x 90 M6 x 75 2404674 1 10
 

67-72 8 x 100 M6 x 80 2404682 1 10
 

72-77 8 x 100 M6 x 85 3439043 1 10
 

77-82 8 x 110 M6 x 90 2404703 1 10
 

82-87 8 x 110 M6 x 95 2405271 1 10
 

87-92 8 x 120 M6 x 100 3073088 1 10
 

  

 Upevňovací sada M6 (garnitury na profilové dveře, plný čtyřhran)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-KL 4.8 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou 

s otvorem
• HOPPE plný čtyřhran
• krytky hlav šroubů, po 3 kusech v barvách F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 a F9003
• pro klikové garnitury HOPPE pro profilové dveře na úzkých štítech 2246, (E)3346; 

uvnitř viditelné upevnění

Popis Šrouby
8 barev

b.j. Krt.
obj. č.

Sada pro upevnění 
profilových garnitur 
(klika/klika)

42-47 8 x 110 M6 x 55 3435325 1 10
 

47-52 8 x 115 M6 x 60 3072317 1 10
 

52-57 8 x 120 M6 x 65 3072341 1 10
 

57-62 8 x 125 M6 x 70 2386293 1 10
 

67-72 8 x 135 M6 x 80 2156261 1 10
 

72-77 8 x 140 M6 x 85 3072368 1 10
 

77-82 8 x 145 M6 x 90 3072325 1 10
 

82-87 8 x 150 M6 x 95 3072405 1 10
 

87-92 8 x 155 M6 x 100 3072333 1 10
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 Upevňovací sada M5 (okenní rozetová souprava, klika s krátkým krkem/klika)
HOPPE sada pro upevnění:
• Šrouby M5 dle DIN 965-4.8 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou a zápichem, 

zalamovací
• Plným čtyřhranem HOPPE
• Tlačná pružina do jádra kliky interiérové strany
• pro okenní rozetové garnitury HOPPE (snížená klika/klika)

Popis Šrouby
pozinkované

b.j. Krt.
obj. č.

Upevňovací sada pro 
okenní rozetové sou-
pravy (klika s krátkým 
krkem/klika)

53-63 7 x 100 M5 x 110 11751022 1 25
 

63-73 7 x 110 M5 x 110 11712478 1 25
 

73-83 7 x 120 M5 x 110 11712454 1 25
 

83-93 7 x 130 M5 x 110 11712491 1 25
 

93-103 7 x 140 M5 x 110 11712515 1 25
 

  

 Upevňovací sada M5 (okenní rozetová souprava, klika/klika)
HOPPE sada pro upevnění:
• Šrouby M5 dle DIN 965-4.8 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou a zápichem, 

zalamovací
• Plným čtyřhranem HOPPE
• Tlačná pružina do jádra kliky interiérové strany
• pro okenní rozetové garnitury HOPPE (klika/klika)

Popis Šrouby
pozinkované

b.j. Krt.
obj. č.

Upevňovací sada pro 
okenní rozetové sou-
pravy (klika/klika)

53-63 7 x 115 M5 x 110 11751010 1 25
 

63-73 7 x 125 M5 x 110 11712557 1 25
 

73-83 7 x 135 M5 x 110 11712570 1 25
 

83-93 7 x 145 M5 x 110 11712582 1 25
 

93-103 7 x 155 M5 x 110 11712594 1 25
 

  

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Upevňovací sada M6 (bezpečnostní kování, plný čtyřhran FDW)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• HOPPE plný čtyřhran FDW s talířovým perem, montážní přípravek a demontážní klíč
• pro bezpečnostní garnitury klika/knoflík ES1/ES2 (SK2/SK3) se čtyřhranem 

HOPPE QuickFit, s knoflíky (E)61G, (E/M)86G a štítky (E)2210, (E/M)3310; skryté 
upevnění  

Popis Délka  
čtyřhranu Šrouby

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Sada pro upevnění 
bezpečnostních  
garnitur (klika/knoflík)

52-57 8 95 M6 x 65 3692938 1 10
 

57-62 8 100 M6 x 70 3692946 1 10
 

62-67 8 105 M6 x 75 3692954 1 10
 

67-72 8 110 M6 x 80 3692971 1 10
 

72-77 8 115 M6 x 85 3692997 1 10
 

77-82 8 120 M6 x 90 3693236 1 10
 

82-87 8 125 M6 x 95 3693244 1 10
 

87-92 8 130 M6 x 100 3693252 1 10
 

92-97 8 135 M6 x 105 3693279 1 10
 

97-102 8 140 M6 x 110 3693287 1 10
 

102-107 8 145 M6 x 115 3693332 1 10
 

107-112 8 150 M6 x 120 3693367 1 10
 

112-117 8 155 M6 x 125 3693375 1 10
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 Upevňovací sada M6 (bezpečnostní kování, plný čtyřhran)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• plný čtyřhran HOPPE a demontážní klíč
• pro HOPPE bezpečnostní garnitury klika/klika ES1/ES2 (SK2/SK3) se čtyřhranem 

HOPPE QuickFit a štíty (E)2210, (E/M)3310; skryté upevnění

Popis Délka  
čtyřhranu Šrouby

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Sada pro upevnění 
bezpečnostních  
garnitur (klika/klika)

52-57 8 135 M6 x 65 3689106 1 10
 

57-62 8 140 M6 x 70 3689114 1 10
 

62-67 8 145 M6 x 75 3689122 1 10
 

67-72 8 150 M6 x 80 3689131 1 10
 

72-77 8 155 M6 x 85 3689157 1 10
 

77-82 8 160 M6 x 90 3689165 1 10
 

82-87 8 165 M6 x 95 3689173 1 10
 

87-92 8 170 M6 x 100 3689181 1 10
 

92-97 8 175 M6 x 105 3689190 1 10
 

97-102 8 180 M6 x 110 3689211 1 10
 

102-107 8 185 M6 x 115 3689245 1 10
 

107-112 8 190 M6 x 120 3689261 1 10
 

112-117 8 195 M6 x 125 3689309 1 10
 

  

 Upevňovací sada M6 (bezpečnostní kování, plný čtyřhran FDW)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 966-10.9 se zápustnou čočkovitou hlavou s křížovou 

drážkou
• HOPPE plný čtyřhran FDW s talířovým perem, montážní přípravek a demontážní klíč
• pro HOPPE bezpečnostní garnitury klika/knoflík ES1 (SK2) se čtyřhranem HOPPE 

QuickFit, s knoflíky 76G, 78G a štítky 2410, 3410, uvnitř viditelné upevnění

Popis Délka  
čtyřhranu Šrouby

vzhled F69 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Sada pro upevnění 
bezpečnostních  
garnitur (klika/knoflík)

66-71 8 110 M6 x 80 3693560   1 10
   

71-76 8 115 M6 x 85 3693586   1 10
   

76-81 8 120 M6 x 90 3693594   1 10
   

81-86 8 125 M6 x 95 3692639 10715376 10715430 1 10
   

86-91 8 130 M6 x 100 3693607   1 10
   

91-96 8 135 M6 x 105 3693615   1 10
   

96-101 8 140 M6 x 110 3693631   1 10
   

101-106 8 145 M6 x 115 3693640   1 10
   

111-116 8 155 M6 x 125 3693754   1 10
   

  

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Upevňovací sada M6 (bezpečnostní kování, plný čtyřhran)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 966-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• plný čtyřhran HOPPE a demontážní klíč
• pro HOPPE bezpečnostní garnitury klika/klika ES1 (SK2) se čtyřhranem HOPPE 

QuickFit a štíty 2410, 3410, uvnitř viditelné upevnění

Popis Délka  
čtyřhranu Šrouby

vzhled F69 F4 F9016
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Sada pro upevnění 
bezpečnostních  
garnitur (klika/klika)

66-71 8 150 M6 x 80 3690246   1 10
   

71-76 8 155 M6 x 85 3690254   1 10
   

76-81 8 160 M6 x 90 3690511 10715456  1 10
   

81-86 8 165 M6 x 95 3690537 10715464 10715544 1 10
   

86-91 8 170 M6 x 100 3690570   1 10
   

96-101 8 180 M6 x 110 3690596   1 10
   

101-106 8 185 M6 x 115 3690617   1 10
   

111-116 8 195 M6 x 125 3690668   1 10
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 Upevňovací sada M6 (bezpečnostní kování, profilový čtyřhran FDW)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• HOPPE profilový čtyřhran FDW s talířovým perem, montážní přípravek a imbus
• pro HOPPE bezpečnostní garnitury klika/knoflík ES1 (SK2) s knoflíkem 61G a štítem 

2210, skryté upevnění

Popis Délka  
čtyřhranu Šrouby

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Sada pro upevnění 
bezpečnostních  
garnitur (klika/knoflík)

37-42 8 80 M6 x 50 3703334 1 10
 

42-47 8 80 M6 x 55 3706287 1 10
 

47-52 8 90 M6 x 60 3706295 1 10
 

52-57 8 90 M6 x 65 3706308 1 10
 

57-62 8 100 M6 x 70 3706316 1 10
 

62-67 8 100 M6 x 75 3706324 1 10
 

67-72 8 110 M6 x 80 3706332 1 10
 

72-77 8 110 M6 x 85 3706341 1 10
 

77-82 8 120 M6 x 90 3706359 1 10
 

82-87 8 120 M6 x 95 3706391 1 10
 

87-92 8 130 M6 x 100 3706412 1 10
 

92-97 8 130 M6 x 105 3706439 1 10
 

97-102 8 140 M6 x 110 3706447 1 10
 

102-107 8 140 M6 x 115 3706463 1 10
 

107-112 8 150 M6 x 120 3706480 1 10
 

112-117 8 150 M6 x 125 3706501 1 10
 

  

 Upevňovací sada M6 (bezpečnostní kování, profilový čtyřhran FDW)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 966-10.9 se zápustnou čočkovitou hlavou s křížovou 

drážkou
• HOPPE profilový čtyřhran FDW s talířovým perem, montážní přípravek a imbus
• pro HOPPE bezpečnostní garnitury klika/knoflík ES1 (SK2) s knoflíkem 78G a štítem 

2410, uvnitř viditelné upevnění

Popis Délka  
čtyřhranu Šrouby

vzhled F69
b.j. Krt.

obj. č.
Sada pro upevnění 
bezpečnostních  
garnitur (klika/knoflík)

71-76 8 110 M6 x 85 3706914 1 10
 

76-81 8 120 M6 x 90 3706922 1 10
 

81-86 8 120 M6 x 95 3706931 1 10
 

86-91 8 130 M6 x 100 3706949 1 10
 

96-101 8 140 M6 x 110 3707028 1 10
 

101-106 8 140 M6 x 115 3707036 1 10
 

111-116 8 150 M6 x 125 3707052 1 10
 

  

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Upevňovací sada M6 (bezpečnostní kování, profilový čtyřhran)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• HOPPE profilový čtyřhran a imbus
• pro HOPPE bezpečnostní garnitury klika/klika ES1 (SK2) se štítem 2210, skryté 

upevnění

Popis Délka  
čtyřhranu Šrouby

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Sada pro upevnění 
bezpečnostních  
garnitur (klika/klika)

47-52 8 140 M6 x 60 3707538 1 10
 

52-57 8 140 M6 x 65 3707554 1 10
 

57-62 8 150 M6 x 70 3707571 1 10
 

62-67 8 150 M6 x 75 3707589 1 10
 

67-72 8 160 M6 x 80 3707693 1 10
 

72-77 8 160 M6 x 85 3707706 1 10
 

77-82 8 170 M6 x 90 3707714 1 10
 

82-87 8 170 M6 x 95 3707722 1 10
 

87-92 8 180 M6 x 100 3707731 1 10
 

92-97 8 180 M6 x 105 3707757 1 10
 

102-107 8 190 M6 x 115 3707802 1 10
 

107-112 8 200 M6 x 120 3707853 1 10
 

112-117 8 200 M6 x 125 3707861 1 10
 

  

 Upevňovací sada M6 (bezpečnostní kování, profilový čtyřhran)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 966-10.9 se zápustnou čočkovitou hlavou s křížovou 

drážkou
• HOPPE profilový čtyřhran a imbus
• pro bezpečnostní garnitury HOPPE klika/klika ES1 (SK2) se štítem 2410, uvnitř: 

viditelné upevnění

Popis Délka  
čtyřhranu Šrouby

vzhled F69
b.j. Krt.

obj. č.
Sada pro upevnění 
bezpečnostních  
garnitur (klika/klika)

71-76 8 160 M6 x 85 3708207 1 10
 

76-81 8 170 M6 x 90 3708215 1 10
 

81-86 8 170 M6 x 95 3708231 1 10
 

86-91 8 180 M6 x 100 3708266 1 10
 

91-96 8 180 M6 x 105 3708282 1 10
 

96-101 8 190 M6 x 110 3708291 1 10
 

111-116 8 200 M6 x 125 3708338 1 10
 

  



560

 Sada šroubů M6 (odsuvné/sklopné soupravy, mušle/klika)
Sada železných šroubů M6:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• pro garnitury HOPPE zdvižně-posuvných dveří (mušle/klika)

Popis Množ. Šrouby
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Sada šroubů pro odsu-
vné/sklopné soupravy 
(mušle/klika)

80-85 2 
2

M6 x 90 
M6 x 95

11602041 1 10
 

85-90 2 
2

M6 x 95 
M6 x 100

11602053 1 10
 

90-95 2 
2

M6 x 100 
M6 x 105

11602077 1 10
 

95-100 2 
2

M6 x 105 
M6 x 110

11602089 1 10
 

100-105 2 
2

M6 x 110 
M6 x 115

11602090 1 10
 

105-110 2 
2

M6 x 115 
M6 x 120

11602107 1 10
 

  

 Upevňovací sada M6 (odsuvné/sklopné soupravy, klika/klika)
HOPPE sada pro upevnění:
• metrické šrouby M6 podle DIN 965-10.9 se zápustnou hlavou s křížovou drážkou
• HOPPE- plný čtyřhran, zaoblený
• pro garnitury hOPPE zdvižně-posuvných dveří (klika/klika)

Popis Rozměr Šrouby
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Upevňovací sada pro 
odsuvné/sklopné sou-
pravy (klika/klika)

80-85 10 x 
133

M6 x 100 11600974 1 10
 

85-90 10 x 
138

M6 x 105 11600998 1 10
 

90-95 10 x 
143

M6 x 110 11601437 1 10
 

95-100 10 x 
148

M6 x 115 11601000 1 10
 

100-105 10 x 
153

M6 x 120 11601450 1 10
 

105-110 10 x 
158

M6 x 125 11601012 1 10
 

  

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Rozpěrné matice M5
Železné rozpěrné matice M5:
• pro upevnění HOPPE úzkých rozet (E)44, (E/K/M)55 (kromě nalepovacích a 

násuvných rozet) na hliníkových profilových dveřích

Popis Ø  Šrouby
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Rozpěrná matice, kus 10  M5 x 20 1930277 10 50
 

 

 Rozpěrné matice M6
Železné rozpěrné matice M6:
• pro upevnění polovičních klikových garnitur na hliníkových profilových dveřích

Popis Ø  Šrouby
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Rozpěrná matice, kus 10  M6 x 20 1955221 10 50
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 Rozpěrky M5
Železné rozpěrky M5:
• pro upevnění HOPPE úzkých rozet (E)44, (E/K/M)55 (kromě nalepovacích a 

posuvných rozet) na plastových profilových dveřích

Popis Ø  Šrouby
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Rozpěrka, kus 10  M5 x 20 1955239 10 50
 

 

 Rozpěrky M6
Železné rozpěrky M6:
• pro upevnění polovičních klikových dveřních garnitur HOPPE na úzkém štítu na 

plastových profilových dveřích

Popis Ø  Šrouby
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Rozpěrka, kus 10  M6 x 20 1930285 10 50
 

 

Montážní příslušenství

Přehled barev viz konec katalogu.
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 Rozpěrka
HOPPE plastové rozpěrky:
• pro upevnění HOPPE úzkých rozet (E)44, (E/K/M)55 (kromě protipožárních, 

nalepovacích a posuvných rozet) a polovičních klikových garnitur HOPPE na úzkém 
štítu na hliníkových, dřevěných a plastových profilových dveřích, není vhodné pro 
hliníkové jednokomorové profily

Popis Ø  Délka
bílá

b.j. Krt.
obj. č.

Plastová rozpěrka, kus 10  20 10807449 10 50
 

 

 Redukční kroužek noků
HOPPE plastový redukční kroužek noků
• pro HOPPE rozety okenních klik k zvětšení průměru noků

Popis Ø   
černá

b.j. Krt.
obj. č.

Redukční kroužek 
noků, kus

10/12   524655 50 50
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Prezentační systémy
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 Vzorová nástěnná tabule
Vzorová nástěnná tabule HOPPE:
• Rám: kovový, 1 základna k uchycení vzorových tabulí
• Vzorové tabule: dekor polární borovice, s kováním a zamykacím mechanismem u 

dveřních garnitur
• Informační prvky: v záhlaví

Popis Prezentační 
jednotky Rozměry

 
b.j. Krt.

obj. č.
Vzorová nástěnná 
tabule, kus

9 
(1 x 9)

Š28 x V120 
cm

2723712 1 1
 

 Trojboký stojan
Trojboký stojan HOPPE:
• Základní deska s trojbokým pdstavcem
• Rám: 3 kovové základny k uchycení vzorových tabulí
• Vzorové tabule: dekor polární borovice, s kováním a zamykacím mechanismem u 

dveřních garnitur
• Informační prvky: v záhlaví
• Držák: na brožury ve velikosti DIN

Popis Prezentační 
jednotky Rozměry

 
b.j. Krt.

obj. č.
Trojboký stojan, kus 27 

(3 x 9)
Š64 x V198 

cm
2653435 1 1
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 Vzorové tabule M1-6 (polární borovice)
Vzorové tabule HOPPE:
• Vzorová tabule: dekor polární borovice, s kováním a zamykacím mechanismem u 

dveřních garnitur
• Popis: etikety s názvem série, označením modelu, produktové řady, speciálními a 

produktovými atributy
• Zavěšení: jedinečný systém s plastovými noky k jednoduchému a rychlému zavěšení 

na rámy, popř. sundání z rámů prezentačních systémů

Popis Prezentační 
jednotky Rozměry

 
b.j. Krt.

obj. č.
Vzorové tabule M1, kus 1 Š24 x V8,5 

cm
11592072 1 1

 
Vzorové tabule M2, kus 2 Š24 x V18,5 

cm
11592199 1 1

 
Vzorové tabule M3, kus 3 Š24 x V28,5 

cm
11592369 1 1

 
Vzorové tabule M4, kus 4 Š24 x V38,5 

cm
11592370 1 1

 
Vzorové tabule M5, kus 5 Š24 x V48,5 

cm
11592497 1 1

 
Vzorové tabule M6, kus 6 Š24 x V58,5 

cm
11592989 1 1

 

 Vzorová tabule
Vzorová tabule HOPPE:
• pravoúhlá zkosená vzorová tabule s podstavcem, dekor polární borovice, s kováním a 

zamykacím mechanismem u dveřních garnitur

Popis  Rozměry
 

b.j. Krt.
obj. č.

Vzorové tabule, kus  Š19 x V28 
cm

2079074 1 1
 

 

 Vzorový stojan s okenní klikou Secustik® se čtyřhranem VarioFit®

Vzorový stojan s okenní klikou HOPPE-Secustik® se čtyřhranem VarioFit®:
• pravoúhlý vzorový stojan na plexiskle (PLEXIGLAS®) s podstavcem, okenní klika 

Secustik® se čtyřhranem VarioFit®

Popis  Rozměry
 

b.j. Krt.
obj. č.

Vzorový stojan s okenní 
klikou, kus

 Š12 x V22,5 
cm

3775899 1 1
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 Vzorový stojan s okenní klikou
Vzorový stojan s okenní klikou HOPPE:
• okenní dřevěný profil s podstavcem, okenní klika

Popis  Rozměry
 

b.j. Krt.
obj. č.

Vzorový stojan s okenní 
klikou, kus

 Š8 x V31 
cm

1775879 1 1
 

 

 Vzorový stojan s okenní klikou
Vzorový stojan s okenní klikou HOPPE:
• okenní plastový profil s podstavcem, okenní klika

Popis  Rozměry
 

b.j. Krt.
obj. č.

Vzorový stojan s okenní 
klikou, kus

 Š8 x V31 
cm

1775844 1 1
 

 

 Vzorový stojan
Vzorový stojan HOPPE:
• výřez dveří (bezfalcových) ve tvaru polovičního šestiúhelníku s podstavcem, výřez 

dveří v dekoru polární borovice, dveřní garnitura a zámek

Popis  Rozměry
 

b.j. Krt.
obj. č.

Vzorový stojan, kus  Š21 x V32 
cm

2107400 1 1
 

 

 Vzorový kufr Quick-FitPlus
Vzorový kufr HOPPE-Quick-FitPlus:
• Kufr: kovový/plastový, proložky z pěnové hmoty k zajištění vzorků
• Vzorky: vzorový stojan ze dřeva se zámečky, různé kliky s plnými čtyřhrany HOPPE a 

kliky s technikou HOPPE-Quick-FitPlus; kulaté, hranaté a pravoúhlé klikové rozety 
(samolepící nebo s podpůrnými noky) a klíčové rozety (samonalepící); montážní/
demontážní klíč, čistící/odmašťovací hadřík

Popis  Rozměry
 

b.j. Krt.
obj. č.

Vzorový kufr  
Quick-FitPlus, kus

 Š52 x H43 
x V21 cm

3420140 1 1
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Záruka na funkčnost produktů HOPPE

I. Obecně

Kromě zákonných záručních podmínek vyplývajících pro koncové uživatele 
z koupě dveřního a okenního kování HOPPE poskytujeme koncovému uži-
vateli na dveřní a okenní kování HOPPE záruku výrobce v níže uvedeném 
rozsahu.

„Koncovým uživatelem“ ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická či 
právnická osoba, která je vlastníkem produktu společnosti HOPPE a nemá 
v úmyslu tento produkt montovat v rámci činnosti své společnosti u třetích 
osob, popř. tento produkt dále prodávat

„Prvním koncovým uživatelem“ je koncový uživatel, který jako první zakoupil 
produkt společnosti HOPPE od obchodníka či jiné fyzické nebo právnické 
osoby, která produkt společnosti HOPPE montuje či dále prodává zákazní-
kům.

II. Záruka

Jakožto výrobce produktu ručíme vůči koncovým uživatelům za bezvadnou 
mechanickou funkčnost dveřních a okenních kování značky HOPPE. Tato 
záruka funkčnosti se vztahuje na následující charakteristiky dveřních a oken-
ních kování HOPPE:
- přenos otáčivého pohybu na zámek dveří nebo otočné/výklopné okenní

kování,
- spojení mezi klikou a dveřmi či oknem,
- následující funkce okenních klik: samočinná uzavíratelná aretace, Secu-

Forte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® nebo SecuTBT®

nebo Secustik®,
- funkce dveřních klik, Sertos®, koupelnová sada nebo HCS® s aretační

funkcí,
- funkce u bezpečnostního kování: bezpečnostní funkce, překrytí cylindrické

vložky,
- sada vratných pružin (pokud je z výroby zabudována);
- spojení HOPPE QuickFit a QuickFitPlus
- mechanický systém v okenních klikách SecuSignal®.

Naše záruka funkčnosti platí pro dveřní a okenní kování HOPPE celosvětově.

Záruku funkčnosti poskytujeme na dobu 10 let od data koupě produktu prv-
ním koncovým uživatelem.

Z této záruky funkčnosti jsou výslovně vyloučeny všechny vyměnitelné sa-
mostatné díly, zejména šrouby, spojovací kolíky, pružné pojistné kroužky 
apod., jakož i elektronické díly. Záruka funkčnosti je dále vyloučena v násle-
dujících případech:
- použití v rozporu s účelem nebo nesprávné používání,
- chybná montáž,
- chybné ovládání,
- nedodržení pokynů k montáži a údržbě,
- svévolné provedení oprav a změn na produktu,
- působení chemických nebo fyzikálních vlivů na mechanické součásti nebo

povrch materiálu, k nimž nedošlo při řádném používání, např. poškození
v důsledku kontaktu s ostrými předměty nebo v důsledku neodborného
použití čisticích prostředků a čisticích pomůcek,

21
573

Prohlášení o záruce



- neodborné seřízení dveří a oken nebo neodborné seřízení kování (např.
zámky, panty, závěsy, otočné/sklopné kování, rámy atp.) způsobující nad-
měrné zatížení dveřního a okenního kování HOPPE,

- poškození z důvodu vyšší moci nebo živelních katastrof.

III. Záruční plnění

Naše záruční plnění spočívá výhradně v tom, že v případě závady vzniklé 
během záruční lhůty na mechanických součástech produktu poskytneme 
prvnímu koncovému uživateli podle naší volby buď bezplatnou opravu pro-
duktu nebo bezplatnou náhradní dodávku stejného typu kování nebo kování 
stejné hodnoty.
Tato záruka nepokrývá náklady a výdaje vzniklé koncovému uživateli v sou-
vislosti s montáží a demontáží produktu HOPPE nebo zasláním produktu 
společnosti HOPPE nebo prodejci.
První koncový uživatel může svá práva vyplývající z této záruky uplatnit v zá-
ruční lhůtě vůči prodejci, od něhož tento produkt zakoupil, popř. přímo vůči 
naší společnosti HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, 
Švýcarsko.
Nutnou podmínkou pro uplatnění záruky však je, aby konečný uživatel před-
ložil jak reklamovaný produkt, tak také doklad o tom, že k závadě z hlediska 
mechanické funkčnosti produktu došlo během záruční lhůty. Jako důkaz je 
možné předložit zejména doklad o zaplacení. Doporučujeme proto, abyste si 
pečlivě uschovali doklad o zaplacení minimálně po dobu záruční lhůty.

IV. Zákonem stanovená práva

Kromě práv vyplývajících z této záruky přísluší koncovému uživateli práva 
daná zákonem. Tato práva, která mohou být pro koncového uživatele za 
určitých okolností výhodnější, nejsou touto zárukou omezena.
Záruka také nemá vliv na práva prvního koncového uživatele a případně 
koncového uživatele vůči prodejci, od něhož první koncový uživatel zakoupil 
předmětný produkt.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Švýcarsko

(stav 11/2018)
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Resista® – záruka na povrchy od společnosti HOPPE

I .Prohlášení o záruce

Nad rámec záruky prodejce za vady poskytujeme za následujících předpo-
kladů a v následně vymezeném rozsahu záruku odolnosti povrchu kování. 
Jako výrobce garantujeme dokonalou odolnost povrchů kování HOPPE při 
přiměřeném používání. Záruka se vztahuje na povrch Resista® a zahrnuje 
všechny vady prokazatelně vzniklé při výrobě nebo vadou materiálu, ob-
zvláště když povrch zmatní, popř. se potrhá (tvorba skvrn) nebo se ochranný 
povrch odlupuje.

II. Záruka se nevztahuje na

Všechny vyměnitelné součásti, např. šrouby, čtyřhrany, atd. Kromě toho se 
záruka nevztahuje na škody vzniklé:
 - nevhodným a nepřiměřeným používáním,
 - nesprávným a nedbalým zacházením,
 - nedodržením návodu na montáž a údržbu, vlastními zásahy a opravami,
 - chemickým a fyzikálním působením na povrch, mimo běžné použití, např. 
poškození ostrými předměty.

III. Poskytnutí záruky

Poskytnutí záruky spočívá výhradně v tom, že v případě, vyskytne-li se bě-
hem naší záruční lhůty povrchová vada na kování HOPPE, provedeme dle 
našeho uvážení prvnímu konečnému spotřebiteli bezplatnou opravu výrobku 
nebo bezplatně dodáme stejné nebo jiné odpovídající kování. Ostatní nákla-
dy s tímto vzniklé, jako např. cestovné, poštovné apod. nebudou hrazeny. 
Nárok na uplatnění záruky vzniká pouze po předložení výrobku a dokladu, 
že vada na povrchu vznikla v průběhu záruční lhůty. Tímto dokladem je pře-
devším účtenka s nákupní cenou, proto doporučujeme uchovat tento doklad 
nejméně do vypršení záruční lhůty.

IV. Záruční lhůta

Záruční lhůta činí 10 let a začíná dnem nákupu prvním konečným spotřebite-
lem. Při reklamaci se obracejte prosím s výrobkem a odpovídající účtenkou 
přímo na prodejce nebo výrobce.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Švýcarsko

(stav 11/2018)
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F32-1&69 - 
béžově-šedá matná/
matná

F69 - 
matná

F69/F1-2 - 
matná/hliník 
barvy stříbrné 
matný

F69/F31-1 - 
matná/hliník 
barvy matné 
ušlechtilé oceli

F78-1-R - 
barvy mosaz.světlé 
sationovaná - 
Resista®

F84-1-R - 
měděná barva 
sationovaná - 
Resista®

F96-1-R - 
černá satinovaná - 
Resista®

F97-1-R - 
antracitová barva 
satinovaná - Resista®

F9714M -
černá matná

U tištěné verze vyobrazení barev mohou být v porovnání se skutečnými výrobky lehké barevné odchylky, 
které jsou způsobeny technikou tisku.

Hliník
F1/F69 - 
barvy 
stříbrné/
ušlechtilá ocel 
matná

F2 - 
barvy alpaky

F1 - 
barvy stříbrné

F1-2 - 
barvy stříbrné matný

F3 - 
barvy zlaté

F4 - 
barvy bronzové

F31-1 - 
barvy matné 
ušlechtilé oceli

F7016 -
antracitove 
šedá

F9005 - 
sytá černá

F9 - 
barvy oceli ocel

F9-2 - 
barvy oceli matný

F8707 -
tmavě hnědá

F9016 - 
běžná bílá

F9714M -
černá matná

Ušlechtilá ocel

Plast

F8019 - 
šedivo-hnědá

F9016M - 
běžná bílá matná

Mosaz
F41-R - 
satinovaný 
chrom - 
Resista®

F42-R - 
satinovaný 
nikl - 
Resista®

F45-R - 
chrom/
satinovaný 
chrom - 
Resista®

F49-R - 
chrom - 
Resista®

F49/F69 - 
chrom/
ušlechtilá ocel 
matná

F71 - 
leštěná

F72/F9 - 
matná/hliník 
barvy oceli F73 - 

brynýrovaná

F74-R -
barva 
satinovaná/
leštěná - 
Resista®

F77-R - 
barva 
leštěná - 
Resista®

F77-R/
F52-R - 
barva 
leštěná/barva 
satinovaná - 
Resista®

F78-1-R - 
barvy mosaz.
světlé 
sationovaná - 
Resista®

F84-1-R - 
měděná 
barva 
sationovaná - 
Resista®

F96-1-R - 
černá 
satinovaná - 
Resista®

F97-1-R - 
antracitová 
barva 
satinovaná - 
Resista®

F98-R - 
matný 
chrom - 
Resista®

Vzorkovnice barev
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