
Kliky pro vnitřní dveře



Pro všechny dveřní a okenní kliky HOPPE ...
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Přehled výrobků, barev a označení sortimentu viz konec katalogu.

Garnitury pro interiérové dveře

 Acapulco - M1558/18KV/18KVS duravert®

HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 26-0140A, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F41-R F45-R F74-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

38-45 8/8,5  2971978 2972137 2972081 1 10
    

8/8,5  2971994 2972145 2972090 1 10
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

38-41 8/8,5  2972014 2972161 2972111 1 10
5-8    

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

obsahují písmeno R.

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.

Vysvětlení symbolů a  
struktura stránek s tabulkami
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Přehled výrobků, barev a označení sortimentu viz konec katalogu.

Garnitury pro interiérové dveře

 Acapulco - M1558/18KV/18KVS duravert®

HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 26-0140A, objektová garnitura
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem HOPPE (klika se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F41-R F45-R F74-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

38-45 8/8,5  2971978 2972137 2972081 1 10
    

8/8,5  2971994 2972145 2972090 1 10
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

38-41 8/8,5  2972014 2972161 2972111 1 10
5-8    

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. 6-7).

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.
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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:

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

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

Kouřotěstnost zkoušena
DIN 18273 Samoblokovaci Ušlechtilá nerezová ocel

Kategorie použití 2 
ČSN EN 13126-3 Senzor pro otisk prstu Propojeno kabelem Masivní mosaz

Protipožárně zkoušeno
DIN 18273 Bezdrátová technologie Napájené baterií Velmi vysoká odolnost proti 

korozi EN 1670, třída 4

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

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

Stavební kování pro nouzové 
dveřní uzávěry ČSN EN 179 Uzamykatelné Rychlomontáž Komfortní obsluha

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

Bezpečností kování podle DIN 18257,
certifikováno podle DIN CERTCO

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

6



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

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

Kouřotěstnost zkoušena
DIN 18273 Samoblokovaci Ušlechtilá nerezová ocel

Kategorie použití 2 
ČSN EN 13126-3 Senzor pro otisk prstu Propojeno kabelem Masivní mosaz

Protipožárně zkoušeno
DIN 18273 Bezdrátová technologie Napájené baterií Velmi vysoká odolnost proti 

korozi EN 1670, třída 4

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

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

Stavební kování pro nouzové 
dveřní uzávěry ČSN EN 179 Uzamykatelné Rychlomontáž Komfortní obsluha

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

Bezpečností kování podle DIN 18257,
certifikováno podle DIN CERTCO

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

duravert®

pro náročné

duraplus®

více než standard

duranorm®

výhodné

Produktové řady
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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 - -
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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. 98.

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
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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 13).

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 13).
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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. 100).

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!
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SecuSan® – zodpovědnost vůči lidem

Téma „hygiena“ je ve společnosti přítomno již několik let a dnes je ještě 
aktuálnější než dříve. S našimi klikami SecuSan® jsme vyvinuli řešení, které 
nabízí aktivní ochranu právě tam, kde je nezbytně třeba: ať už na klinikách, 
ve školách, v průmyslu nebo v rekreačních střediscích – všude tam, kde 
se setkává hodně lidí, pomáhají kliky s povrchem SecuSan® zajistit vysoké 
hygienické standardy.

SecuSan® je speciální povrch, který okamžitě a trvale potlačí mikrobiální 
růst. Je zcela bez nároků na údržbu a je určen pro dlouhodobé užívání. Jeho 
vysoká účinnost byla potvrzena nezávislými laboratorními i praktickými testy.

SecuSan® – nový hygienický standard

Vysoké zatížení povrchu choroboplodnými 
zárodky.

Ionty stříbra ničí buněčnou membránu cho-
roboplodných zárodků.

předtím1 2

Choroboplodný zárodek umírá. Zamoření povrchu choroboplodnými zárodky 
je významně sníženo.

poté3 4

Antimikrobiální působení
Povrch SecuSan® obsahuje ionty stříbra, které jsou vloženy do nosného 
systému ze sklokeramiky. Ionty jsou aktivní součástí materiálu a zabraňují 
růstu choroboplodných zárodků, jako jsou bakterie, řasy a houby.

Ionty stříbra ničí buněčnou membránu choroboplodných zárodků. To 
znemožňuje jejich dýchání a příjem potravy a brání buněčnému dělení. 
Nezávislé testy prokázaly, že SecuSan® redukuje růst choroboplodných 
zárodků o více než 99 %. 

Povrch SecuSan® zachovává svoji účinnost i při pravidelném čištění.

Na www.hoppe.com najdete 
prospekt SecuSan® tak jako i film.
Máte-li dotazy, kontaktujte Vašeho 
obchodního partnera HOPPE

Certifikát dokládající antimikrobiální působení 
SecuSan®
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Laboratorní test – 
Průběh antimikrobiálního působení

Požadavek: Na základě norem JIS (Japonského průmyslového 
standardu) Z 2801:2000 a ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 
22196:2011 bylo zkoumáno, zda antimikrobiální aktivita SecuSan® je 
dostačující ke snížení množství choroboplodných zárodků o minimálně 
3 log stupně (99,9 %) během 24 hodin, jak je požadováno v oblastech 
citlivých na hygienu.

Postup: Na povrch Petriho misky byla nanesena tenká vrstva zkušebních 
choroboplodných zárodků, které jsou stanovené Německou společnosti 
pro hygienu a mikrobiologii (DGHM), a nechala se 24 hodin inkubovat. 

Hodnocení: SecuSan® vykazuje u všech zkušebních choroboplodných 
zárodků efektivní zničující účinky. Obzvláště silný účinek byl zjištěn 
u bakterie Staphylococcus aureus (včetně MRSA) a u bakterie 
Pseudomonas aeruginos.

Praktický test – Testováno v klinické praxi
Ve dvoutýdenním klinickém praktickém testu bylo na Univerzitní klinice 
Marburg zkoumáno a analyzováno průměrné zatížení choroboplodnými 
zárodky na dvou podobných pracovištích s podobnými pacienty.

Výsledek: SecuSan® přesvědčil nejen v laboratorních testech, nýbrž i v 
klinické praxi. V přímém srovnání mezi běžnými klikami ošetřenými dezinfekcí 
a klikami s povrchem SecuSan® bez dezinfekce potvrdil institut především 
dobrou účinnost v průběhu času.

Hygienický posudek o antimikrobiálním pů-
sobení SecuSan® v časovém průběhu

Výsledná analýza praktického testu 
SecuSan® od Prof. Dr. Reinier Mutters, ve-
doucího oddělení nemocniční hygieny, Phi-
lippsovi university Marburg
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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

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:

DIN EN 1906 (obecně)
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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
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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
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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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Sertos® – 
standard pro objekty

Rychle smontované – a opět rychle uvolněné!

Pro kategorii použití třídy 4 – tedy pro nebytové objekty – jsme zdokonalili 
naše spojení nástrčné kliky s pevným/otočným uložením Sertos®. Nově kon-
cipovaná kuličková aretace ve spojení s klikou zajišťuje nejen certifikované 
vyšší zatížení, nýbrž má i další výhodu: kliky s kuličkovou aretací Sertos® se 
velmi snadno montují a opět lehce demontují. 
Velmi vysoká zatížitelnosti spojení nástrčné kliky Sertos® je prokázána certifi-
kátem PIVCERTPlus zkušebního institutu Velbert (zkouška dle normy DIN EN 
1906, kategorie použití třídy 4 s 1 000 000 zkušebních cyklů v rámci zkoušky 
životnosti a odolnost proti korozi třídy 5). Prověřena byla kování vnitřních dveří 
a kování pro dveře protikouřové, požární a nouzové dveřní uzávěry.

Jednoduchá montáž a demontáž
Díky nové kuličkové aretaci lze kliky se spojením nástrčné kliky Sertos® 
namontovat ještě snadněji a především také rychle demontovat, a to bez 
nutnosti použití speciálního nářadí. A takto se to provede:

Nasaďte podkonstrukci
a pevně ji přišroubujte.

1

Zastrčte kliky dohromady a utáhněte červík 
s vnitřním šestihranem.

4 5

Hotovo

Zasuňte profilový plný čtyřhran.

32

Nacvakněte rozety.

Demontáž: 
• Vyšroubujte červík s vnitřním šestihra-

nem a vycvakněte rozety.
• K uvolnění kuličkové aretace stlačte de-

montážní bod (např. klíčem na šrouby s 
vnitřním šestihranem nebo obyčejným 
šroubovákem).

• Vytáhněte kliky (případně lehkými kyvný-
mi pohyby).

Další vlastnosti: Soupravy Sertos® 
jsou vybaveny kvalitním profilovým 
plným čtyřhranem s malou vůlí, 
oboustranně drážkovanou tvrzenou 
plochou pružinou k vyrovnání tole-
rancí v ořechu zámku a vlastní vrat-
nou pružinou. 

Evropský patent EP 2 924 197
Sertos®
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Rychlomontáž HOPPE

Nová technika – více užitku

S novou technologií rychlomontáže pro interiérové   garnitury produktové řady 
duranorm® určuje HOPPE nové standardy v této „citlivé“ cenové skupině. 
Od této chvíle budete těžit ze značných dalších výhod - bez příplatku.

Výrobky s rychlomontážní patentovanou technikou nabízí jednoznačnou 
výhodu: obě kliky mohou být při první montáži namontovány bez většího 
použití síly jednoduchým zasunutím a splňují potom požadavky EN 1906, 
třídy užití 2.

Další výhodou jsou vratná pera, která zajišťují rovné usazení klik na dveřích a 
patří ke standardnímu vybavení garnitur.

K dostání je tato nová technika nejprve u oblíbených sérií duranorm® – 
Dublin, Maribor a Seattle.

Výhody
• jednoduchá první montáž, která šetří čas
• integrovaná vratná pera
• třída užití 2 podle EN 1906
• k dostání různé tvary

Demontáž
Jako obvykle uvolnit červík a kliky vysunout. Při následující montáži musí být 
kliky zafixovány červíkem. Rychlomontáž (jednoduché zasunutí)  je možná 
jen u první montáže.

1 2
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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.
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Spojení HOPPE Quick-FitPlus

HOPPE Quick-FitPlus
Méně je více

HOPPE Quick-FitPlus představuje další vývoj inovačního spojení pomocí 
HOPPE Quick-Fit.
U této technologie lze nejen snadno a bez šroubů montovat dveřní kliky, ale i 
kulaté, čtvercové nebo obdélníkové ploché rozety.
Nová kování HOPPE Quick-FitPlus překvapují designem rozet téměř zarov-
naným v ploše dveří.

Snadná montáž 
Esteticky působivé ploché rozety a dveřní kliky se spojením Quick-Fit se na 
dveře namontují pouze několika úkony: Na připravené dveře se upevní rozety 
pod kliku opatřené průchozími noky nebo samolepicí rozety a pouze se spojí 
dveřní kliky. Kompletní souprava se tak bez šroubování přesně namontuje za 
několik sekund – i při renovaci. 

Působivý tvar 
Nové soupravy Quick-FitPlus skvěle korespondují s aktuálními designovými 
trendy. Téměř zarovnaně v ploše přiléhají rozety z ušlechtilé oceli o tloušťce 
pouhých 2 mm k dveřnímu křídlu.

Použití je – vždy podle přípravy dveří – možné s klíčovými rozetami nebo bez 
nich. 

U souprav HOPPE Quick-FitPlus jsou na výběr dvě varianty, které se liší 
způsobem montáže:

• Bez šroubů:
Dveřní kliky se spojením HOPPE Quick-Fit, rozetami pod kliku s průchozí-
mi noky, pro osazení průchozích noků jsou nutné pouze dva vodící otvory 
(Ø 7,5 mm), přezkoušeno podle normy DIN EN 1906 (kategorie použití 3).

• Bez šroubů a nářadí: 
Dveřní kliky se spojením HOPPE Quick-Fit, samolepicí rozety pod kliky, 
v případě potřeby samolepicí klíčové rozety, není nutná žádná speciální 
příprava dveří.Evropský patent EP 1 683 933 

Spojení HOPPE Quick-Fit

Na stránkách www.hoppe.com 
naleznete filmy o spojení HOPPE 
Quick-FitPlus. V případě dota-
zů kontaktujte svého partnera 
HOPPE.
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Vodicí otvory
Ø 7,5 mm

8 mm

38 mm

Dveřní 
křídlo

Příprava dveří
Toto systémové řešení je možné použít pro standardní dveře se standardními 
zámky. Zvláštní příprava dveří není nutná. Pouze pro průchozí podpůrné 
noky rozet jsou potřebné dva vodicí otvory (Ø 7,5 mm).

Montáž
Rozety pod kliku s průchozími podpůrnými noky a dveřní kliky se jednodu-
še zasunou do sebe a v případě potřeby se nainstalují klíčové rozety s prů-
chozími podpůrnými noky (viz str. 27). Kompletní souprava se tedy montuje 
bez jakéhokoliv šroubování.

Rozeta pod kliku s průchozími podpůrnými noky

Průchozí podpůrné noky rozet pod kliku jsou složeny vždy z čepu a plasto-
vého pouzdra. Vzájemným zasunutím vznikne přesné a stabilní upevnění.
Vhodné klíčové rozety s průchozími podpůrnými noky jsou rovněž k dostání 
(příprava dveří a montáž viz str. 27).

Otvory jsou nutné pouze při použi-
tí klíčové rozety.

Rozety pod kliku E847N, E848N 
a E849N s průběžnými podpůrnými 
noky mohou být volitelně vybaveny 
vratnou pružinou. Příprava dveří viz 
str. 26.

Nasaďte rozety pod kliku

1

V případě potřeby zasuňte klíčové rozety do 
sebe – a hotovo!

3

Spojte kliky

2

čeppouzdro

čep pouzdro

1 2
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Vratné pružiny pro ploché rozety s průchozími noky 

Rozety pod kliku s průběžnými podpůrnými noky (E847N, E848N, E849N) 
mohou být volitelně vybaveny vratnou pružinou.

Upozornění: 
V případě falcových dveří doporučujeme otvor pro vratné pružiny na straně 
polodrážky.

Montáž
Před montáží soupravy HOPPE Quick-FitPlus se vratné pružiny zaklapnou 
na zadní straně rozety pod kliku.

Příprava dveří
Vyvrtaný otvor pro kliku musí mít průměr 28 mm. Proto může být nutná 
dodatečná úprava existujícího otvoru.

Vrtejte běžným sukovníkem (průměr 
28  mm) a  pomocí vrtací šablony 
HOPPE pro vratné pružiny plochých 
rozet.

Vodicí otvory
Ø 7,5 mm

min. 9 mm

38 mm

8 mm Dveřní 
křídlo

20-25 mm

28
 m

m

Spojení HOPPE Quick-FitPlus

Při zaklapnutí dbejte na směr vratných pružin 
(šipka udává směr manipulace).

1

Zasuňte rozety pod kliku do sebe – a je ho-
tovo!

3

Vratné pružiny zaklapnuty na zadní straně 
rozety pod kliku

2
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Příprava dveří a montáž
Toto systémové řešení je možné použít pro standardní dveře se standardními 
zámky. Zvláštní příprava dveří není nutná. Pouze pro průchozí podpůrné noky 
rozet jsou potřebné dva vodicí otvory (Ø 7,5 mm).
Poté se klíčové rozety jednoduše zasunou do sebe. 

Vodicí otvory
Ø 7,5 mm

38 mm

Dveřní 
křídlo

Demontáž
Ploché rozety (samolepicí nebo s 
průchozími noky) je možné bez pro-
blémů demontovat pomůckou k de-
montáži. 

9900°°

9900°°

Klíčová rozeta s průchozími podpůrnými noky 

Umístěte šablonu pomocí zasunutého klíče 
a označte polohu vodicího otvoru na dveřním 
křídle.

1

Zasuňte klíčové rozety do sebe – a je hotovo!

3

Vytvořte vodicí otvory pro podpůrné noky 
(pro provedení tohoto kroku odstraňte zá-
mek).

2
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Lepení místo šroubování:
Samolepicí rozety pod kliku a klíčové rozety

Moderní lepicí techniky nahrazují v  současné době v nejrůznějších oblas-
tech klasická šroubová spojení. Oboustranná lepicí fólie použitá pro HOPPE 
Quick-FitPlus se používá například také v automobilovém i nábytkářském 
průmyslu. Je odolná vůči vlivům teploty, vlhkosti a stárnutí.

Samolepicí rozety jsou vhodné pro:
• celodřevěné dveře,
• dýhované dveře,
• lakované dveře,
• ozdobné/laminátové dveře.

V oblasti lepení nesmí povrchy dveří vykazovat žádné nerovnosti. Přilnavé 
plochy musí být nosné, čisté, suché a bez mastnoty a dělicích prvků. U dveří 
s louhovaným nebo naolejovaným povrchem doporučujeme použít běžné 
sešroubované rozety.

Montážní klíč pro 
děrování s oválnou 

klíčovou dírkou

Umístění a nalepení klíčových rozet

Samolepicí klíčové rozety s oválnou 
klíčovou dírkou jsou vyrovnány po-
mocí připojeného montážního klíče.

Pro klíčové rozety s  kulatou nebo 
profilovou cylindrickou vložkou slou-
ží jako vedení namontovaná cylin-
drická vložka. 

Pro ustavení WC/koupelnové rozety slouží připojený čtyřhran. 

V případě špatného umístění je možná demontáž a nové srovnání: Dokonalá 
pevnost lepení je dosažena teprve po 24 hodinách. 

Demontáž
Zahřátím běžným fénem lze lepení bez problému uvolnit. Následně opatrně 
sejměte rozetu ze dveří pomocí pomůcky k demontáži (viz str. 27).

Příprava dveří
Toto systémové řešení je možné použít pro standardní dveře se standardními 
zámky. Zvláštní příprava dveří není nutná. 

Povrch dveří v lepené oblasti řádně vyčistěte. Pro čištění/odmaštění povrchu 
dveří použijte výhradně dodaný hadřík. Popřípadě vyhlaďte vzniklé hrany vr-
taných otvorů.

Spojení HOPPE Quick-FitPlus
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Renovace pomocí HOPPE Quick-FitPlus

Extra velké kulaté nebo hranaté rozety jsou ideální pro renovace, protože 
kompletně zakrývají stopy starých kování. 

55 mm
extra velké

Několik kroků stačí k tomu, aby staré dveře dostaly nový vzhled – díky sou-
pravám HOPPE Quick-FitPlus.

53 mm
extra velké

Dosavadní kování má již své roky a mělo 
by / musí být vyměněno.

1

Soupravy HOPPE Quick-FitPlus kompletně 
zakryjí stopy starých kování.

3

Po demontáži na dveřích často zůstanou ne-
hezké stopy po kování.

2
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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.“

Právní struktura společnosti od 02/2020

právně nesamostatná jednotka

právně samostatná jednotka

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

Pobočka
Benelux
NL-Barneveld

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

Zastoupení
Middle East
UAE-DubaiRUS-Moskva

Zastoupení
Švédsko
S-Kungsbacka

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

HOPPE 

A-Salzburg
Österreich GmbH 

HOPPE
Nordic Countries Oy
FIN-Tuusula

Rusko
Zastoupení

Zastoupení

UA-Kyjev
Ukrajina

Zastoupení

RS-Bělehrad
Srbsko

Pobočka
Čína
CN-Guangzhou

HOPPE
Turkey Ltd. Sti.
TR-Istanbul

HOPPE 

CN-Shanghai
(Shanghai) Ltd.
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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).
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Garnitury pro interiérové dveře

 



Acapulco
M1558
Strana 40
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(E)1400
Strana 46

Genova
M1535
Strana 42
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Strana 51

Austin
1769
Strana 54
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M1623
Strana 62

Denver
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Strana 60

= ušlechtilá ocel = mosaz= hliník

Produktová řada duravert®

pro náročné

Produktová řada duraplus®

více než standard

Přehled garnitur pro interiérové dveře
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Strana 81
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Strana 90
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satinované plochy

leštěná
klika-detail

U barevné varianty F45-R 
jsou plochy leštěné a klika
satinovaná.
Barevná varianta F41-R je
jednobarevná.

Acapulco - M1558/18KV/18KVS
HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F41-R F45-R F74-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

38-45 8/8,5  2971978 2972137 2972081 1 10
    

8/8,5  2971994 2972145 2972090 1 10
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

38-41 8/8,5  2972014 2972161 2972111 1 10
5-8    

Barevné varianty:

F41-R F45-R

F74-R

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

obsahují písmeno R.

Garnitury pro interiérové dveře
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 E847NS
HOPPE - pár nerezových plochých rozet s QuickFitPlus pro interiérové dveře:
• Upevnění: nástrčné s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klíčová rozeta, pár 35-45   3758108 5 5
  
  3758116 5 5
  

WC-rozeta, pár 35-45   3759160 2 10
5-8  

 

 Acapulco - M1558/847N
HOPPE - mosazná garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné nerezové klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis  
F42/F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

35-45 8   3757439 1 10
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satinované plochy

leštěná vnitřní strana
kliky a hrany rozet

Genova - M90/19KV/19KVS/1535
HOPPE - mosazná rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F45-R F75-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2727473 2727481 1 4
   

Barevné varianty:

F45-R F75-R

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

obsahují písmeno R.

 Genova - M1535/19KV/19KVS
HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F45-R F75-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2711607 2711615 1 10
   
8  2711631  1 10
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2711666 2711674 1 10
8   

Barevné varianty:

F45-R F75-R

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

obsahují písmeno R.

Garnitury pro interiérové dveře
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 E849NS
HOPPE - pár nerezových plochých rozet s QuickFitPlus pro interiérové dveře:
• Upevnění: nástrčné s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Klíčová rozeta, pár 35-45   3757990 5 25
  
  3758001 5 25
  

WC-rozeta, pár 35-45   3759119 2 10
5-8  

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

obsahují písmeno R.

 Genova - M1535/849N
HOPPE - mosazná garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné nerezové klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis  
F42/F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

35-45 8   3757316 1 10
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 Amsterdam - 58/42KV/42KVS/1400
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  3390454 1 8
  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

 Amsterdam - 1400/42KV/42KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3389293 1 40
  
8  3389314 1 20
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3948358 1 20
5-8  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Amsterdam - E58/42KV/42KVS/1400Z
HOPPE - nerezová rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  3297111 1 4
  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

 Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3289719 1 10
  
8  3289743 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3779603 1 10
5-8  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.
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 Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, oboustranné, 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)

37-42 8/8,5  11717245 11647535 11647462 11647449 1 10
     

8/8,5  11717257 11647589 11647486 11647450 1 10
     

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  11717269 11717495 11717300 11717105 1 10
5-8     

Barevné varianty:

F78-1-R F84-1-R

F96-1-R F97-1-R

 Amsterdam - E1400Z/848N
HOPPE - nerezová garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta 

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

35-45 8   3747020 1 10
  

 Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Amsterdam - E1400Z/849N
HOPPE - nerezová garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta 

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

35-45 8/8,5   10710831 1 10
  

 Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

 Amsterdam - E1400Z/849N
HOPPE - nerezová garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis  
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) bez klíčové rozety

35-45 8/8,5   11650539 11650527 11650515 11650485 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.
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 Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK
HOPPE-nerezová Compact rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 
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 rozety pod kliku: plast, distanční a vodící kroužky pro otvor kliky o Ø 

24-26 mm
• Upevnění: nástrčné klikové rozety, samolepící klíčové rozety
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 3 mm-plochá rozeta 

Popis Otvor
F69 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

40-50 8/8,5  11718699 11836994 1 10
   

8/8,5  11718717 11837007 1 10
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

40-45 8/8,5  11712028 11837019 1 10
   

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Atlanta - 53/273P/1530
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/

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

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 35-45 8 72 2791926 2791969 1 8

   

 

 Atlanta - 1530/273P
HOPPE - hliníková garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

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

35-45 8 72 2791571 2791580 1 30
   
8 90  3039630 1 10
   
8 72 2791598 2791601 1 20
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 Atlanta - 58/42KV/42KVS/1530
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2791547 2791563 1 8
   

 

 Atlanta - 1530/42KV/42KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1 F4 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2791221 3040770 2791256 1 40
    
8  2791264 3040606 2791281 1 20
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3039795 3040198 3040307 1 20
6    

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Atlanta - M90/23KV/23KVS/1530
HOPPE - mosazná rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F77-R

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2736433 1 4
  

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

obsahují písmeno R.

 Atlanta - M1530/23KV/23KVS
HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F77-R

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2736118 1 10
  
8  2736134 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2736151 1 10
8  

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

obsahují písmeno R.
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 Atlanta - M1530/849N
HOPPE - mosazná garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné nerezové klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis  
F42/F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

35-45 8   3757236 1 10
  

Ø
55

2

Ø
7

27 25

38

122

59

 

 Austin - 1769/668P/669PS-SK
HOPPE-hliníková Compact rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 
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 rozety pod kliku: plast, distanční a vodící kroužky pro otvor kliky o Ø 

24-26 mm
• Upevnění: nástrčné nerezové klikové, samolepící nerezové klíčové rozety
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 3 mm-plochá rozeta

Popis Otvor
F31-1/F69 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

40-50 8/8,5  11718742 11837020 1 10
   

8/8,5  11718754 11837081 1 10
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

40-45 8/8,5  11713677 11837093 1 10
   

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Dallas - 43L/52KV/52KVS/1643
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  3581031 3581103 1 8
   

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

 Dallas - 1643/52KV/52KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3571351 3571415 1 40
   
8  3575512 3575547 1 20
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  3651693 3651706 1 20
5-8   

 Provedení se Sertos® na vyžádání.
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 Dallas - E43L/52KV/52KVS/1643Z
HOPPE - nerezová rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  3590245 1 4
  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

 Dallas - E1643Z/52KV/52KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3588604 1 10
  
8  3588621 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3690924 1 10
5-8  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Dallas - E1643Z/848N
HOPPE - nerezová garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta 

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

35-45 8   3784795 1 10
  

 

 Dallas - M1643/843KV/843KVS
HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F41-R F49-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3415130 3415164 1 10
   
8  3415148 3415172 1 10
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

39-43 8/8,5  3394375 3394421 1 10
5-8   

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

obsahují písmeno R.
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 Dallas - M1643/843KV/843KVS
HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, oboustranné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F78-R F78-1-R F84-R F84-1-R

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

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  11711024 11711048 11711097 11711103 1 10
     

8/8,5  11711195 11711206 11711279 11711280 1 10
     

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  11711365 11711371 11711401 11711413 1 10
5-8     

Popis Otvor
F96-R F96-1-R F97-R F97-1-R

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

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  11711061 11711073 11710986 11711012 1 10
     

8/8,5  11711255 11711267 11711140 11711152 1 10
     

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  11711383 11711395 11711292 11711346 1 10
5-8     

Barevné varianty:

F78-R F78-1-R

F84-R F84-1-R

F96-R F96-1-R

F97-R F97-1-R

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

obsahují písmeno R.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Dallas - M1643/848N
HOPPE - mosazná garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné nerezové klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis  
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) bez klíčové rozety

35-45 8/8,5   11714220 11714311 11714275 11714135 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.
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 Denver - E58/302/1310Z
HOPPE - nerezová garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: vně pevní knoflík: uvnitř dveřní klika volná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 35-45 8 72 2821013 1 4

  

 

 Denver - E1310Z/302
HOPPE - nerezová garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

35-45 8 72 2820918 1 10
  
8 72 2820926 1 10
  

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Denver - E58/42KV/42KVS/1310Z
HOPPE - nerezová rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2821030 1 4
  

 

 Denver - E1310Z/42KV/42KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2820416 1 10
  
8  2820424 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  2818981 1 10
5-8  
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 Houston - M1623/843KV/843KVS
HOPPE - mosazná rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F41-R F49-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3414971 3415025 1 10
   
8  3414989 3415033 1 10
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3415009 3415050 1 10
8   

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

obsahují písmeno R.

 Los Angeles - M1642/868P/869PS-SK
HOPPE-mosazná Compact rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 
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 rozety pod kliku: plast, distanční a vodící kroužky pro otvor kliky o Ø 

24-26 mm
• Upevnění: nástrčné nerezové klikové, samolepící nerezové klíčové rozety
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 3 mm-plochá rozeta 

Popis Otvor
F41-R

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

40-50 8/8,5  11719011 1 10
  

8/8,5  11719060 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

40-45 8/8,5  11719072 1 10
  

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

obsahují písmeno R.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Luxembourg - 53/273P/199
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/

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

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 35-45 8 72 2806551 2806569 1 4

   

 

 Luxembourg - 199/273P
HOPPE - hliníková garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

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

35-45 8 72 2962019 2962123 1 10
   
8 90  2997916 1 10
   
8 72 2962043 2962131 1 10
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 Luxembourg - 58/42KV/42KVS/199
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2801821 2801830 1 4
   

 

 Luxembourg - 199/42KV/42KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1 F4 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2958685 3000858 2962182 1 10
    
8  2962166  2962191 1 10
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8    2997633 1 10
6    

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Marseille - 53/273P/1138
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/

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

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 35-45 8 72 2785761 1 8

  

 

 Marseille - 1138/273P
HOPPE - hliníková garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

35-45 8 72 2784718 1 30
  
8 72 2784857 1 20
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 Marseille - 58/42KV/42KVS/1138
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2783942 2784048 1 8
   

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

 Marseille - 1138/42KV/42KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2781496 2781672 1 40
   
8  2781681 2781701 1 20
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2782042 2782077 1 20
8   

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Marseille - E58/302/1138Z
HOPPE - nerezová garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: vně pevní knoflík: uvnitř dveřní klika volná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 35-45 8 72 3042610 1 4

  

 

 Marseille - E1138Z/302
HOPPE - nerezová garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

35-45 8 72 3042513 1 10
  
8 72 3042556 1 10
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 Marseille - E58/42KV/42KVS/1138Z
HOPPE - nerezová rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 40-45 8  3042548 1 4
  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

 Marseille - E1138Z/42KV/42KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3042441 1 10
  
8  3042484 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3949262 1 10
5-8  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Marseille - E1138Z/849N
HOPPE - nerezová garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

35-45 8   11768368 1 10
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 New York - 53/273P/1810
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/

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

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 72 3272976 3272984 1 8

   

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 New York - 1810/273P
HOPPE - hliníková garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9
b.j. Krt.

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

37-42 8 72 3272909  3272917 1 30
    

35-45 8 90 3276715 3277339 3387319 1 30
    

37-42 8 72 3272925  3272933 1 20
    

35-45 8 90 3387327 3387335 3387386 1 20
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 3387415 3387423  1 20
5-8    

8/8,5 90   3367617 1 20
5-8    
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 New York - 58/42KV/42KVS/1810
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  3273291 3273311 1 8
   

 

 New York - 1810/42KV/42KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1 F4 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3273207 3387520 3273215 1 40
    
8  3273223 3387571 3273240 1 20
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3778125 3387651 3778150 1 20
5-8    

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Stockholm - 53/273P/1140
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/

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

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 35-45 8 72 2785905 2785913 1 8

   

 

 Stockholm - 1140/273P
HOPPE - hliníková garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F9
b.j. Krt.

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

35-45 8 72 2785825 2785833 1 30
   
8 72 2785850 2785876 1 20
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 Stockholm - 58/42KV/42KVS/1140
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2784101 2784099 1 8
   

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

 Stockholm - 1140/42KV/42KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2782712 2782982 1 40
   
8  2783070 2783117 1 20
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3943397  1 10
5-8   

8/8,5   2811181 1 10
5-8   

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Stockholm - E58/302/1140Z
HOPPE - nerezová garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: vně pevní knoflík: uvnitř dveřní klika volná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 35-45 8 72 3042759 1 4

  

 

 Stockholm - E1140Z/302
HOPPE - nerezová garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

35-45 8 72 3042724 1 10
  
8 72 3042741 1 10
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 Stockholm - E58/42KV/42KVS/1140Z
HOPPE - nerezová rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 40-45 8  3042716 1 4
  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

 Stockholm - E1140Z/42KV/42KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3042652 1 10
  
8  3042679 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

40-45 8/8,5  3080763 1 10
5-8  

 Provedení se Sertos® na vyžádání.

Provedení se SecuSan® na 
vyžádání.

Garnitury pro interiérové dveře
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 Stockholm - E1140Z/848N
HOPPE - nerezová garnitura na plochých rozetách s QuickFitPlus bez klíčových rozet 
pro interiérové 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)
• Upevnění: nástrčné klikové rozety s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta 

Popis  
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura (klika/
klika) bez klíčové rozety

35-45 8/8,5   3747097 1 10
  

 

 Stockholm - E1140Z/868P/869PS-SK
HOPPE-nerezová Compact rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 
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 rozety pod kliku: plast, distanční a vodící kroužky pro otvor kliky o Ø 

24-26 mm
• Upevnění: nástrčné klikové rozety, samolepící klíčové rozety
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 3 mm-plochá rozeta 

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

40-50 8/8,5  11718924 1 10
  

8/8,5  11718985 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

40-45 8/8,5  11718997 1 10
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 Tôkyô - 53/273P/1710
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/

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

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8 72 2805718 1 8

  

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Tôkyô - 1710/273P
HOPPE - hliníková garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9
b.j. Krt.

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

37-42 8 72 2804926 2875572 2957210 1 30
    
8 90 2962692 2962764  1 30
    

42-47 8 90   2948621 1 30
    

37-42 8 72 2804985 2875599 2957228 1 20
    
8 90 2962852 2962916  1 20
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 72 2998038   1 10
6    
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 Tôkyô - 58/42KV/42KVS/1710
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2805662 1 8
  

 

 Tôkyô - 1710/42KV/42KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1 F4 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2805540 2875732 2933699 1 40
    
8  2805603  2933701 1 20
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2982010   1 20
6    

 

Garnitury pro interiérové dveře



81

 Verona - 53/273P/1510
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/

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

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9
b.j. Krt.

obj. č. obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 35-45 8 72 2806585 2806606 2806614 1 8
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 Verona - 1510/273P
HOPPE - hliníková garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4 F9
b.j. Krt.

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

35-45 8 72 2962220 2962844 2962991 1 30
    
8 90   2997756 1 10
    
8 90 2997668 2997713  1 30
    
8 72 2962238 2962861 2963003 1 20
    
8 90  2997828  1 20
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90  2999321  1 20
6    

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Verona - 58/42KV/42KVS/1510
HOPPE - hliníková rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F1 F4 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  2801848 2801864 2801872 1 8
    

 

 Verona - 1510/42KV/42KVS
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F1 F4 F9

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2963046 2963118 2963177 1 40
    
8  2902841 2963142 2918051 1 20
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2995531   1 10
5-8    
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 Verona - E58/42KV/42KVS/1800Z
HOPPE - nerezová rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140A, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, 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: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-47 8  3430727 1 4
  

 

 Verona - E1800Z/42KV/42KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové 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 se čtyřhranem/s 

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

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  2821363 1 10
  
8  2821494 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  2819386 1 10
5-8  

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Verona - M90/302/151
HOPPE - mosazná garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• přezkoušeno podle DIN EN 1906: 37-0140U, objektová garnitura
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: čtyřhran QuickFit HOPPE s plným čtyřhranem FDW HOPPE (klika s 

otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby 

Popis Otvor
F49-R F71 F98-R

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-47 8   2804424 2804441 2804459 1 4
    

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

obsahují písmeno R.

 Verona - M151/302
HOPPE - mosazná garnitura na dlouhém štítu pro interiérové 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)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F49-R F71 F98-R
b.j. Krt.

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

37-47 8 72 2803641 2803667 2803683 1 10
    
8 72 2803691 2803704 2803747 1 10
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 78 2803755 2803763 2803771 1 10
8    

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

obsahují písmeno R.
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 E848NS
HOPPE - pár nerezových plochých rozet s QuickFitPlus pro interiérové dveře:
• Upevnění: nástrčné s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis Otvor
F41-R F68 F69 F9714M

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

Klíčová rozeta, pár 35-45   3773287  3758052 11741235 5 25
     
  3773295  3758061 11741260 5 25
     

WC-rozeta, pár 35-45     11640248  2 10
4     
  3773607 11710019 3759143  2 10

5-8     
37-45      11823719 2 10

5-8     

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

obsahují písmeno R.

 E848NS
HOPPE - pár nerezových plochých rozet s QuickFitPlus pro interiérové dveře:
• Upevnění: nástrčné s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

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.

Klíčová rozeta, pár 35-45   11713653 11658065 11658022 11657960 5 25
     
  11712120 11658058 11657972 11657947 5 25
     

WC-rozeta, pár 37-45   11713574 11713635 11713604 11713549 2 10
5-8     

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 pro interiérové dveře
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 E849NS
HOPPE - pár nerezových plochých rozet s QuickFitPlus pro interiérové dveře:
• Upevnění: nástrčné s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

Popis Otvor
F69 F9714M

b.j. Krt.
obj. č. obj. č.

Klíčová rozeta, pár 35-45   3757990 11736653 5 25
   
  3758001 11736665 5 25
   

WC-rozeta, pár 35-45   3759119  2 10
5-8   

37-45    11823732 2 10
5-8   

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

obsahují písmeno R.

 E849NS
HOPPE - pár nerezových plochých rozet s QuickFitPlus pro interiérové dveře:
• Upevnění: nástrčné s průchozími podpůrnými noky
• Zvláštnost: montáž bez šroubů, 2 mm-plochá rozeta

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.

Klíčová rozeta, pár 35-45   11718870 11657868 11657832 11657790 5 25
     
  11718845 11657905 11657819 11657789 5 25
     

WC-rozeta, pár 37-45   11718882 11718900 11718894 11718815 2 10
5-8     

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.
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 Alta - E1433Z/17KV/17KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratná pera, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, oboustranné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

38-42 8  3880816 1 20
  
8  3880824 1 20
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

38-42 8  3880912 1 20
5-8  

 

Garnitury pro interiérové dveře



91

 Birmingham - 54/202SP/1117
HOPPE - hliníková garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4
b.j. Krt.

obj. č. obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-47 8 72 2742526 2742577 10 10

   
8 90 2742585 2742606 10 10
   

 

 Birmingham - 1117/202SP
HOPPE - hliníková garnitura na dlouhém štítu pro interiérové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE (klika se čtyřhranem/klika s otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F1 F4
b.j. Krt.

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

27-47 8 72 2533847 2533960 50 50
   

30-49 8 90 2539077 2540650 50 50
   

27-47 8 72 2533978 2533994 20 20
   

30-49 8 90 2539093 2540676 20 20
   

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8 90 2539229 2540705 20 20
5-8   
8 72 2613185 2613169 20 20
6   
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 Cardiff - E48/302/1850Z
HOPPE - nerezová garnitura klika/knoflík na dlouhém štítu pro bytové dveře:
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby 

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Garnitura (knoflík/klika) 37-47 8 72 2423736 10 10

  

 

 Cardiff - E1850Z/302
HOPPE - nerezová garnitura na dlouhém štítu pro interiérové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE (klika s otvorem/klika s otvorem)
• Upevnění: viditelné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor/ 
vzdálenost

F69
b.j. Krt.

obj. č.
Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-47 8 72 2423656 10 10
  
8 72 2423699 10 10
  

 

Garnitury pro interiérové dveře
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 Cardiff - E48/17KV/17KVS/1850Z
HOPPE - nerezová rozetová garnitura klika/knoflík s klíčovými rozetami pro bytové 
dveře:
• Uložení: vně pevný knoflík, uvnitř dveřní klika volná, vratné pero použitelné vpravo/

vlevo, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran FDW HOPPE (klika s otvorem)
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, víceúčelové šrouby, rozety pod kliku/knoflík zevnitř, 

klíčové rozety oboustranně

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Garnitura (knoflík/klika) 37-42 8  3032964 10 10
  

 

 Cardiff - E1850Z/17KV/17KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE (klika s otvorem/klika s otvorem)
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, oboustranné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  3032921 10 10
  
8  3032948 10 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8/8,5  3075198 10 10
5-8  
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 Utrecht - E1444Z/17KV/17KVS
HOPPE - nerezová rozetová garnitura s klíčovými rozetami pro interiérové dveře:
• Uložení: dveřní kliky volné, vratná pera použitelná vpravo/vlevo, bezúdržbové kluzné 

ložisko
• Spojení: profilový čtyřhran HOPPE (klika se čtyřhranem/klika s otvorem)
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, oboustranné, víceúčelové šrouby

Popis Otvor
F69

b.j. Krt.
obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

38-42 8  3881739 1 20
  
8  3881721 1 10
  

WC-garnitura  
(klika/klika)

38-42 8  3883996 1 10
5-8  

 

 Dublin - 1124/843KV/843KVS  
HOPPE - hliníková rozetová garnitura s klíčovou rozetou pro interiérové dveře:
• Uložení: dveřní kliky pevně/otočné, vratná pera, bezúdržbové kluzné ložisko
• Spojení: plný čtyřhran HOPPE
• Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
• Upevnění: skryté, průchozí, oboustranné, víceúčelové šrouby
• Zvláštnost: HOPPE-rychlomontáž 

Popis Otvor
F1 F94-1 F249*

b.j. Krt.
obj. č. obj. č. obj. č.

Dveřní garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  11934773 11934840 11934803 1 10
    
8  11934785 11934864 11934815 1 10
    

WC-garnitura  
(klika/klika)

37-42 8  11934761 11934839 11934797 1 10
5-8    
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Montážní příslušenství
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 Z-RFL18
HOPPE vratná pružina pár Z-RFL18:
• použitelná jako pravá nebo levá
• pro ploché klikové rozety s podpůrnými noky 

Popis   
pozinkováno

b.j. Krt.
obj. č.

Vratná pružina pár Z-
RFL18, kus

 8  3825024 10 50
 

  

 Plný čtyřhran
HOPPE železný plný čtyřhran:

Popis  Délka  
čtyřhranu

pozinkováno
b.j. Krt.

obj. č.
Plný čtyřhran, kus  6 60 8114563 10 100

 

 

 Redukce
Plastové násuvné objímky:
• k nasunutí na čtyřhran HOPPE pro rozšíření čtyřhranu

Popis  Délka
umělá hmota

b.j. Krt.
obj. č.

Redukce, kus  6/8 30 524617 10 50
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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 uživateli 
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 
zákazníkům.
 
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 
okenních 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 cylind-
rické 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,

– neodborné seřízení dveří a oken nebo neodborné seřízení kování (např. 
zámky, panty, závěsy, otočné/sklopné kování, rámy atp.) způsobující 
nadměrné zatížení dveřního a okenního kování HOPPE,

– poškození z důvodu vyšší moci nebo živelních katastrof.
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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 
záruční 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 
předložil 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 
předpokladů 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 mate-
riálu, obzvláště 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 
během 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 dokla-
du, že vada na povrchu vznikla v průběhu záruční lhůty. Tímto dokladem 
je především 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 
spotřebitelem. 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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U tištěné verze vyobrazení barev mohou být v porovnání se skutečnými výrobky lehké barevné odchylky, 
které jsou způsobeny technikou tisku.

Ušlechtilá ocel

F41-R – 
satinovaný chrom
 – Resista®

F69 – 
matná

F78-1-R – 
barvy mosazné světlé 
satinované – Resista®

F84-1-R – 
měděná barva
sationovaná  
– Resista®

F96-1-R – 
černá satinovaná 
– Resista®

F97-1-R – 
antracitová barva 
satinovaná 
– Resista®

F9714M – 
černá matná

Mosaz

F41-R – 
satinovaný chrom 
– Resista®

F42/F69 – 
satinovaný nikl/ 
ušlechtilá ocel matná

F45-R – 
chrom/satinovaný 
chrom – Resista®

F49-R – 
chrom – Resista®

F71 – 
leštěná

F74-R -
mosazná barva 
satinovaná/leštěná – 
Resista®

F75-R -
mosazná barva 
leštěná/satinovaná – 
Resista®

F77-R – 
mosazná barva 
leštěná – Resista®

F78-R – 
barvy mosazné světlé 
leštěné – Resista®

F78-1-R – 
barvy mosazné 
světlé satinované  
– Resista®

F84-R – 
měděno-bronzová 
barva – Resista®

F84-1-R – 
měděná barva
sationovaná  
– Resista®

F96-R – 
černá leštěná 
– Resista®

F96-1-R – 
černá satinovaná 
– Resista®

F97-R – 
barva antracitu leštěná 
– Resista®

F97-1-R – 
antracitová barva 
satinovaná 
– Resista®

F98-R – 
matný chrom – 
Resista®

Hliník

F1 – 
barvy stříbrné

F4 – 
barvy bronzové

F9 – 
barvy oceli

F31-1/F69 – 
barvy matné ušlechtilé 
oceli/ušlechtilá ocel 
matná

F94-R – 
barvy chromu matný

F249 – 
barvy lesklého chromu 
(jen uvnitř)

F9714M – 
černá matná

Vzorkovnice barev
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