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Katalogets opbygning

Hvordan er kataloget opbygget?
Efterfølgende vises, hvordan kataloget er inddelt, hhv. sorteret.
1. Udfra produktgrupper:
Kataloget er på det første inddelingsniveau, indekset, sorteret ifølge produktgrupper til de forskellige produktholdere.

Kernesortiment
Marked Danmark

Greb til indvendige
døre

Bøjlegreb

Greb til profildøre

Vinduesgreb ...

Suppleringsprogram, monteringstilbehør og præsentationssystemer følger
(se også indholdsfortegnelsen på side 3).
2. Udfra produktlinier:
På det andet inddelingsniveau er kataloget sorteret ifølge tre produktlinjer.
Denne inddeling orienterer sig i forhold til teknik, optik, serviceydelser og pris.

Produktlinie duravert ®

Produktlinie duraplus ®

Produktlinie duranorm®

3. Udfra serienavn:
Derefter listes produkterne alfabetisk ifølge serienavn. Produkter der ikke
hører ind under en serie, følger efter. Det kan eksempelvis være enkeltdele
som rosetter.

Amsterdam

Bremen

Stockholm

Trondheim ...

4. Udfra materialet:
Hvis der findes en serie i flere materialer, sorteres der inden for serien alfabetisk ifølge materiale. Eksempel: Serien Verona findes i materialerne aluminium, rustfrit stål og messing.

Verona af aluminium
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Verona af rustfrit stål

Verona af messing

Generelle informationer

1
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Oversigt over fordele og kendetegn

Mærke-, specielle og produkt-kendetegn for mærket
”HOPPE - det gode greb”, godkendelsesmærker
Ved mærkevaren ”HOPPE - det gode greb” skelnes der mellem følgende
produktegenskaber:

Betegnelse
Mærke-kendetegn

Beskrivelse
• er karakteristiske for alle HOPPE-produkter
• udtrykker det, som mærket lover:
– 10 års garanti på den mekaniske funktion
– Fremstilles i Europa
– DIN EN ISO 14001 Miljøskånsom produktion

Specielle-kendetegn

• Understreger et unikt kendetegn eller en betydelig
ekstra værdi for HOPPE-mærkevaren

Specialtegn

• Kendetegner HOPPE-produkter, der er udstyret
med HOPPE Compact System

Produkt-kendetegn

• Repræsenterer vigtige oplysninger om et produkt
eller fordelene ved et produkt
• Kendetegnes med de af HOPPE designede piktogrammer

Kendetegn

10 års garanti på den
mekaniske funktion

Brugskategori 2 (3, 4)
DIN EN 1906

Brugskategori 2
DIN EN 13126-3

Brandsikring testet
DIN 18273
Beskyttelsesbeslag testet
DIN 18257 ES1 (ES2,
ES3), SK2 (SK3, SK4)
Godkendelsesmærker

• 
Betegner de produkter, der er godkendt af et
certificeringsorgan
• Er kendte varemærker
• Gælder internationalt og lokalt
Til alle vinduesgreb, der er RAL-certificerede
(RAL-GZ 607/9), og alle beskyttelsesbeslag
iht. DIN 18257 og RAL-GZ 607/6
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1

Fremstilles i Europa

DIN EN ISO 14001
Miljøskånsom
produktion

Sæt til nødudgangslåse,
DIN EN 179

Vedligeholdelsesfri

Meget høj korrosionsbestandighed
EN 1670, klasse 4

Testet røgtæt
DIN 18273

Renovering
ekstra lang + ekstra bred

Ekstremt høj korrosionsbestandighed
EN 1670, klasse 5

Låsbar

Rustfrit stål

Komfortabel betjening

Selvlåsende

Massiv messing

Beskyttelsesbeslag iht. DIN 18257, certificeret af DIN CERTCO

Beskyttelsesbeslag iht. DIN 18257 eller
DIN EN 1906, certificeret af PIV CERT
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Produktlinierne

Den nye vej til et godt greb
HOPPE inddeler sit program i tre tydelige produktlinjer – duravert®, duraplus® og
duranorm®.
Inddelingen er baseret på teknologi, udseende og pris. Formålet med dette tiltag: At
kunne give jer et endnu bedre overblik over vores produktprogram og at gøre det lettere at finde det håndtag, der passer bedst.

Produktlinier

Uanset differentieringen opfylder alle tre produktlinjer de samme krav: den karakteristiske HOPPE-kvalitet.

duravert®
til eksklusive krav

duraplus®
mere end sædvanligt

duranorm®
konsekvent fordelagtigt
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1

Sortimenter

Servicesortiment
eller
kommissionsvare
til

Emballager
(eksempler)

Teknik og
beskyttelsesklasse

• Beskyttelsesbeslag iht. ES1-3 (SK2-4)
• Greb til indvendige døre med HOPPE
Kvik-Stift og returfjeder
• Vinduesgreb indenfor eksisterende
standarder, iht. RAL og markeds standarder, med Secu100® + Secustik®-,
Secu100®- og Secustik®-teknik

DIYsortiment

Standardsortiment
Servicesortiment
DIYsortiment

Standardsortiment
eller
kommissionsvare
til

Garantier

10 års garanti på
definerede farvevarianters overflade

• Beskyttelsesbeslag iht. ES0-3 (SK1-4)
• Defineret sortiment af greb til indvendige døre med HOPPE KvikStift og returfjeder
• Vinduesgreb indenfor eksisterende
standarder, iht. RAL og markeds
standarder, sorterede modeller med Secu100® + Secustik®-,
Secu100®- og Secustik®-teknik

10 års garanti på
definerede farvevarianters overflade

• Beskyttelsesbeslag iht. ES0 (SK1)
• Greb til indvendige døre med HOPPE
profilstift
• Vinduesgreb under eksisterende
standarder og markeds standarder,
ingen RAL

DIYsortiment
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Funktionsgaranti

HOPPE funktionsgaranti
I vores forståelse er et HOPPE greb det samme som et kvalitetsløfte over for
brugeren. For at give en fornemmelse af kvalitetsstemplets værdi yder HOPPE
en 10 års funktionsgaranti på den mekaniske funktion på alle dør- og vinduesgreb (såfremt de pågældende monterings- og vedligeholdelsesbestemmelser overholdes; se: ”Garantierklæring”, pkt. 2, side 253).
HOPPE-greb kontrolleres for vedvarende fejlfri funktion i talrige test. Der udføres –
alt efter produkttype – holdbarhedstest og statiske belastningstest, der afspejler
de påvirkninger, som et dør- eller vinduesgreb kommer ud for i ”hverdagsbrug”,
og som klart overskrider test og krav iht. DIN EN 1906 eller RAL-GZ 607/9.
Under holdbarhedstesten iht. DIN EN 1906 og RAL-GZ 607/9 testes grebene
isoleret. Med den praktiske brug som udgangspunkt tester HOPPE betjeningen af dør- og vinduesgreb (i de tilsvarende betjeningscykler) på dør- eller
vindueselementer. Dette betyder, at der – ud over den rene aktiveringsfunktion
– også testes for, om forbindelsen mellem beslag og hhv. dør og vindue er
holdbar. Antallet af betjeningscykler er væsentligt højere end ved de to nævnte
tekniske regelforskrifter – det er jo det gode greb fra HOPPE, det drejer sig om.

Med den praktiske brug som udgangspunkt tester
HOPPE dør- og vinduesgreb på hhv. døre og vinduer

Med sin 10 års funktionsgaranti på den mekaniske funktion overgår HOPPE
de europæiske direktiver om en 2 års garantiperiode og sætter dermed en
ny kvalitetsstandard.
På de næste sider vises en oversigt over tests, som HOPPE har udført sammenlignet med DIN EN 1906 og RAL-GZ 607/9.
På næste side får du et overblik over de funktionsgarantitests, som HOPPE
har gennemført.
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1. Test ved dørgreb

1

DIN EN 1906 fastsætter to klasser for holdbarhed (se også side 16) og deraf
afledte holdbarhedstest med forskellige testcyklusser:
• Klasse 6:
Almindelig brugshyppighed, anvendelse af grebene i private boliger:
100.000 testcyklusser (1 testcyklus = døren åbnes og lukkes en gang)
• Klasse 7:
Hyppig brug, beslagene anvendes i det offentlige rum: 200.000 testcyklusser
Der fastsættes større krav i HOPPE’s funktionsgaranti. Ved alle holdbarhedstest testes dørgrebene i forbindelse med dørelementet. Dørgreb til private
boliger testes med 182.500 betjeningscykler (1 betjeningscykel = døren
åbnes og lukkes én gang), dørgreb til det offentlige rum testes med 255.500
betjeningscykler. I relation til et tidsrum på 10 år svarer dette til 50 hhv. 70
betjeningscykler om dagen. Under holdbarhedstesten på dørelementet må
hverken grebet eller de enkelte dele af grebet løsnes. Efter testen kontrolleres
grebene for styrke. De skal desuden fungere upåklageligt.
HOPPEtestkriterier
182.500 betjeningscykler
på dørelementet
255.500 betjeningscykler
på dørelementet

2. Test ved vinduesgreb
Ved vinduesgreb angiver RAL-GZ 607/9 10.000 dreje-kipcykler for at teste
holdbarheden. Også her går HOPPE et skridt videre. Således testes HOPPE
vinduesgrebene på vindueselementet med henblik på funktionsgaranti med
15.000 dreje-/kipcykler (1 dreje-/kipcyklus = vinduet åbnes og lukkes én
gang plus vinduet kippes og lukkes én gang), hvilket omregnet svarer til 10
år, hvor vinduet åbnes og lukkes plus kippes og lukkes 4 gange om dagen.
I tilslutning til holdbarhedstestene kontrolleres vinduesgrebene ligeledes for
styrke. De skal efterfølgende stadig fungere upåklageligt.
HOPPEtestkriterier
15.000 betjeningscykler
på vindueselementet

Også efter 10 års slidsom brug
er det stadigvæk det gode greb!

Oplysninger om garanti:
Bortset fra og ud over sælgers erstatningsansvar
for mangler tilbyder vi en holdbarhedsgaranti på
følgende betingelser og i det omfang, der er beskrevet nedenfor. Som producent garanterer vi
fejlfri funktionalitet for korrekt anvendte dør- og
vinduesbeslag fra HOPPE. Denne funktionsgaranti
gælder for følgende:
- Overførsel af den roterende bevægelse til dørlås
eller vinduets dreje-/vippebeslag
- Låsemekanismen (for vindueshåndtag med
specielle funktioner: aflåselig, automatisk låsning eller Secustik®)
Garanti-udelukkelser:
Alle udskiftelige elementer, såsom skruer, forbindelsesstifter osv. er udtrykkeligt udelukket fra
funktionsgarantien. For elektroniske komponenter
gælder en garanti på 24 måneder. Vi påtager os
desuden intet ansvar for skader, der skyldes:
- uegnet eller ukorrekt brug
- forkert eller forsømmelig håndtering
- ikke-overholdelse af instruktioner vedr. installation og pleje, ændringer og egenhændige reparationer
- kemiske og fysiske påvirkninger af materialets
overflade, som ikke er forårsaget af normal brug,
som f.eks. beskadigelser pga. skarpe genstande
- elementer (dør, vindue) og/eller dele (såsom lås,
bånd, osv.), som ikke fungerer korrekt.
Garanti-ydelser:
Vores garanti består udelukkende i, at vi efter eget
skøn for den første slutbruger udfører gratis reparation af produktet eller en gratis levering af tilsvarende eller lignende udskiftningsdele i tilfælde af
at en defekt eller mangel opstår i garantiperioden
i den mekaniske virkningsgrad. Garantitagers omkostninger, udgifter, porto og lignende erstattes
ikke. Garantikravet kan kun gøres gældende ved
fremvisning af produktet, samt som et bevis for
at fejlen i den mekaniske funktion opstod inden
for garantiperioden. Dette bevis kan for eksempel
være dokumentation i forbindelse med købsleverancen. Vi anbefaler derfor, at du beholder dokumentationen for købsleverancen indtil garantiperioden er udløbet.
Garantiperiode:
Garantiperioden er på 10 år og begynder på den
dag hvor produktet sælges til den første slutbruger. I tilfælde af reklamationer bedes man forevise
produktet og købsdokumentationen direkte til sælgeren eller producenten.
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
7537 Müstair
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Materialer, overflader og deres pleje

Aluminium:
HOPPE-aluminiumsgreb fremstilles af korrosionsbestandige kvalitetslegeringer af høj kvalitet. Overfladebehandlingen på de populære HOPPE-greb
i letmetal er lavet ved hjælp af eloxering eller pulvercoating. Ved eloxeringen dannes et beskyttende overfladelag (= oxidlag) gennem en målrettet
og styret oxidationsproces, der frembringes kunstigt gennem produktet
ved hjælp af strøm og svovlsyre (materialet går i forbindelse med ilt). Dette
lag beskytter grebene mod ydre påvirkninger som håndsved, luftfugtighed
og lettere mekanisk belastning. Beskadigelse af overfladen, f.eks. fra ringe
eller nøgler, medfører ikke korrosion.
Ved pulvercoating påføres aluminiumsoverfladen lakpulver ved hjælp af en
elektrostatisk proces. Efterfølgende sker der en emaljering ved en temperatur på 150-200 °C, hvorved lakpartiklerne forbindes og smelter sammen til
en lakfilm.
Der findes ingen kendt sundhedsfare forbundet med beslag i aluminium.
Materialet aluminium kræver ingen særlig vedligeholdelse, da det frembragte
oxidlag beskytter aluminiummet. Snavs kan fjernes med en blød klud og
vand.

Rustfrit stål:
HOPPE-mærkevarebeslag i rustfrit stål bliver fremstillet i krom-nikkel-stål
(materiale-nr. 1.4301). Dette materiale har med dets lange levetid, ringe indvirkning på miljø og sundhed, korrosions- og syrebestandighed samt slidstyrke ikke alene vist sig at være velegnet til brug ved boligbyggeri, men også
i den medicinske sektor og i hjemmet. Rustfrit stål betegnes som ”rustfrit”,
fordi legeringskomponenterne krom og nikkel danner et usynligt passivt lag.
Hvis der viser sig spor af rust på beslag i rustfrit stål, er der tale om såkaldt
flyverust, dvs. rust, der kommer på beslaget pga. miljøpåvirkninger. Flyverust samt fedt- og olieholdigt snavs kan fjernes med husholdningsrengøringsmidler, der egner sig til rustfrist stål.
Beslag i rustfrit stål kan også forsynes med HOPPE-overfladegarantien
Resista® (se side 15).

Messing:
HOPPE-messingbeslag fremstilles i de bedste messinglegeringer. Overfladen beskyttes af en gennemsigtig emaljering med særdeles god holdbarhed
og stor modstandsevne mod opløsningsmidler og kemikalier eller ved hjælp
af forkromning. Hvis emaljeringens beskyttelseslag bliver beskadiget pga.
mekanisk påvirkning (f.eks. en nøgle), fører dette til korrosion (bliver brunt).
Messingbeslag kræver ingen særlig vedligeholdelse. Snavs kan fjernes med
en blød klud og vand. Undlad at benytte stærke rengøringsmidler.
Messingbeslag kan også forsynes med HOPPE-overfladegarantien Resista®
(se side 15).
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Resista®

Resista® – overfladegaranti fra HOPPE

1

HOPPE greb med Resista® har 10 års garanti på overfladens holdbarhed.
(Bemærk hertil venligst: ”Garantierklæring”, pkt. 1, side 253).
Det gør dem ideelle til brug i både kystnære områder og i bygninger med høj
besøgsfrekvens som fx offentlige bygninger, butikker og hoteller. Alle produkter
med Resista®-overfladegaranti underkastes regelmæssige kvalitetskontroller
og opfylder som nye kravene i Europæisk Norm EN 1670 (”Låse og bygningsbeslag – korrosionsadfærd – krav og kontrolprocedurer”).
Vedligeholdelse:
Tilsmudsninger kan fjernes med en blød klud og vand. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller kemiske produkter. Grebene behøver ikke yderligere pleje.

Garantierklæring
Garantierklæring:
Bortset fra og ud over sælgers erstatningsansvar
for mangler tilbyder vi en holdbarhedsgaranti på følgende betingelser og i det omfang, der er beskrevet
nedenfor. Som producent garanterer vi fejlfri funktionalitet for korrekt anvendte dør- og vinduesbeslag
fra HOPPE. Overfladegarantien Resista® dækker
alle mangler, som alene skyldes fabrikations- eller
materialefejl, hvor der ikke har været nogen ukorrekt
påvirkning, især hvis overfladen løber an eller gennemsyres (”pletdannelse”), eller beskyttelseslaget
løsner sig.
Garanti-udelukkelser:
Alle udskiftelige elementer, såsom skruer, forbindelsesstifter osv., er udtrykkeligt udelukket fra funktionsgarantien. Vi påtager os desuden intet ansvar for
skader, der skyldes:
- uegnet eller ukorrekt brug
- forkert eller forsømmelig håndtering
- ikke-overholdelse af instruktioner vedr. installation
og pleje, ændringer og egenhændige reparationer
- kemiske og fysiske påvirkninger af materialets
overflade, som ikke er forårsaget af normal brug,
som f.eks. beskadigelser pga. skarpe genstande.
Garanti-ydelser:
Vores garanti består udelukkende i, at vi efter eget
skøn for den første slutbruger udfører gratis reparation af produktet eller en gratis levering af tilsvarende eller lignende udskiftningsdele, i tilfælde af at
en defekt eller mangel i HOPPE-beslagets overflade
opstår inden for garantiperioden. Garantitagers omkostninger, udgifter, porto og lignende erstattes ikke.
Garantikravet kan kun gøres gældende ved forevisning af produktet samt et bevis for, at fejlen i overfladen er opstået inden for garantiperioden. Dette bevis
kan for eksempel være dokumentation i forbindelse
med købsleverancen. Vi anbefaler derfor, at du beholder dokumentationen for købsleverancen, indtil
garantiperioden er udløbet.

Messing greb og tilbehør med forkromet overflade i produktlinierne
duravert® og duraplus®, er ligeledes omfattet af HOPPEs Resista®
overfladegaranti. Dermed ydes der
på disse produkter også 10 års garanti på overfladen.

Garantiperiode:
Garantiperioden er på 10 år og begynder den dag,
hvor produktet sælges til den første slutbruger. I
tilfælde af reklamationer bedes sælgeren eller producenten forevises produktet og købsdokumentationen direkte.
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
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DIN EN 1906 (generelt)

DIN EN 1906 –
europæisk og national standard for beslag
EN 1906, der definerer kravene og prøvningsmetoderne for dørgreb og dørgreb, blev formuleret i forbindelse med den europæiske standardisering.
Den blev besluttet på europæisk niveau i oktober 2001, revideret flere gange
og er aktuelt gældende som DIN EN 1906 – udgave december 2012.
I DIN EN 1906 defineres udelukkende ydelsesparametre. Der tages ikke
højde for mål for beslag. Derudover indføres der et klassificeringssystem,
som skal sikre, at produkterne kan sammenlignes. Dørbeslag, der er prøvet
i henhold til DIN EN 1906, skal mærkes med en 8-cifret klassificeringskode:
1

2

Brugskategori

Holdbarhed

3
Dørmål

4
Branddrøjde

5

6

7

8

Sikkerhed

Korrosionsbestandighed

Indbrudssikkerhed

Udførelse

Betydning af tallene i klassificeringskoden:
Klassificeringskode
1. ciffer:
Brugskategori
2. ciffer:
Holdbarhed
3. ciffer:
Dørmål

Mulige
klasser
1–4
6 eller 7

Betydning af klasserne
Se s. 17
6 = 100.000 prøvningscyklusser
7 = 200.000 prøvningscyklusser

Ikke
belagt

4. ciffer:
Branddrøjde

0, A, A1,
B, B1,
C, C1,
D eller
D1

A =
A1 =
B =
B1 =
		
C =
		
C1 =
		
D =
D1 =
		

5. ciffer:
Sikkerhed *

0 eller 1

0 = til normale formål
1 = sikkerhedskrav

egnet til røgbeskyttelsesdøre
egnet til røgbeskyttelsesdøre (testet med 200.000 prøvningscyklusser på en testdør)
egnet til røg- og brandbeskyttelsesdøre (testet med 200.000 prøvningscyklusser)
egnet til røg- og brandbeskyttelsesdøre (testet med 200.000 prøvningscyklusser
på en testdør)
egnet til røg- og brandbeskyttelsesdøre med krav om brandbeskyttelsesindlæg
til skilte, dør- og nøglerosetter
egnet til røg- og brandbeskyttelsesdøre med krav om brandbeskyttelsesindlæg
til skilte, dør- og nøglerosetter (testet med 200.000 prøvningscyklusser på en testdør)
egnet til røg- og brandbeskyttelsesdøre med krav om en stålkerne i håndtaget
egnet til røg- og brandbeskyttelsesdøre med krav om en stålkerne i håndtaget
(testet med 200.000 prøvningscyklusser på en testdør)

0 = ingen fastlagt
korrosionsbestandighed (ingen test)
1 = lav korrosionsbestandighed
(24 timers saltsprøjtetest)
2 = gennemsnitlig korrosionsbestandighed
(48 timers saltsprøjtetest)
3 = høj korrosionsbestandighed
(96 timers saltsprøjtetest)
4 = meget høj korrosionsbestandighed
(240 timers saltsprøjtetest)
5 = ekstremt høj korrosionsbestandighed
(480 timers saltsprøjtetest)

6. ciffer:
Korrosionsbestandighed
(yderligere informationer
om temaet overfladebeskyttelse,
se s. 13-15)

0-5

7. ciffer:
Indbrudssikkerhed
(yderligere informationer
om temaet indbrudsbeskyttelse,
se s. 26)

0–4

0
1
2
3
4

8. ciffer:
Udførelse

A, B
eller U

A = med fjederunderstøtning
B = med fjederforspænding
U = ingen returfjeder

=
=
=
=
=

ikke indbrudshæmmende
lavt indbrudshæmmende
middel indbrudshæmmende
kraftigt indbrudshæmmende
ekstremt indbrudshæmmende

* I henhold til DIN EN 1906 er prøvningen ”forøget sikkerhed”, f.eks. på døre med fare for fald, valgfri, så der på
mærkningskodens 5. ciffer også kan stå et ”0”. Men i henhold til DIN 18255 skal alle greb der anvendes til projekt –
det svarer til brugskategori 3 og 4 – gennemgå denne prøvning.
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Under klassificeringskodens første ciffer inddeles beslagene i 4 brugskategorier, der afhænger af anvendelseshyppigheden og det forventede anvendelsesområde. Kravene og prøvningskræfterne er opdelt i overensstemmelse
med disse kategorier.
1. ciffer: Brugskategori (uddrag af i alt 13 prøvninger)
Drejemoment

Trækbelastning

Frit spil i
hvilestilling

Fri vinkelbevægelse

Mulige
klasser

20 Nm

300 N

< 10 mm

< 10 mm

1

Almindelig brugshyppighed af personer, der er
motiveret til at udvise stor omhu og som ikke
forventes at bruge grebene forkert, f.eks. indvendige døre i private boliger.

30 Nm

500 N

< 10 mm

< 10 mm

2

Almindelig brugshyppighed af personer, der er
motiveret til at udvise omhu men hvor der dog
er en vis risiko for, at grebene anvendes forkert, f.eks. indvendige døre i kontorbygninger.

* 40 Nm

800 N

< 6 mm

< 5 mm

3

Hyppig brug af publikum eller af andre personer, der ikke er motiveret til at udvise omhu, og
hvor der er stor risiko for, at grebene anvendes
forkert, f.eks. døre i kontorbygninger med adgang for publikum.

* 60 Nm

1000 N

< 6 mm

< 5 mm

4

Til brug i døre, der er udsat for hyppig voldsanvendelse eller vandalisme, f.eks. på fodboldstadier, på boreplatform på kaserner eller offentlige toiletter.

Betydning af klasserne

* HOPPE-object dørgreb

Prøvningseksempler

Drejningsmoment

Trækbelastning

Frit spil i
hvilestilling

Fri vinkelbevægelse

Kravene og prøvningsmetoderne er udformet, så de faktiske belastninger
under daglig brug simuleres, idet styrkeprøvninger, korrosionsprøvninger
samt spilmålinger foretages før og efter en holdbarhedstest på beslagene.
Ovenfor er der vist en række eksempler på afprøvningen. For at opnå, at
låse og beslag kan udskiftes, er nationale målstandarder uomgængelige.
Derfor er mål for beslag, afstemt i forhold til låse i henhold til DIN 18251 og
profilcylindre i henhold til DIN 18252, fortsat normeret i DIN 18255, der med
udgaven maj 2002 er udkommet som såkaldt restnorm i supplement til DIN
EN 1906.
Alle objekt dørgreb fra HOPPE opfylder kravenen iht. DIN EN 1906 i
anvendelseskategori 4, samt norm 18255 (dørgreb, skilte og rosetter). HOPPE greb udmærker sig ved at være en langtidholdbar løsning på
objektmarkedet.

Holdbarhedsprøvning

Til udliciterende tilbyder HOPPE
eksterne eller interne prøvningsattester for dørgrebssæt i
henhold til DIN EN 1906, der anvendes som egnethedsattest (se
eksempel på en prøvningsattest,
side 16).
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1

Tekniske standarder

Udstansningstyper og afstande
HOPPE leverer greb med følgende tekniske specifikationer, såfremt intet andet
er bestilt:
Udstansninger

OB
(oval)

Afstand mellem midten af
dørgrebsudstansningen og
OB-nøglehullet.

PZ
(profilcylinder)

Afstand mellem midten af
dørgrebsudstansningen og
profilcylinderen.

OZ03
(ovalcylinder)

Afstand mellem midten af
dørgrebsudstansningen og
center for ovalcylinderen.

OZ07
(rokokocylinder)

Afstand mellem midten af
dørgrebsudstansningen og
center for rokokocylinderen.

SK/OL
(indikator)

Afstanden mellem midten af
dørgrebsudstansningen og
midten af slidshovedet – midten
af vrideren.

RWSS/OL
(rød-hvid indikator)

Afstanden mellem midten af
dørgrebsudstansningen og
midten af slidshovedet – midten
af vrideren.

OL46

Afstanden mellem midten af
dørgrebsudstansningen og
midten af vrideren.

UG
(uden nøglehul,
med håndtagshul)

BLIND
(uden nøglehul,
uden håndtagshul)
18

Afstande

Generel teknisk information

Hvordan ser man, om det er en venstre- eller højredør?

1

For at fastslå, om det drejer sig om en dør iht. til DIN-venstre eller DIN-højre,
skal man blot undersøge, hvor hængslerne på dørens inderside er. Ved asymmetriske greb og skiftegreb er det vigtigt at være opmærksom på, om grebet
på en dør isættes iht. DIN venstre eller DIN-højre.

DIN-venstre

Eksempler på
asymmetriske greb

DIN-højre

ude

ude
inde

M1602
(Bergen)

inde

Hængsler til højre

Hængsler til venstre

Eksempler på
symmetriske greb

M1545
(Cannes)

Grebet peger
mod venstre

Grebet peger
mod højre

Ved asymmetriske håndtagsformer
er det vigtigt, at håndtaget placeres
på en DIN venstre- eller højredør!

HOPPE standard grebsføring
HOPPE indsætter en styrering, der består af delvis krystallinsk og glidemodificeret plast. Denne plast er særdeles slidstærk. Derfor er styreringen hhv.
den ”løse” montering også velegnet til døre, der bruges meget.
De brugte styringsringe er optisk tilpasset til produktets farve/overflade.

Styrering

Greb er
lejret ”løsnet”.

Den ”løsne” lejring bruges som standard ved profildør-sæt, beskyttelsesbeslag
og og indredør-sæt.
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Generel teknisk information

HOPPE-profilstift
•
•
•
•

Stift

Greb

Forbindelsen i sin helhed er sikret mod at gå løs.
Monteringen er enkel.
Skruen kan ikke løsnes af sig selv.
Funktionen er perfekt ved alle dørtykkelser.

Således fungerer profilstiften
Stiften er forspændt på en sådan måde, at den er let at skubbe ind i grebets
hundel. Den frembringer en regelmæssig spænding over hele modtagerstykket.
Start af tilspænding:
Allerede efter en omgang trykker specialskruen stiftens væg ind og fikserer
grebet.
Fast montering:
Den løgformede skruespids trykker stiftens halvdele fra hinanden. Spidsen
fastlåses desuden ved, at stiftens væg presses ind mod den. For at være
sikker på at anordningen ikke går løs, skal skruen spændes stramt.

HOPPE grebsrosette (FI)
Grebsrosetten (FI) er en underplade af nylon, hvori der isættes et stålindlæg.
Stålindlægget forhøjer stabiliteten væsentligt og giver derved et perfekt fæste
på dørbladet. Denne ændring og forenkling bidrager til at øge kvaliteten og
gør den lettere at montere.

Returfjeder
Højre/venstre returfjeder (vendbar).

Patenteret design
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HOPPE Kvik-Stift

Tid er penge – hurtigere og bedre:
HOPPEs gennemprøvede Kvik-Stift
Ved traditionel montering af HOPPE-dørhåndtag kræves flere arbejdstrin og
forskellige greb for at få delene på plads. Dette er besværligt og tidskrævende. Betydeligt hurtigere og bedre: HOPPEs Kvik-Stift. Med denne teknologi fastgøres dørhåndtaget permanent med et enkelt greb.

1

Dørgrebsmontage
på kun ca. 8 sekunder

Grundbestanddelen i denne teknik er den klemmemekanisme, som er udviklet af HOPPE, og som sidder i dørhåndtagets låsedel. Mekanismen tager
fat i den solide firkantede pind i dørhåndtagets trykdel og klemmer pinden
fast permanent og uden mellemrum. Takket være udformningen af den solide pind udnyttes hele firkantstværsnittet for maksimal overførsel af drejningsmoment. HOPPEs Kvik-Stift er en trinløs, aksial fastgørelsesmetode for
dørhåndtag, som følger retningslinjerne i henhold til DIN EN 1906, og som
kan anvendes i døre af varierende tykkelse (inden for et defineret område).
Under www.hoppe.com kan
De downloade HOPPE Kvik-Stiftfilm (montering/afmontering).
Kontakt Deres HOPPE-kontaktperson, hvis De har spørgsmål.

Det skal bare skubbes sammen – færdig!

Oversigt over fordelene med HOPPE Kvik-Stift forbindelsen:
• Lynhurtig fastgørelse af dørgreb:
ca. 75% tidsbesparelse overfor traditionel montering af dørgreb
• Ingen pinolskruer
- ingen gevindboringer
- ingen skruer der kan løsne sig selv
• Integreret fastspændingsmekanisme i dørgrebets hundel
- intet værktøj til monteringen
- slupfri forbindelse af dørgrebet
- permanent stabil og stærk montage
• Brug af et HOPPE-fikantstift
- Udnyttelse af hele firkant-tværsnittet
til maksimal momentoverføring

Vigtigt!
HOPPE Kvik-Stift produkter må
ikke bruges sammen med firkantstifter fra andre producenter!

• Trinløs aksial dørgreb-befæstelse afprøvet iht. DIN EN 1906
- kan bruges til forskellige dørtykkelser
		 (indenfor et defineret område)
• Nem og hurtig afmontering af dørgreb
- fx. med vedlagte vinkelnøgle eller en skruetrækker

Europæisk patent EP 1 683 933
US-patent US 7,686,357 registreret
som varemærke i Tyskland.
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HOPPE Kvik-StiftPlus

HOPPE Kvik-StiftPlus
Mindre er mere
HOPPE Kvik-StiftPlus er resultatet af en målrettet videreudvikling af HOPPE
Kvik-Stift.
Det komplette greb inklusive rosetterne monteres enkelt, hurtigt, uden skruer og derved helt uden brug af værktøj.
Grebene med Kvik-StiftPlus adskiller sig ved at have 2 mm flade rosetter
som giver et enkelt og stilrent udtryk på døren.

Enkel, hurtig og stabil montage

Dørgreb med kvik-stift og de nye smukke flade rosetter, monteres hurtigt
og problemfrit. Grebsrosetterne skubbes ganske enkelt sammen og holdes
fast og nøjagtigt fikseret af returfjederen, de gennemgående støtte-føringer,
samt af grebsparret med HOPPE Kvik-Stift. Nøglerosetterne monteres ligeledes ved bare at skubbe dem sammen. Det hele klares på få sekunder.
Passer på alle indvendige døre, sålænge der er boret op for gennemgående
montage.

Moderne og minimalistiske designs

Greb med Kvik-StiftPlus rammer tidens trend. Med 2 mm flade rosetter uden
nogen skruehuller, opnåes et helt plant udtryk på døren.
Grebene leveres, efter ønske, med eller uden nøglerosetter.
Se HOPPE-Kvik-StiftPlus-film på
www.hoppe.com. Kontakt Deres HOPPE-kontaktperson i tilfælde af spørgsmål.

Kompatibilitet med låsekasse type
2014 eller lignende til indvendige døre.

Türvorbereitung SSTplus Version 4 (Skandinavien)
Forberedelse af dør

HOPPE Kvik-StiftPlus kan anvendes på alle døre med skandinaviske låsekasser hvor der er boret op for gennemgående montage.
Returfjeder

Ø40
Ø40

73,5

45
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Så let monteres HOPPE Kvik-StiftPlus

1

Grebsrosetterne med returfjeder, grebsparret og nøglerosetterne skubbes
ganske enkelt sammen. Det komplette sæt monteres helt uden brug af skruer eller værktøj.
1

2

3

Skub grebsrosetterne sammen

Skub grebsparret sammen

Skub nøglerosetterne
sammen – færdig!

Europæisk patent EP 1 683 933
US-patent US 7,686,357 registreret
som varemærke i Tyskland.
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Ensartet borebillede

Fordele og monteringseksempler
for HOPPE facadedørsbeslåning
• Ensartet borebillede ved skiltet til profildøre med bøjlegreb (247N), ved greb
med langskilte til profildøre og beskyttelsesbeslag. Resultat:
- fleksibilitet ved udformningen
- nem montering af dørgreb på stedet
- ingen beskadigelser ved transport
- pladsbesparende ved transport

Dørens yderside

Profil med
3 boringer

Dørens inderside

78 mm
21,5 mm
300 mm
116,5 mm

78 mm
21,5 mm

116,5 mm

Vigtigt:
En boreskabelon til montage af
plade-armaturer til profildøre,
beskyttelsesbeslag, kortskiltarmaturer og roset-sæt til indvendige døre finder du i vores
produktsortimenter.
78 mm
21,5 mm

116,5 mm
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Bøjlegrebsfastgøringssystemer

HOPPE fastgøringssystem for bøjlegreb

1

• Den ensidige fastgøring af bøjlegreb på kunststof- og aluminiumprofiler er
udstyret med et ekspansionssystem. Hermed sidder bøjlegrebet fast og
sikkert på døren uden at rokke.
• Ved at støtte på stål-/aluminium-armeringen (eller i hovedkammeret) og
ved på samme tid at ekspandere fastgøringssystemet i armeringen (eller i
hovedkammeret) etableres der sammen med støtteringen en vedvarende
og fast forbindelse.
• Den ensidige fastgøring af bøjlegreb på trædøre har ud over ekspansionssystemet desuden et gevind. Det giver ekstra styrke til fastgøringssystemet.
På denne måde sidder bøjlegrebet fast og sikkert uden at rokke.
• HOPPE leverer yderligere fastgøringssæt til montering af bøjlegreb
- til bøjlegreb/bøjlegrebsforbindelser
- på glasdøre
		 (ensidig med afdækningsroset og bøjlegreb/bøjlegrebsforbindelser)
- på trædøre under 56 mm tykkelse
		 (med afdækningsrosetter på dørens inderside)
- til fastgøring på væg
Ovennævnte fastgøringssystemer er patentbeskyttede.

Fordele ved HOPPE-bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 11
• Fastgøringssystem nr. 1101
- som problemløsning ved montering i området omkring låsekassen.
		 (se afbildning, for neden til højre)
- kan bruges ved alle plastprofiler
		 (med et V-mål på 11 – 16 mm),
		 Aluminium- og træprofiler
		 (undtagen enkammerprofiler)

BS-1101

• Fastgøringssystem nr. 1103
- som problemløsning for montering i
		 området omkring låsekassen
- kan bruges ved alle kunststofprofiler
		 (med et V-mål på 11 – 16 mm),
		 aluminium- og træprofiler
		 (undtagen enkammerprofiler)
• Fastgøringssystem nr. 1102
- kan bruges ved alle kunststof-,
		 aluminium- og træprofiler med
		 en dørtykkelse på mindst 56 mm
		 (undtagen enkammerprofiler)
- kan bruges uafhængigt af V-mål
- enkel og tidsbesparende montering
		 (der er kun brug for en boring på 10 mm,
		 fastgøringssystemet er udstyret med et
		 selvskærende gevind)

BS-1103

BS-1102

Vigtigt:
For at montere bøjlegrebene fast
og sikkert uden at rokke på døren
anbefaler vi at anvende vores
boreskabelonsæt (se side 229).
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Døren som risikofaktor

Døren som risikofaktor
Et af indbrudstyvens mulige ”indgangssteder” er hoveddøren til huset eller
lejligheden.
Vha. af gode tekniske sikringer er det muligt at afværge næsten halvdelen af
indbrudsforsøgene. Derimod er døre, der ikke er udstyret med tilstrækkelige
sikringer, næsten en invitation til tyven!
HOPPE’s indbrudshæmmende beslag er en synlig sikringsteknik. Teknikken
beskytter låsen og cylinderen i fordøren til huset eller lejligheden mod direkte
angreb og gør det vanskeligt at vride profilcylinderen af med vold.

• Det må ikke kunne ses udefra, hvordan
grebet er skruet i. Ved at dække forskruningspunkterne, kan skiltet ikke skrues
af udefra; profilcylinderen er beskyttet.

• Profilcylinderen bør beskyttes med
en cylinderafdækning. Derved kan
profilcylinderen hverken brækkes af eller
trækkes ud.

Hos det kriminalpræventive råd
i Tyskland (KPK) fås producentoversigter over godkendte og
certificerede indbrudshæmmende produkter. Heri anbefales beskyttelsesbeslag i klassen ES1.

HOPPEs indbrudshæmmende beslag kan fås i følgende beskyttelsesklasser:

Greb med
anboringssikring af
stål

Inbrudshæmmende
greb
ES0 (SK1)

Inbrudshæmmende
greb
ES1 (SK2)

Inbrudshæmmende
greb
ES2 (SK3)

Inbrudshæmmende
greb
ES3 (SK4)

Greb uden
indbrudshæmmende
funktion

Godkendt og certificeret

På følgende sider findes detaljerede informationer om standarder og modstandsklasser samt opbygningen af HOPPE-beskyttelsesbeslag.
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DIN 18257 og RAL-GZ 607/6

DIN 18257 og RAL-GZ 607/6 til beskyttelsesbeslag

1

• Disse bestemmelser fastlægger – i overensstemmelse med brugernes
voksende krav og på grund af kriminalpolitiets mangeårige erfaringer –
begreber, mål og skærpede krav samt prøvningsmetoder for beskyttelsesbeslag.
• Et beskyttelsesbeslag er beregnet til at beskytte låsespærren på en gadeeller fordør mod et umiddelbart mekanisk angreb og effektivt at gøre det
mere vanskeligt at dreje profilcylinderen med vold. Men beskyttelsesbeslag sikrer kun en optimal beskyttelsesvirkning i forbindelse med alle
enkeltelementer i en indbrudshæmmende dør i henhold til DIN EN 1627
(tidligere DIN V 18103).

Egenskaber

Krav

ES0 ES1 ES2 ES3
(SK1) (SK2) (SK3) (SK4)
Cylinderafdækningens trækbelastning (ZA)

-

10 kN 15 kN 20 kN

Fastgørelsesele10 kN 15 kN 20 kN 30 kN
menternes styrke
1 N (Newton) er kraften, der er brug for til at accelerere et hvilende legeme med massen 1 kg
ensartet til hastigheden 1 m/s (meter pr. sekund) i løbet af 1 sek.

• Brugeren kan – afhængigt af beskyttelsesbehovet – beslutte sig for et
beskyttelsesbeslag i en af modstandsklasserne, der står til rådighed (ES0/
SK1, ES1/SK2, ES2/SK3 eller på forespørgsel ES3/SK4).
• For de 4 modstandsklasser blev egenskaberne og kravene, der er anført
i overstående tabel, fastlagt (se tabel s. 29). Derudover skal forboringsbeskyttelsen på beskyttelsesbeslagets udvendige skilt og forbindelseselementerne på det udvendige skilt beskyttes, så de afviser bor (overfladehårdhed 60 HRC).
• Forbindelseselementerne (fastskruning, stiftforbindelse) skal være udformet, så beskyttelsesbeslagets beskyttelsesvirkning bibeholdes efter slag.
• Beskyttelsesbeslag i henhold til disse standarder er mærket med producentens navn/tegn, modstandsklassen og prøvningsnummeret samt det
tilsvarende prøvnings- og overvågningstegn med tilhørende prøvningsnummer. De er underlagt en selvstændig egen- og fremmedovervågning.
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DIN EN 1906 (Indbrudshæmmende beslag)

Europæiske og nationale standarder
for beskyttelsesbeslag
Bilag A i DIN EN 1906 omfatter krav og prøvningsmetoder for beskyttelsesbeslag (mærkningen for egenskaberne vedr. „indbrudssikkerhed“ står på
klassificeringsnøglens 7. ciffer i henhold til DIN EN 1906, se s. 16-17). Prøvningstyperne „træk uden for midten“, „mejseltest“, „cylinderafdækningens
styrke og forboringsmodstand“ er overtaget fra DIN 18257 – udgave marts
1991 i den europæiske standard. Desuden gennemføres en prøvning af dørpladernes styrke. Ved prøvningen af fastgørelseselementernes styrke findes
der træplader mellem trækanordningen og beskyttelsesbeslagenes plader.
For også her at opfylde kravet om, at beslagene kan udskiftes, gælder restnormen DIN 18255 – udgave maj 2002, der er tilpasset til låse i henhold til
DIN 18251 og til profilcylindre i henhold til DIN 18252, for målene.
Den nationale standard for beskyttelsesbeslag DIN 18257 findes siden som
restnorm (udgave 2003-marts) for at omsætte den ovennævnte målafstemning og tilpasningen til DIN EN 1906 og for at opretholde betegnelsen af
de kendte ES-klasser. Den efterfølgende tabel viser en sammenligning af
beskyttelsesklasserne.

Beskyttelsesklasse i
henhold til DIN
18257:2003-03,
afsnit 4

Beskyttelsesklasse i
henhold til EN
1906:2002-05,
afsnit 4.1.8

Beskyttelsesklasse i
henhold til EN
1906:2002-05,
afsnit 4.1.8

ES0

SK1
(klasse 1)

Lavt
indbrudshæmmende

ES1

SK2
(klasse 2)

Indbrudshæmmende

ES2

SK3
(klasse 3)

Kraftigt indbrudshæmmende

ES3

SK4
(klasse 4)

Ekstremt indbrudshæmmende

Beskyttelsesbeslag skal effektivt gøre det mere vanskeligt at dreje profilcylinderen med vold og et foretage et umiddelbart mekanisk angreb på låsespærren. Klassen ES0 giver ikke tilstrækkelig indbrudshæmning, men er
ønsket i andre europæiske lande. Beslag i denne klasse anbefales ikke af det
kriminalpræventive råd (KPK) i Tyskland.
Kravene til de forskellige beskyttelsesklasser (SK) i DIN EN 1906 og en sammenligning med klasserne i DIN 18257 (ES) findes i tabellerne på hosstående
side.
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Sammenligning af kravene til beskyttelsesbeslag i henhold til
DIN 18257:2003-03 og DIN EN 1906:2012-12

DIN ES0

EN SK1

1

DIN ES1

EN SK2

Prøvning af skiltets styrke

7 kN
tilladt deformering
≤ 5 mm

7 kN
tilladt deformering
≤ 5 mm

10 kN
tilladt deformering
≤ 5 mm

10 kN
tilladt deformering
≤ 5 mm

Prøvning af fastgørelseselementernes styrke
(ensidig trækbelastning) med underlagt
træplade

10 kN
tilladt deformering
≤ 2 mm

10 kN
tilladt deformering
≤ 2 mm

15 kN
tilladt deformering
≤ 2 mm

15 kN
tilladt deformering
≤ 2 mm
60 HRC
eller 30 s / 200 N

Prøvning af forboringsmodstanden i det
udvendige skilt (hårdhed eller boreforsøg)

Intet krav

Intet krav

60 HRC
i drejestiftens
område
eller 30 s / 200 N

Prøvning af modstanden mod at blive slået
af med mejslen (ensidig trækbelastning)

Intet krav

Intet krav

3 slag
på definerede
positioner

3 slag
på definerede
positioner

Prøvning af cylinderafdækningens styrke
(hvis den findes)

Nej

Nej

10 kN

10 kN

DIN ES2

EN SK3

DIN ES3

EN SK4

Prøvning af skiltets styrke

15 kN
tilladt deformering
≤ 5 mm

15 kN
tilladt deformering
≤ 5 mm

20 kN
tilladt deformering
≤ 5 mm

20 kN
tilladt deformering
≤ 5 mm

Prøvning af fastgørelseselementernes styrke
(ensidig trækbelastning) med underlagt
træplade

20 kN
tilladt deformering
≤ 2 mm

20 kN
tilladt deformering
≤ 2 mm

30 kN
tilladt deformering
≤ 2 mm

30 kN
tilladt deformering
≤ 2 mm

Prøvning af forboringsmodstanden i det
udvendige skilt (hårdhed eller boreforsøg)

60 HRC
i drejestiftens
område
eller 3 min / 200 N

60 HRC
eller 3 min / 200 N

60 HRC
i drejestiftens
område
eller 5 min / 300 N

60 HRC
eller 5 min / 500 N

Prøvning af modstanden mod at blive slået
af med mejslen (ensidig trækbelastning)

6 slag
på definerede
positioner

6 slag
på definerede
positioner

12 slag
på definerede
positioner

12 slag
på definerede
positioner

Prøvning af cylinderafdækningens styrke
(hvis den findes)

15 kN

15 kN

20 kN

20 kN

HOPPE-beslag er prøvet i henhold til DIN 18257 og RAL-GZ 607/6 og certificeret i henhold til certificeringsprogrammet fra DIN CERTCO (TÜV Rheinland).
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Beskyttelsesklasser

HOPPE-greb med
anboringssikring af stål
HOPPE-greb med anboringssikring
af stål er ikke indbrudshæmmende
beslag iht. DIN 18257. I forhold til
almindelige greb gør disse beslag
det mere besværligt at bore i området omkring cylinderen. Greb med
anboringssikring af stål fås uden
cylinderafdækning (ZA) i messing.

Indvendigt skilt

Udvendigt skilt

Stålsikring mod anboring

HOPPE indbrudshæmmende beslag iht.
DIN 18257 ES0 (SK1)
HOPPE indbrudshæmmende beslag
i den nye modstandsklasse ES0 (SK1)
giver øget sikring sammenlignet med
almindelige dørbeslag. Disse indbruds-hæmmende beslag fås uden
cylinderafdækning (ZA) i aluminium.

Zamak*-underkonstruktion

Indvendigt skilt
Udvendigt skilt

* Zinklegering

HOPPE indbrudshæmmende beslag iht.
DIN 18257 ES1 (SK2)
HOPPE indbrudshæmmende beslag
i modstandsklasse ES1 (SK2) kan
fås med og uden cylinderafdækning
(ZA) i aluminium, rustfrit stål og messing. ES1 (SK2) indbrudshæmmende
beslag anbefales af Det Kriminalpræventive Råd som standard.

Stål-underkonstruktion

Zamak*-underkonstruktion

Indvendigt skilt
Udvendigt skilt

Returfjeder
Stålnokker

Stålsikring mod anboring
* Zinklegering
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HOPPE Kombi-indbrudshæmmende beslag iht.
DIN 18257 ES1 (SK2)

Stålindlæg
Stålunderkonstruktion
Udvendigt skilt

Indvendige rosetter

Cylinderafdækning

1

HOPPE Kombi-indbrudshæmmende
beslag i modstandsklasse ES1 (SK2)
kan kun fås med cylinderafdækning
(ZA) i aluminium, rustfrit stål og messing. Disse indbrudshæmmende beslag gør det muligt at sætte en roset
på indersiden af husets/lejlighedens
fordør i stedet for de almindelige
langskiltvarianter og gør det muligt
at bruge forskellige materiale- og farvekombinationer på dørens inderside
eller yderside. Hvis HOPPE-produkter
kombineres med ”fremmede” artikler,
bortfalder certificeringen.

Eksempel på materiale- og farvekombinationer

Dør indvendig
1/2-messingindredør
enkeltside greb
M151/42/42S
(messingfarve
poleret Resista®)

Dør udvendig
aluminiumsskilt
med knop,
ES1 (SK2)
86G/3332ZA
(aluminium natur)

Stål-underkonstruktion

Zamak*-underkonstruktion
Indvendigt skilt

HOPPE-sikringsbeslag i modstandsklasse ES2 (SK3) kan fås på forespørgsel med og uden cylinderafdækning (ZA) i aluminium, rustfrit
stål og messing. Disse beslag foreskrives af forsikringsselskaberne ved
øget risiko (forsikrede værdier). Det
Kriminalpræventive Råd anbefaler
ES2- (SK3-) sikringsbeslag, når sikringsbehovet er øget (f.eks. hvis huset
ligger i et ”særligt udsat” kvarter).

Udvendigt skilt

Returfjeder
Stålnokker

HOPPE indbrudshæmmende beslag iht.
DIN 18257 ES2 (SK3)

Cylinderafdækning
* Zinklegering

Beskyttelsesbeslag i beskyttelsesklassen ES3 (SK4) kan rekvireres.
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Skydedørsæt

Det nye sortiment fra HOPPE til skydedøre
Ved det nye sortiment til skydedøre fra HOPPE blev monteringssystemet
videreudviklet med henblik på enkelhed og komfort. På grund af den innovative teleskopstift (ved varianten med slidshoved og vrider) bortfalder f.eks.
den hidtil nødvendige gevindstift og den dertil påkrævede boring.
Denne fordelagtige teknik dækker derudover en stor del af dørtykkelserne.
Ved at undgå boringer og fastgørelsesteknik forbedres æstetikken.
Fordelene:
• Enklere og mere komfortabel montering
• Kortere monteringstid
• Egnet til en stor del af dørtykkelserne
• Usynlig fastgørelse (bortset fra: M493)
• Med innovativ teleskopstift (uden gevindstift og boring)

Dørens yderside:
Slidshoved med
teleskopstift
(indskudsdel, helstift)

Dørens inderside:
Vrider med teleskopstift (holderdel, muffe)

Kendetegn for skydedørssættene i produktlinjen duravert®:
• Farver, der svarer til produktlinjen, udelukkende med Resista®overfladegaranti
• Maks. fremspring inkl. klapgreb 4 mm
• Løsninger med enkelt vrider eller klapgreb til runde/kvadratiske skåle
• Klapgreb som standard ved ovale skåle

Kendetegn for skydedørssættene i produktlinjen duraplus®:
• Farver, der svarer til produktlinjen, delvis med Resista®-overfladegaranti
• Maks. fremspring inkl. klapgreb 4 mm
• Løsninger med enkelt vrider eller klapgreb til runde skåle
• Klapgreb som standard ved ovale skåle

Kendetegn for skydedørssæt i produktlinjen duranorm®:
• Overfladen på skydedørsskålenes indvendige del er fint struktureret og
dermed uimodtagelig for ridser.

Skydedørssættene kan fås i nedenstående udførelser/boringer:

UG
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Ovalbart-hul (OB)

Sæt 3 og sæt 4

Udvendigt slidshoved, indvendigt vrider
(SK/OL)

Sæt 1 og sæt 2

Uden hul (UG)

Sæt 5

Boringsskemaerne

1

Nedenfor er boringsskemaerne for de nye skydedørssæt med runde og
ovale skydedørsskåle anført. Detaljerede monteringsvejledninger er vedlagt
hvert skydedørssæt.

Skydedørssæt: 4920

Skydedørssæt: 4930
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Vinduet som risikofaktor

Vinduet som risikofaktor
Ca. to tredjedele af alle indbrud i enfamilieshuse sker gennem vinduer eller
terrassedøre. De sædvanlige indbrudsmetoder er at løfte vinduet op eller at
skubbe beslaget til side udefra, hvorved vinduesgrebet kommer til at stå i
åbneposition. Også vinduer, der er kippet, er en åben invitation til indbrudstyven. Her skubbes vinduesgrebet i åbneposition via falsluften, og så er vejen
til boligen fri. Følgende tekniske løsning fra HOPPE sikrer vinduet bedre:
• Secustik®-teknik
Vinduesgreb med Secustik®-teknikkens integrerede spærremekanisme forhindrer, at uvedkommende kan skubbe paskvillens ruller udefra. Secustik®grebet er et hørligt plus for mere sikkerhed ved vinduet.
• Aflåselige HOPPE-Standard-vinduesgreb
De aflåselige HOPPE-Standard-vinduesgreb giver i afspærret position en
basal sikkerhed mod, at uvedkommende kan skubbe paskvillens ruller
udefra, og at vinduet utilsigtet åbnes indefra.
• Secu100 ®-teknik
Op til et drejmoment på 100 Nm forhindrer vinduesgreb Secu100®, at
vinduesgrebet vrides og rives af rosetten. Det er passende for et indbrudshæmmende element iht. EN V 1627-1630.
• Secu100 ® + Secustik®-teknik
Secu100® + Secustik® forbinder teknikken i Secu100® med Secustik®teknikken: Derved opnås både en høj mekanisk sikkerhed i aflåst position
og en permanent basal sikkerhed, når vinduesgrebet ikke er aflåst. Det er
passende for et indbrudshæmmende element iht. EN 1627-1630.

RAL-GZ 607/9

DIN EN 16271630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

DIN EN 16271630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

DIN EN 16271630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

DIN EN 16271630 (RC1-6)
RAL-GZ 607/9

På de følgende sider (35-46) finder du detaljerede oplysninger om vinduesgreb. De relevante standarder forklares, de egenskaber, som kendetegner
et HOPPE-vinduesgreb, beskrives, og de ovenfor nævnte teknikker, som
HOPPE har udviklet, præsenteres.
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DIN EN 13126-3, DIN 18267 og
RAL-GZ 607/9
DIN EN 13126-3 til vinduesgreb

1

Den europæiske norm DIN EN 13126 består af 19 dele. Den omhandler
beslag til vinduer og vinduesdøre. Del 3 i denne normserie er revideret komplet (udgivet februar 2012). Den definerer krav og prøvemetoder for aktiveringsgreb, især for dreje-vippe-, vippe-dreje- og drejebeslag med en 9-cifret
klassificeringsnøgle (se side 37-39).
Under hensyntagen til forskellige kvalitetsniveauer i Europa er der indført to
brugskategorier for aktiveringsgreb, hvor den bedste kvalitetsklasse 2 indeholder de hidtidige RAL-vinduesgrebs kendte og velafprøvede produktegenskaber. Desuden definerer den 3 klasser for aflåselige vinduesgrebs
beskyttelsesvirkning på den syvende plads. De er udformet, så de passer til
kravene i den europæiske norm for indbrudssikring DIN EN 1627.
Den europæiske norm stiller ingen krav til vinduesgrebenes mål. De er fastsat i DIN 18267 (f.eks. firkantstift 7 mm, forskruningens stikmål 43 mm).
Den reviderede DIN EN 13126-3 danner også grundlaget for kvalitets-direktivet RAL-GZ 607/9 (udgivet september 2012). Som mindstekrav skal
vinduesgrebene svare til klasse 2 i brugskategorien og klasserne 2 eller 3
for beskyttelsesvirkningen (se tabellerne side 35-36). Desuden har RAL-GZ
607/9 følgende underinddeling:
• RAL
Vinduesgreb med RAL-egnet indgreb, min. 10.000 dreje-vippe-cyklusser,
min. 48 h korrosionsbestandighed i saltsprøjtetågetest.
RAL – minimumkrav efter DIN EN 13126-3:
Brugskategori

Vedvarende
funktionsdygtighed

Masse

Brandmodstandsevne

Brugssikkerhed

Korrosionsbestandighed

Beskyttelsesvirkning

Anvendelse

Kontrolværdi

2

3/180

–

0

1

2

0/0

C1

–

• RAL100
aflåseligt vinduesgreb eller vinduesgreb med rigel med RAL-egnet indgreb,
min. 10.000 dreje-vippe-cyklusser, min. 48 h korrosionsbestandighed i
saltsprøjtetågetest, 100 Nm modstand mod afdrejning og afrivning, rigelmekanisme eller lukkemekanisme med min. 100 mulige lukkevariationer.
RAL100 – minimumklassificering efter DIN EN 13126-3:
Brugskategori

Vedvarende
funktionsdygtighed

Masse

Brandmodstandsevne

Brugssikkerhed

Korrosionsbestandighed

Beskyttelsesvirkning

Anvendelse

Kontrolværdi

2

3/180

–

0

1

2

2/1*

C1

–

2

3/180

–

0

1

2

2/3**

C1

–

* Rigelmekanisme ** Lukkemekanisme
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• RAL200
aflåseligt vinduesgreb eller vinduesgreb med rigel med RAL-egnet indgreb,
min. 10.000 dreje-vippe-cyklusser, min. 48 h korrosionsbestandighed i
saltsprøjtetågetest, 200 Nm modstand mod afdrejning og afrivning, rigelmekanisme eller lukkemekanisme med min. 100 mulige lukkevariationer.

RAL200 – minimumklassificering efter DIN EN 13126-3:
Brugskategori

Vedvarende
funktionsdygtighed

Masse

Brandmodstandsevne

Brugssikkerhed

Korrosionsbestandighed

Beskyttelsesvirkning

Anvendelse

Kontrolværdi

2

3/180

–

0

1

2

3/1*

C1

–

2

3/180

–

0

1

2

3/3**

C1

–

* Rigelmekanisme ** Lukkemekanisme

Forudsætningen for opnåelse af RAL-kvalitetsmærket er permanent egenog fremmedovervågning udført af et anerkendt prøveinstitut ud over opfyldelsen af de fastsatte mindstekrav efter DIN EN 13126-3. Derved sikres et
vedvarende højt kvalitetsniveau for produkterne.
Forklaringer til klassificeringsnøglen i DIN EN 13126-3 findes på de følgende
sider.
HOPPE-vinduesgreb med RAL
HOPPE-vinduesgrebene på basis af rosetterne U10, U26, U34 samt
Secustik®-rosetterne US10, US945, US952, US956 er afprøvet efter DIN EN
13126-3, svarer til målene i DIN 18267 og opfylder kvalitets- og prøvebestemmelserne i RAL-GZ 607/9.
HOPPE-vinduesgreb med RAL100
De aflåselige vinduesgreb Secu100 ® og Secu100 ® + Secustik® er i overensstemmelse med målene i DIN 18267 og er egnede til anvendelse i indbrudssikrede vinduer af modstandsklasserne RC1 til RC6 i DIN EN 1627.
Planlagt til certificering efter RAL100
HOPPE-vinduesgreb med RAL200
De aflåselige vinduesgreb Secu200® baseret på rosetterne U52Z, U945Z,
U11Z, er i overensstemmelse med målene i DIN 18267, er egnede til anvendelse i indbrudssikrede vinduer af modstandsklasserne RC1 til RC6 i DIN EN
1627 og opfylder kvalitets- og prøvebestemmelserne i RAL-GZ 607/9.
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Klassificeringsnøglen i DIN EN 13126-3:2012-02

1

1. plads: Brugskategori (i henhold til hovedkontrolparametrene)
Klasse 1
Indgrebsmomenter før og efter
vedvarende funktionskontrol

Mellemløb
M0 ≤ 1,4 Nm

Frakoblingsmoment
Ma ≤ 6,0 Nm

frit spil vinkelret på og parallelt
med fastgørelsesniveauet

Δ ≤ 6 mm

Torsionsstyrke 200 N/85mm/30s

Tilladt deformering Δ ≤ 5 mm

Trækstyrke for stiftforbindelsen

F ≥ 100 N

Trækstyrke excentrisk

F = 600 N

Differenceværdi
Md ≥ 0,4 Nm

Klasse 2
Indgrebsmomenter før og efter
vedvarende funktionskontrol

Mellemløb
M0 ≤ 0,8 Nm

Frakoblingsmoment
Ma ≤ 4,0 Nm

frit spil vinkelret på og parallelt
med fastgørelsesniveauet

Δ ≤ 4 mm

Torsionsstyrke 200 N/85mm/30s

Tilladt deformering Δ ≤ 2 mm

Trækstyrke for stiftforbindelsen

F ≥ 100 N

Trækstyrke excentrisk

F = 1.200 N

Differenceværdi
Md ≥ 0,8 Nm

2. plads: Vedvarende funktionsdygtighed
Klasse 3/90

10.000 drejecyklusser

Klasse 4/90

15.000 drejecyklusser

Klasse 5/90

25.000 drejecyklusser

Klasse 3/180

10.000 dreje-vippe-cyklusser

Klasse 4/180

15.000 dreje-vippe-cyklusser

Klasse 5/180

25.000 dreje-vippe-cyklusser

3. plads: Masse
Ingen krav i henhold til hoveddelen EN 13126-1
4. plads: Brandmodstandsevne
Ingen krav i henhold til hoveddelen EN 13126-1
5. plads: Brugssikkerhed
Klasse 1 i henhold til hoveddelen EN 13126-1
6. plads: Korrosionsbestandighed
Mindst klasse 2 i EN 1670, i henhold til hoveddelen EN 13126-1
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7. plads: Beskyttelsesvirkning
(i henhold til de supplerende prøveparametre)
Klasse 0:

ingen beskyttelsesvirkning

Klasse 1:

35 Nm bestandighed mod afdrejning og afrivning

Klasse 2:

100 Nm bestandighed mod afdrejning og afrivning

Klasse 3:

200 Nm bestandighed mod afdrejning og afrivning

Udvidelse 0:

Ingen lukkemekanisme

Udvidelse 1:

Rigelmekanisme

Udvidelse 2:

Lukkemekanisme med nøgle med ≤ 99 lukkevarianter

Udvidelse 3:

Lukkemekanisme med nøgle med ≥ 100 lukkevarianter

Deraf fås følgende kombinationsmuligheder for den 7. plads:
0/0

1/1
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uden beskyttelsesvirkning/uden lukkemekanisme

35 Nm bestandighed mod afdrejning og afrivning og voldelig
fjernelse/rigelmekanisme

1/2

35 Nm bestandighed mod afdrejning og voldelig fjernelse/lukkemekanisme med nøgle med ≤ 99 lukkevarianter

1/3

35 Nm bestandighed mod afdrejning og voldelig fjernelse/lukkemekanisme med nøgle med mindst 100 lukkevarianter

2/1

100 Nm bestandighed mod afdrejning og afrivning og voldelig
fjernelse/rigelmekanisme

2/2

100 Nm bestandighed mod afdrejning og voldelig fjernelse/lukkemekanisme med nøgle med ≤ 99 lukkevarianter

2/3

100 Nm bestandighed mod afdrejning og voldelig fjernelse/lukkemekanisme med nøgle med mindst 100 lukkevarianter

3/1

200 Nm bestandighed mod afdrejning og afrivning og voldelig
fjernelse/rigelmekanisme

3/2

200 Nm bestandighed mod afdrejning og voldelig fjernelse/lukkemekanisme med nøgle med ≤ 99 lukkevarianter

3/3

200 Nm bestandighed mod afdrejning og voldelig fjernelse/lukkemekanisme med nøgle med mindst 100 lukkevarianter

8. plads: Anvendelse
Anvendt del i denne europæiske norm. Klasse 3
Anvendelse N:

uden indgrebsfunktion

Anvendelse C:

med indgrebsfunktion

Udførelse 1:

Vinduesgreb

Udførelse 2:

Dørgreb med lås

1

Derved fås følgende kombinationsmuligheder for den 8. plads:
3/N1

Del 3/uden indgrebsfunktion/vinduesgreb

3/N2

Del 3/uden indgrebsfunktion/greb med lås

3/C1

Del 3/med indgrebsfunktion/vinduesgreb

3/C2

Del 3/med indgrebsfunktion/greb med lås

9. plads: Kontrolværdi
Ingen krav
Eksempel:
Brugskategori

Vedvarende
funktionsdygtighed

Masse

Brandmodstandsevne

Brugssikkerhed

Korrosionsbestandighed

Beskyttelsesvirkning

Anvendelse

Kontrolværdi

2

3/180

–

0

1

2

3/3

3/C1

–

Forklaring:
1. plads:

Aktiveringsgreb af brugskategori 2

2. plads:

afprøvet med 10.000 dreje-vippe-cyklusser

3. plads:

ingen krav til vinduets masse (ikke planlagt)

4. plads:

ingen krav til brandmodstandsevne (ikke planlagt)

5. plads:

Brugssikkerhed 1 (kun planlagt således)

6. plads:
		

Korrosionsbestandighed klasse 2 i DIN EN 1670
(svarer til 48 h i den neutrale saltsprøjtetågetest)

7. plads:

Beskyttelsesvirkning 200 Nm modstand mod afdrejning og afrivning
og en lukkemekanisme med min. 100 forskellige lukkevarianter

8. plads:

Anvendelse som vinduesgreb med indgrebsmekanisme

9. plads:

ingen krav til vinduets prøveværdi (ikke planlagt)
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Montering af HOPPE-vinduesgreb
HOPPE-vinduesgreb kan monteres (demonteres) uden større besvær. De fås
i standardsortimentet enten med en fuld afdækningshætte eller med en delvis afdækningshætte, der kan drejes og er lejret fjedrende.

Varianter med hel afdækning
Ved montering af et vinduesgreb med en fuld afdækningshætte
stilles det først i en 90 graders position (grebet er nu vandret). Derefter
trækkes den fulde afdækningshætte af via rosettens hals og drejes til
siden. Nu er der fri adgang til de to forskruningspunkter over og under
håndtaget.
Vinduesgreb med hel
afdækning
(omslutter underrosetten).

Forskruning

hel afdækning

Varianter med delvis afdækning
Ved montering af et vinduesgreb med en delvis afdækningshætte
stilles dette først i en 90 graders position (grebet er nu vandret). I modsætning til den fulde afdækningshætte trækkes den delvise afdækningshætte ikke af, men drejes blot til siden. Løft i den forbindelse den delvise
afdækningshætte en smule. Nu er der fri adgang til de to forskruningspunkter over og under håndtaget.
Vinduesgreb med afdækningskappe
(afdækker rosettens forreste del).
Forskruning

Afdækningshætte
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Secustik®

Secustik® – Vinduesgrebet med det hørlige plus i sikkerhed

1

Secustik®-vinduesgrebene indeholder en patenteret spærremekanisme som
integreret basal sikkerhed. Denne mekanisme forhindrer, at uvedkommende
skubber paskvillens ruller til side udefra. Et koblingselement mellem greb og
firkantstift virker som en ”mekanisk diode”. Elementet tillader ganske vist, at man betjener vinduesgrebet indefra, men blokerer grebet, hvis nogen
forsøger at manipulere med vinduesgrebet udefra
via beslaget. Ved en 180°-drejning af Secustik®grebet fra lukke- til kipstilling, griber den selvsikrende spærremekanisme i med et præcisionsklik
i grebets forskellige stillinger. Denne typiske
Secustik®-lyd er det hørlige plus, der gør vinduet
mere sikkert.

Således frembringes den typiske Secustik®-lyd
2

2
1

2

2 1

2

1

2

2
Den patenterede spærremekanisme i Secustik®vinduesgrebet.

2

2

2

2

2
2

1

3
2

Ved at dreje vinduesgrebet griber de affjedrede
1 sikringsbolte i med et
præcisionsklik i specielle
udsparinger i huset 2 .

2

2

2

2

Under drejebevægelsen
trækkes sikringsboltene 1
ud af koblings-elementet 3
og sættes i hak i de andre
udsparinger 2 hvor de igen
hasper hørligt i.

Sådan forhindrer Secustik®-teknikken indbrudsforsøg effektivt.

3
2
2

1

Ved et indbrudsforsøg
presses sikringsboltene 1
gennem et andet koblingselement 3 ind i udsparingerne i huset 2 .

1
I denne stilling forhindrer sikringsboltene 1 effektivt, at
vinduesgrebet drejes udefra.
Vinduesgrebet spærrer og
forhindrer indbrudsforsøget.

På www.hoppe.com finder de
Secustik® brochurer som også
en film som download. I fald af
spørgsmål, kontakt venligst din
HOPPE kontaktperson.

Europæisk patent EP 1 121 501
Secustik®
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TBT-funktion

Det låsbare vindueshåndtag med TBT-funktion

TBT

Foruden de sædvanlige låsbare vindueshåndtag til sideophængning/ventilationsposition findes også et TBT-vindueshåndtag til vinduer med TBT-åbning. TBT betegner åbningsrækkefølgen: Ventilationsposition før sidehængt
(Tilt Before Turn).
TBT-teknologien muliggør låsning af håndtaget med en nøgle, når vinduet er
kippet (90°-position). Håndtaget kan kun drejes videre til åbningspositionen
(180°-position), når det er låst op igen.

180° vindue i sidehængt position

Vigtigt:
TBT-funktionen kan kun garanteres, når der anvendes et dreje-/kipbeslag, som er designet til denne
funktion.

90° vindue i
kipstilling

0° vindue lukket

HOPPE vindueshåndtag med TBT-funktion
TBT-vindueshåndtaget fra HOPPE produceres i versionerne TBT1 og TBT4.
Nedenfor er beskrevet, hvordan de adskiller sig teknisk:
Vindueshåndtag med TBT1
TBT1-modellerne har frigang mellem låse- og kipstillingen (oplåsning af låsecylinderen påkræves ikke), således at udluftning er mulig. Ved anslaget af
90°-kipstillingen er en spærremekanisme. En viderestilling til 180°-positionen
er kun mulig, når låsecylinderen låses op.

Med hvert TBT-håndtag følger et
skilt, som forklarer funktionen på
en enkel måde (se ovenfor i naturlig størrelse).
42

SecuDuplex®

SecuDuplex® –
Vinduesgreb med innovativ dobbeltfunktion

1

Det nye vinduesgreb SecuDuplex® forbinder teknikken i et vinduesgreb med
trykknap og teknikken i et aflåseligt vinduesgreb. Når begge kombineres, fås
den innovative dobbeltfunktionsteknik, der er udviklet af HOPPE.
”Normalt” aflåseligt vinduesgreb:
Ved et almindeligt aflåseligt vinduesgreb kan grebet betjenes, når låsecylinderen er låst op. Hvis låsecylinderen trykkes ind i 0°-lukke- eller 180°-vippestillingen, er vinduesgrebet låst.
Vinduesgreb SecuDuplex® med innovativ dobbeltfunktion:
Ved vinduesgrebet SecuDuplex® med den nye dobbeltfunktion kan grebet
derefter kun betjenes, når trykknap-låsecylinderen er låst op og trykkes ind
ved at dreje. Dvs. når grebet er låst op, kan det også kun betjenes ved at
trykke trykknap-låsecylinderen. Hvis trykknap-låsecylinderen ikke trykkes
ind, bliver grebet ved med at være spærret i 0°-lukke- og 180°-vippe-stillingen.
• På grund af den automatiske låsning (trykknapteknik) bliver det endnu
mere vanskeligt at skubbe vinduesbeslaget og dreje firkantstiften udefra –
også når vinduesgrebet ikke er låst.
• Når vinduesgrebet låses, forhindrer det, at uvedkommende betjener grebet indefra, og indbrudsforsøget gøres betydeligt mere vanskeligt udefra.
1

Lås op,

2

hold inde,

3

drej!
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Secu100®

Beskyttende og komfortabelt – vinduesgreb med Secu100®
Aflåselige vinduesgreb med Secu100®-teknik giver en høj mekanisk beskyttelse mod indbrud. Secu100® forhindrer, op til et drejemoment på 100 Nm,
at vinduesgrebet vrides og rives af rosetten.
Det lukkede eller vippede vindue låses hurtigt og nemt med et tryk på knappen på låsen, desuden giver den store, ensartet låsende, vendenøgle en
øget brugerkomfort.
Flotte og populære håndtagsformer giver desuden et attraktivt merværdi/
pris-forhold.
På forespørgsel fås forskellige lukkevarianter.

• Secu100 ® – Standard for god ydelse, beskyttelse og komfort
-- Opfylder sammen med et passende vindueselement kravene i den europæiske standard DIN EN 1627-1630 (modstandsklasse RC 1-6) samt
DIN EN 13126-3 og kan dermed markedsføres i alle EU-lande
-- Certificeret iht. RAL100
-- Aflåselige vinduesgreb forhindrer afvridning og afrivning op til et drejemoment på 100 Nm*

Forhindrer op til et drejemoment på 100 Nm at vinduesgrebet.

Grebet vrides af

Grebet rives af

* 1 Nm (Newtonmeter) er det drejemoment, som genererer en kraft på 1 N ved en løftearm på
1 m ved drejepunktet.
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Grebs-spærre KISI2

Nyd et liv i ubekymrethed med den nye generation af
grebs-spærrer

KISI2

HOPPE har udviklet en ny generation af grebs-spærrer. KISI2 kan kombineres med populære HOPPE greb såsom Atlanta, London, Tôkyô og naturligvis, den nye New York-serie.
De nye grebs-spærrer giver en større sikkerhed, fordi de kræver tohåndsbetjening. De er også mere diskrete og flottere end normale grebs-spærrer
i vinduesgreb.
KISI2 er blevet testet i henhold til den svenske standard SS3587 og
i henhold til Nordtest-metode NT CONS 018.
1

Lukket vindue

2

Tryk samtidig på begge knapper

3

Hold og drej

4

Alle KISI2 grebs-spærrer leveres
med let forståelig information
om montering og den bagved
liggende teknologi.

Europæisk patent
Åbn vinduet

EP 1722048

KISI – skydedørssikring
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1

Sikkerhedshåndtag til vinduesdøre
HOPPE 93S (DA)
Yderligere sikkerhed med sikkerhedshåndtag 93S
Det låsbare beskyttelseshåndtag 93S i aluminium giver yderligere indbrudsbeskyttelse til balkon- og terrasse-døre. Det monteres på indersiden og er en
synlig afskrækning for potentielle indbrudstyve. De kan nemlig i forvejen se, at
det ikke er så nemt at forlade huset eller lejligheden via denne dør.
Den specielle rosetform omslutter og beskytter cylinderen. Den integrerede
låsemekaniske blokerer håndtaget og beskytter mod uberettiget åbning.
Godkendt iflg. SS 3620 Klasse B

Sikkerhedshåndtaget 93S til vinduesdøre passer til skandinaviske ovalcylindre.

Montering af sikkerhedshåndtag HOPPE 93S
• Fastgør cylinderen, uden nøgle, i rosetten med de to medfølgende cylinderskruer. Fjern nøglen for dette.
• Monter derefter 93S grebet på dørrammen med de medfølgende træskruer.
• Kontroller derefter håndtagets funktion:
-- håndtag vandret = åbent
-- håndtag nedad = lukket
• Hvis det hele fungerer, skal du udskifte træskruerne med envejsskruer

Cylinderskruer

Træskruer/
Envejsskruer
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Originalen

Sådan ses det, at det er det originale fra HOPPE

1

HOPPE-logoet
er en synlig henvisning til producenten og dermed et vigtigt kendetegn med hensyn til produktets garanti. De kan altid henvende
Dem til producenten hvis produktet er fejlbehæftet; det kan et ”no-nameprodukt” ikke tilbyde.
HOPPE’s logo ses på dørgreb på:
• skiltenes udvendige side 1 og på rosetter 2
• bagsiden af de støbte skilte 3
• HOPPE-profilstiften 4
1

2

3

4

HOPPE’s logo findes på:
• Rosettens afdækning 5 (hvis kundens prægning ikke ses)
• Rosetten 6
• Låseringen 7
• Nøglen 8
• Bagsiden af grebets hals 9 (ved aflåselige vinduesgreb)
5

6

7

8

9

Ikke kun HOPPE-logoet, men også de karakteristiske ”fingermærkninger” 10
og den enestående HOPPE Kvik-Stift teknologi 11 er kendetegn der viser at
det er HOPPE produkt man står med.

11

10
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Internationale referencer

Gerling-Ring-Karree (Köln)

Frankrig
Deutsche Bank......................................................................................Paris
Musée du quai Branly............................................................................Paris
Musée du Tennis...................................................................................Paris
Stade de France.............................................................. Paris – Saint Denis
Parlement Européen.................................................................... Strasbourg
Italien
Selimex............................................................................................... Laces
Ospedale ”Alessandro Manzoni”.........................................................Lecco
Centro di recupero ”Fatebenefratelli”............... Cernusco sul Naviglio Milano
Fiera di Milano.................................................................................... Milano
Palazzo Pirelli..................................................................................... Milano
Malaysia
SIEMENS-NIXDORF Head Office.............................................Kuala Lumpur
PETRONAS Head Office...........................................Kota Kenabalu (Sabah)
Holland
Eempolis..................................................................................... Amersfoort
La Guardia Plaza Toren I en II..................................................... Amsterdam
Kantoor La Tour........................................................................... Apeldoorn
Millenium Tower............................................................................ Rotterdam
Montevideo.................................................................................. Rotterdam
Østrig
Ärztehaus Baden bei Wien................................................. Baden (bei Wien)
Porsche-Hof....................................................................................Salzburg
Schweiz
Stade de Suisse.................................................................................... Bern
Zürich HILTON Hotel............................................................................Zürich

Montevideo
(Rotterdam)

Skandinavien
Tivoli............................................................................................ København
Spanien
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
Det Forenede Kongerige
British Telecom Headquarter.............................................................London
The Royal Thai Embassy...................................................................London
The University of Worcester...........................................................Worcester
Tjekkiet
Hotel Aria*****...................................................................................... Praha
Tyskland
Spree-Ufer-Residenz............................................................................Berlin
Stadttor am Landtag....................................................................Düsseldorf
Europa-Center................................................................................Hamburg
Gerling Ring-Karree................................................................................Köln
RheinEnergieStadion..............................................................................Köln
Tyrkiet
Atatürk Airport Istanbul..................................................................... Istanbul
Ungarn
Külügyminisztérium (Utrikesministeriet).......................................... Budapest
Művészetek Palotája (Konstpalatset).............................................. Budapest

Yderligere referencer på internettet under www.hoppe.com.
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1

Selimex (Laces)

Stadttor am Landtag (Düsseldorf)

RheinEnergieStadion (Köln)

Konstpalatset (Budapest)

Ärztehaus (Baden bei Wien)

Parlement Européen (Strasbourg)
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Virksomheden

HOPPE-gruppen
1952 grundlagde Friedrich Hoppe en virksomhed til fremstilling af dørbeslag
i Heiligenhaus ved Düsseldorf, som dengang var det absolutte centrum for
produktion af låse og beslag i Tyskland. 1954 flyttede han virksomheden
til Stadtallendorf (Hessen) og lagde dermed grundstenen til en kontinuerlig
vækst.
HOPPE-gruppen, som i dag er en international virksomhed med domicil i
Schweiz, ledes af Wolf Hoppe og Christoph Hoppe som anden generation.

HOPPE Holding AG
CH-Müstair
HOPPE AG

D-Stadtallendorf

HOPPE AG
I-Lana

HOPPE s.r.o.
CZ-Chomutov

HOPPE

North America, Inc.
USA-Fort Atkinson,WI

HOPPE AG
CH-Müstair

Fabrik
D-Stadtallendorf

Fabrik
I-Schluderns

Repræsentation
Rusland
RUS-Moskva

Repræsentation
Tyrkiet
TR-Istanbul

Fabrik
D-Bromskirchen

Fabrik
I-Laas

Repræsentation
Ukraine
UA-Kiev

Repræsentation
Middle East
UAE-Dubai

Fabrik
D-Crottendorf

HOPPE
Österreich GmbH
A-Salzburg

Kontor
Benelux
NL-Barneveld

HOPPE
(Shanghai) Ltd.
CN-Shanghai

HOPPE (UK) Ltd.
GB-Wolverhampton

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

HOPPE
France E.U.R.L.
F-Illzach
HOPPE
Nordic Countries Oy

FIN-Tuusula

juridisk selvstændig enhed
juridisk uselvstændig enhed
Selskabsretlig struktur siden 05/2016

Repræsentation
Sverige
S-Kungsbacka

Med mere end 3.000 medarbejdere på syv fabrikker i Europa og USA og
ved international markedsføring er den ejerledede familievirksomhed HOPPE
førende på det europæiske marked inden for udvikling, produktion og markedsføring af beslagssystemer til døre og vinduer.
Vi arbejder efter fairness-principperne over for vores medarbejdere, kunder,
leverandører og det lokale miljø, og virksomheden har følgende hovedmål:
Rentabilitet før omsætning. HOPPE-gruppens hovedprincipper er følgende:

”Kreativitet er meningsfyldte tanker, som bryder reglerne!”
og resultatet er:
”Anderledes og bedre end andre”.
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Det gode greb.

1

Kvalitetsprodukter er rare at røre og giver
fornemmelsen af man har foretaget det
rigtige valg. Beslagene, der kendes på
tegnet
, er mærkevarer. Og disse
mærkevarer opfylder HOPPE's store
krav til kvalitet.
Alle HOPPE-gruppens produktionssteder i Tyskland, Italien og Tjekkiet er
certificeret iht. DIN EN ISO 9001:2008.
Arbejdet hen mod forbedret kvalitet er
en vedvarende proces.
HOPPE er bevidst om, at det ikke længere er nok at fremstille et teknisk perfekt produkt. Rationel omsætning af
kvalitetskravene, overensstemmelse med
gældende forskrifter, korte produktionscyklusser og frem for alt nærhed til
kunderne er nogle af de vigtigste kriterier, som HOPPE arbejder efter.

Produktprogrammet
HOPPE Europa er det førende mærke inden for dør- og vinduesgreb for
alle, som vil forskønne deres bolig. Vores produkter imponerer i kraft af den
velkendte HOPPE-kvalitet til rimelige priser og fremhæver samtidig den enkeltes personlige livs- og indretningsstil.
HOPPE-produkter er de professionelles første valg. Det store produktudvalg
gør det muligt at finde det helt rigtige til den enkeltes smag.
HOPPE leverer mange formskønne beslag til døre og vinduer og udvikler
også specielle problemløsninger. Derved kan huset eller lejligheden udstyres individuelt med det rigtige greb til både den repræsentative entré, de
indvendige døre og til vinduerne. Materialerne, der kan vælges imellem, er
aluminium, rustfrit stål, plastic eller messing.

Miljøet
Miljøhensyn har ”grundlovsstatus” hos os.
Eksempler på vores aktiviteter:
• Miljøskånsom produktion af beslag
• Udnyttelse af brugsvand og recirkulation af
procesvand
• Miljømæssigt bæredygtige emballagematerialer
• Genanvendelige materialerester som sekundært råmateriale
• Udnyttelse af procesvarme
• Alternativ energiproduktion
• Foranstaltninger med henblik på energieffektivitet
• Medlem af ”Umweltallianz Hessen”
Alle HOPPE-gruppens produktionssteder i
Tyskland, Italien og Tjekkiet har været certificeret iht. DIN EN ISO 14001:2009
(miljøledelse) siden 2001. Desuden blev HOPPE AG, Stadtallendorf (Tyskland), certificeret iht. DIN EN ISO 50001:2011 (energiledelse) i 2014.
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Fordelene

Værdibaseret
firmaprofil

Mærkevarer

Innovation
Aktive
markedspartnere
Betingelser
International
tilpasning
Kvalitet

Miljøvenlige
tiltag

Logistik

Innovation

Betingelser

Kvalitet

De samlede fordeles medvirken
for kunden
52

1
Som kunde og vores partner skal du profitere af det gensidige samarbejde
og vores medarbejderes imødekommenhed. Vores motivation støttes og
forstærkes ved den værdibaserede og fornuftorienterede ledelse af firmaet.
Med disse værdier for øje i den travle hverdag, tager vi vores opgaver og
ansvar alvorligt.
De profilerer Dem som en kompetent distributionspartner med produkter
”Produceret af HOPPE” i forhold til konkurrenterne der sælger billige no name
produkter.

Via et tæt samarbejde på markedet opbygger De en langsigtet og bæredygtig
forretningsforbindelse med os. HOPPE tager sine visioner og erfaringer med
i samarbejdet.

Både ved indkøb og markedsføring drager De nytte af HOPPE-gruppens
internationale struktur (filialer, omkostninger, leveringssikkerhed, flere hjemmemarkeder).
De reducerer Deres lageromkostninger med vores forpligtende overholdelse
af leveringsterminer for definerede sortimenter med faste leveringstider.
Derudover vækkes potentialet for yderligere omkostningsbesparelser ved
integrering af vareøkonomisystemer.
De giver Deres aktive bidrag til at værne om miljøet, når De anvender HOPPE
produkter. Hos os er miljøhensyn ”Grundlov” – især i det daglige praktiske
virke.

Også når det drejer sig om ”indlysende ting” har HOPPE
mere at byde på:
De løser kundernes problemer med innovative, målgrupperettede produkter.
De opnår en god rentabilitet med et attraktivt merværdi/pris-forhold. NB:
At sammenligne HOPPE-produkternes marge med forhandlerens Ø-marge
er meningsløs, hvis ikke de sande omkostninger i procesomkostningerne
(mængdeeffekt) tages med i betragtning.
De øger kundernes tillid til Dem, fordi De altid tilbyder en god mærkevarekvalitet
på forskellige prisniveauer. De altid opfyldte relevante normer og testforløb
sammen med den endnu udvidede HOPPE garanti støtter Dem aktivt.

Økonomiske fordele!

(Revision 11/2012)
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Greb til indvendige døre

2

Tekniske standarder, se side 18.
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Indholdsfortegnelse greb til indvendige døre
Produktlinie duravert®
til eksklusive krav

Bergen
M1602

Genova
M1535

Side 60

Side 62

Produktlinie duraplus®
mere end sædvanligt

56

Amsterdam
(E)1400

Bonn
E150

Bremen
1505

Side 66

Side 67

Side 68

Cannes
M1545

Dallas
1643

Denver
E1310

Side 68

Side 69

Side 69

Houston
M1623

Lecce
1405

Luxembourg
199

Side 70

Side 71

Side 71

= Aluminium

= Rustfrit stål

= Messing

Marseille
E1138

New York
1810

Paris
E138

Side 72

Side 72

Side 73

2
Stockholm
(E)1140

Tôkyô
1710

Trondheim
E1430

Side 74

Side 75

Side 75

Verona
1510

Vitória
(M)1515

Tilbehør

Side 76

Side 78

Side 76

Produktlinie duranorm®
konsekvent fordelagtig

Birmingham
1117

Dublin
1124

Essen
E1555Z

Side 86

Side 86

Side 87

Ibiza
1171

Utrecht
E1444Z

Side 88

Side 88
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Greb til indvendige døre

58

2
2

til eksklusive krav
Tekniske standarder, se side 18.

duravert®
59

Bergen

60

Bergen – M1602/19FI/19FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i messing med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten; kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

2

Messing/aluminium farve:
F49/F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.

61

Genova

62

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Genova – M1535/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebssæt i messing med flade rosetter og nøglerosetter til
indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter i rustfri stål, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

2

Messing farve:
F42-R
Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik se
side 22.
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til indvendige døre

64

2

mere end sædvanligt
Tekniske standarder, se side 18.

duraplus®
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Greb til indvendige døre

Amsterdam – 1400/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebspar i aluminium med flade rosetter og nøglerosetter til
indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter i rustfri stål, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Aluminium farve:
F1/F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik se
side 22.
Profil:

Amsterdam – E1400Z/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebssæt i rustfrit stål med flade rosetter og nøglerosetter
til indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik se
side 22.
Profil:

66

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Bonn – E150Z/42FI/42FIS
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål og med nøglerosetter til indvendige
døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

2

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Bonn – E150Z/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebssæt i rustfrit stål med flade rosetter og nøglerosetter
til indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik
se side 22.
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til indvendige døre

Bremen – 1505/42FI/42FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Aluminium farve:
F49/F9-2
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Cannes – M1545/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebssæt i messing med flade rosetter og nøglerosetter til
indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter i rustfri stål, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Messing farve:
F42/F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik
se side 22.
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Dallas – 1643/52FI/52FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten; kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast med stålindlæg
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer med bøsninger

2

Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Denver – E1310Z/42FI/42FIS
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål og med nøglerosetter til indvendige
døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til indvendige døre

Denver – E1310Z/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus ddørgrebssæt i rustfrit stål med flade rosetter og nøglerosetter
til indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik
se side 22.
Profil:

Houston – M1623/52FI/52FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i messing med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast med stålindlæg
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer med bøsninger
Messing farver:

F41-R

F49-R

Der er Resista overflade på de
farvenumre der indeholder et R.
®

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Lecce – 1405/42FI/42FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: dørgreb, løse, returfjedre, der kan anvendes til højre/venstre,
vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

2

Aluminium farve:
F49/F9-2
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Luxembourg – 199/42FI/42FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Aluminium farve:
F1
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til indvendige døre

Marseille – E1138Z/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebssæt i rustfrit stål med flade rosetter og nøglerosetter
til indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik
se side 22.
Profil:

New York – 1810/42FI/42FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Paris – E138Z/42FI/42FIS
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål og med nøglerosetter til indvendige
døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

2

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Paris – E138Z/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebssæt i rustfrit stål med flade rosetter og nøglerosetter
til indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik
se side 22.
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til indvendige døre

Stockholm – 1140/42FI/42FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Aluminium farver:

F9

F5

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Stockholm – E1140Z/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus ddørgrebssæt i rustfrit stål med flade rosetter og nøglerosetter
til indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik
se side 22.
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Tôkyô – 1710/42FI/42FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard::
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

2

Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Trondheim – E1430Z/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebssæt i rustfrit stål med flade rosetter og nøglerosetter
til indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik
se side 22.
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til indvendige døre

Verona – 1510/42FI/42FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farver:

F1

F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Vitória – 1515/42FI/42FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Vitória – M1515/849FI/849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus dørgrebssæt i messing med flade rosetter og nøglerosetter til
indvendige døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• overholder DIN EN 1906: 37-0140U, objekt grebssæt
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Fastgørelse: rosetter i rustfri stål, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter

2

Messing farve:
F42-R
Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-StiftPlus-teknik
se side 22.
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Tilbehør

42K
HOPPE-grebsrosetter sæt i aluminium til indvendige døre:
• Opbygning: til løse dørgreb, returfjedre, der kan anvendes til højre/venstre,
vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Aluminium farve:
F9

42KS
HOPPE-nøglerosette sæt i aluminium til indvendige og udvendige døre:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Profil:

42KVS
HOPPE-rosettepar i aluminium med slids/vrider og rød/hvid indikator til bad/wc-døre:
• Underdel: plast, nokker
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Profil:

42FIS
HOPPE-nøglerosette sæt i aluminium til indvendige døre iht. skandinavisk standard:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

42FIS
HOPPE-rosettepar i aluminium med slids/vrider og rød/hvid slids-indikator til bad/wcdøre iht. skandinavisk standard:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farve:
F9

2

Profil:

42FIS
HOPPE-rosette i aluminium med vrider til udvendige døre (inderside) iht. skandinavisk
standard:
• Opbygning: vrider, fast drejelig
• Forbindelse: til 5 mm diagonalt eller 8 mm stift
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, indefra, kapskruer M5 til afkortnin
Aluminium farve:
F9
Profil:

E42KS
HOPPE-nøglerosette sæt i rustfrit stål til indvendige og udvendige døre:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69
Profil:

E42FI
HOPPE-grebsrosetter sæt i rustfrit stål til indvendige og udvendige døre iht.
skandinavisk standard:
• Opbygning: til løse dørgreb, returfjedre, der kan anvendes til højre/venstre,
vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69

Tekniske standarder, se side 18.
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Tilbehør

E42FIS
HOPPE-nøglerosette sæt i rustfrit stål til indvendige døre iht. skandinavisk standard:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69
Profil:

E42FIS
HOPPE-rosettepar i rustfrit stål med slids/vrider til bad/wc-døre iht. skandinavisk
standard:
• Opbygning: vrider, faste/drejelige
• Forbindelse: til 5 mm diagonalt, 8 mm stift
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, indefra, kapskruer M5 til afkortnin
Rustfrit stål farve:
F69
Profil:

E42FIS
HOPPE-rosette sæt i rustfrit stål med slids/vrider og rød/hvid slids-indikator til bad/wcdøre iht. skandinavisk standard:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Rustfrit stål farve:
F69
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

E52KS
HOPPE-nøglerosette sæt i rustfrit stål til indvendige døre:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69

2

E849-SK
HOPPE Kvik-StiftPlus flade grebsrosetter sæt i rustfrit stål til indvendige døre:
• Opbygning: til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Fastgørelse: selvklæbende grebsrosetter
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter
Rustfrit stål farve:
F69

E849FIS
HOPPE Kvik-StiftPlus flade rosettepar i rustfrit stål med slids/vrider til bad/wc-døre
iht. skandinavisk standard:
• Fastgørelse: nøglerosetter, der kan klipses på, med gennemgående nokker
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter
Rustfrit stål farve:
F69
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Tilbehør

E849S-SK
HOPPE Kvik-StiftPlus flade rosetter sæt i rustfrit stål til indvendige døre:
• Opbygning: til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Fastgørelse: selvklæbende grebsrosetter
• Kendetegn: montering uden brug af skruer og værktøj, 2 mm flade rosetter
Rustfrit stål farve:
F69

M42FIS
HOPPE-rosette i messing med vrider til udvendige døre (inderside) iht. skandinavisk
standard:
• Opbygning: vrider, faste/drejelige
• Forbindelse: til 5 mm diagonalt, 8 mm stift
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, indefra, kapskruer M5 til afkortnin
Messing farve:
F77-R
Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

2

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til indvendige døre

84

2

konsekvent fordelagtig

duranorm®
85

Greb til indvendige døre

Birmingham - 1117/17FI/17FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre iht.
skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-profilstift (hundel/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farve:
F1
Profil:

Dublin – 1124/52FI/52FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre iht.
skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-profilstift (hundel/hundel)
• Underdel: plast med stål indlæg
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer med bøsninger
Aluminium farve:
F94-1
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Dublin – 1124/843KV/843KVS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium og med nøglerosetter til indvendige døre:
• Opbygning: dørgreb, faste/drejelige, returfjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-profilstift
• Underdel: plast, støtte nokker
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

2

Aluminium farve:
F94-1
Profil:

Essen – E1555Z/17FI/17FIS
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål og med nøglerosetter til indvendige
døre:
• Opbygning: dørgreb, faste/drejelige, returfjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-profilstift
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer

Rustfrit stål farve:
F69
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til indvendige døre

Ibiza – 1171/17FI/17FIS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til indvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-profilstift (hundel/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farver:

F1

F249

F271
Profil:

Utrecht – E1444Z/17FI/17FIS
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål og med nøglerosetter til indvendige
døre med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-profilstift (hundel/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Aluminium farve:
F1
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

HCS®

2
3

Tekniske standarder, se side 18.
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HCS®
Produktlinie duraplus®
mere end sædvanligt

Atlanta
A1530

London
A113

Paris
A138S

Side 94

Side 94

Side 95

Perth
A1880
Side 95

90

= Aluminium

= Kunststoff

3

Tekniske standarder, se side 18.
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HCS®

92

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

2
3

mere end sædvanligt
Tekniske standarder, se side 18.

duraplus®
93

HCS®

Atlanta - HCS® GD A1530
HCS® med dørgreb i aluminium og låsecylindere til indvendige døre:
• Dørtype: til glas- og skillevægsdøre (dørtykkelse 8-10 mm)
• Version: låsbar
• Adapter: aluminium med underdel i kunststof
• Systemkorpus: støbegods i aluminium
• Fallerør: aluminium med gevind
• Falle: kunststof, glasfiberforstærket, støjsvag
• Fastgørelse: via adapter, fallerør og træstruktursringe
• Kendetegn: forbinder dørbeslag og lås i ét system, forberedelse af døren påkrævet
Aluminium farve:
F1-2
Profil:

London - HCS® GD A113
HCS® med dørgreb i aluminium og låsecylindere til indvendige døre:
• Dørtype: til glas- og skillevægsdøre (dørtykkelse 8-10 mm)
• Version: låsbar
• Adapter: aluminium med underdel i kunststof
• Systemkorpus: støbegods i aluminium
• Fallerør: aluminium med gevind
• Falle: kunststof, glasfiberforstærket, støjsvag
• Fastgørelse: via adapter, fallerør og træstruktursringe
• Kendetegn: forbinder dørbeslag og lås i ét system, forberedelse af døren påkrævet
Aluminium farve:
F1-2
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Paris - HCS® GD K138S
HCS® med dørgreb i kunststof og låsecylindere til indvendige døre:
• Dørtype: til glas- og skillevægsdøre (dørtykkelse 8-10 mm)
• Version: låsbar
• Adapter: plast
• Systemkorpus: støbegods i aluminium
• Fallerør: aluminium med gevind
• Falle: kunststof, glasfiberforstærket, støjsvag
• Fastgørelse: via adapter, fallerør og træstruktursringe
• Kendetegn: forbinder dørbeslag og lås i ét system, forberedelse af døren påkrævet

3

Kunststoff farve:
F9005M
Profil:

Perth - HCS® GD A1880
HCS® med dørgreb i aluminium og låsecylindere til indvendige døre:
• Dørtype: til glas- og skillevægsdøre (dørtykkelse 8-10 mm)
• Version: låsbar
• Adapter: aluminium med underdel i kunststof
• Systemkorpus: støbegods i aluminium
• Fallerør: aluminium med gevind
• Falle: kunststof, glasfiberforstærket, støjsvag
• Fastgørelse: via adapter, fallerør og træstruktursringe
• Kendetegn: forbinder dørbeslag og lås i ét system, forberedelse af døren påkrævet
Aluminium farve:
F1-2/F9-2
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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HCS®

HCS® GD A761
HCS® -låsekasse i aluminium:
• Dørtype: til glas- eller skillevægsdøre (stående ramme, dørtykkelse 8-10 mm)
Aluminium farver:

F1-2

96

F9005M

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Skydedørssæt

4

Tekniske standarder, se side 18.
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Skydedørssæt

4920 (Kit 1)
HOPPE-skydedørssæt i aluminium sæt Nr. 1 med slids/vrider til indvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-teleskopstift
• Lås: indstikslås med kolver, dornmål 50 mm; slutbli
• Fastgørelse: skjult, skydedørsskåle vha. HOPPE-teleskopstift; fingertylle til dørens
forside med silikone eller klæbemiddel
Aluminium farver:
F1, F94-1
Profil:

4920 (Kit 3)
HOPPE-skydedørssæt i aluminium Nr. 3 til indvendige døre:
• Lås: indstikslås med kolver, dornmål 50 mm; knæknøgle, slutblik
• Fastgørelse: skjult, skydedørsskåle og fingertylle til dørens forside med silikone eller
klæbemiddel

Aluminium farver:
F1, F94-1
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

4920 (Kit 5)
HOPPE-skydedørssæt i aluminium Nr. 5 til indvendige døre:
• Fastgørelse: skjult, skydedørsskåle og fingertylle til dørens forside med silikone eller
klæbemiddel

Aluminium farver:
F1, F94-1
Profil:
BLIND

4

4921 (Kit 1)
HOPPE-skydedørssæt i aluminium sæt Nr. 1 med slids/vrider til indvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-teleskopstift
• Lås: indstikslås med kolver, dornmål 50 mm; slutbli
• Fastgørelse: skjult, skydedørsskåle vha. HOPPE-teleskopstift; fingertylle til dørens
forside med silikone eller klæbemiddel
Aluminium farver:
F249
Profil:

Tekniske standarder, se side 18.

99

Skydedørssæt

4930 (Kit 1)
HOPPE-skydedørssæt i aluminium sæt Nr. 1 med slids/vrider til indvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-teleskopstift
• Lås: indstikslås med kolver, dornmål 50 mm; slutbli
• Fastgørelse: synlig, skydedørsskåle med spaxskruer; fingertylle til dørens forside med
silikone eller klæbemiddel
Aluminium farver:
F1, F94-1
Profil:

4930 (Kit 3)
HOPPE-skydedørssæt i aluminium Nr. 3 til indvendige døre:
• Lås: indstikslås med kolver, dornmål 50 mm; knæknøgle, slutblik
• Fastgørelse: synlig, skydedørsskåle med spaxskruer; fingertylle til dørens forside med
silikone eller klæbemiddel
Aluminium farver:
F1, F94-1
Profil:

100

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

4930 (Kit 5)
HOPPE-skydedørssæt i aluminium Nr. 5 til indvendige døre:
• Fastgørelse: synlig, skydedørsskåle med spaxskruer; fingertylle til dørens forside med
silikone eller klæbemiddel
Aluminium farver:
F1, F94-1
Profil:
BLIND

4

Tekniske standarder, se side 18.
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102

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Greb til profildøre

5

Tekniske standarder, se side 18.
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Indholdsfortegnelse greb til profildøre
Produktlinie duraplus®
mere end sædvanligt

Liverpool
1313

New York
1810

Tôkyô
1710

Side 108

Side 108

Side 108

Tilbehør
Side 110

104

= Aluminium

= Messing

5

105

Greb til profildøre

106

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

5

mere end sædvanligt
Tekniske standarder, se side 18.

duraplus

®
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Greb til profildøre

Liverpool – 1313G/55
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium uden nøglerosetter til profildøre:
• Leje: forkrøppet, fast/drejeligt dørgreb, returfjeder, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Forbindelse: til HOPPE-profilfirkantstift (ved firkant 8 mm) eller -ekspansionsstift (som
halvt greb på indersiden af den udvendige dør/lejlighedsdør)
• Underdel: Zamak
• Fastgørelse: skjult, plastdyvler vedlagt, andre skruer og bøsninger bestilles separat
Aluminium farve:
F1-2

New York – 1810/3346
HOPPE-skilt, smalt, aluminiumsdørgreb til profildøre:
• Leje: dørgreb, faste/drejelige, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-firkantstift
• Underdel: rustfrit stål, nokker
• Fastgørelse: indvendigt synlig, gennemgående, gevindskruer M5, afdækningskapper
til skruehoveder
Aluminium farve:
F9
Profil:

Tôkyô – 76G/3346/1710RH
HOPPE-knopgreb, smalt, i aluminium til profildøre:
• Leje: udvendigt forkrøppet, fast vendbar knop, ikke drejbar; indvendigt fast/drejeligt
dørgreb, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Forbindelse: HOPPE-FDW-profilstift
• Underdel: rustfrit stål, nokker
• Fastgørelse: indvendigt synlig, gennemgående, gevindskruer M5, afdækningskapper
til skruehoveder
Aluminium farve:
F1
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Tôkyô – 1710RH/3346
HOPPE-skilt, smalt, aluminiumsdørgreb til profildøre:
• godkendt iht. DIN EN 1906: 26-0130U
• Leje: dørgreb, faste/drejelige, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-firkantstift
• Underdel: rustfrit stål, nokker
• Fastgørelse: indvendigt synlig, gennemgående, gevindskruer M5
Aluminium farve:
F1
Profil:
UG

5

Tôkyô – 1710RH/3900NS
HOPPE greb på langskilt enkeltside i aluminium til terrassedøre, (yderside):
• Leje: fast/drejeligt, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Stift: til HOPPE-firkantstift
• Underdel: uden stålindlæg
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, til gevindskruer M6
Aluminium farve:
F1
Profil:
UG

Tekniske standarder, se side 18.
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Tilbehør

2900F
HOPPE-skilt, smalt, i aluminium til profildøre (inderside):
• Leje: til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Skilt: med nokker
• Fastgørelse: synlige, indefra, gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

Profil:
UG BLIND
Variationer på 105 mm kan monteres med en returfjeder, se side 230.

2900M
HOPPE-skilt, smalt, i aluminium, til profildøre (yderside):
• Leje: til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Skilt: med nokker
• Fastgørelse: skjult, indefra, til gevindskruer M5
H

Aluminium farver:

F1

F9

Profil:
UG

110

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

M216N
HOPPE-Messing-smalskilt sæt til profildøre:
• Leje: til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Skilte: nokker
• Fastgørelse: med indvendigt synlig, gennemgående, til gevindskruer M5
Messing farve:
F77-R
Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.
Profil:

5

30P
HOPPE-grebsrosetter, sæt, i aluminium til profildøre:
• Leje: til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, til spaxskruer
Aluminium farver:

F1

F9

30PS
HOPPE-nøglerosette, sæt, i aluminium til profildøre:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, til spaxskruer
Aluminium farver:

F1

F9

Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Tilbehør

55S
HOPPE nøgleroset i aluminium til profil-facadedøre:
• Underdel: Zamak
• Fastgørelse: skjult, plastdyvler leveres med
Aluminium farve:
F1-2
Profil:

55SDS
HOPPE-nøglerosette, indbrudshæmmende, i aluminium til profildøre:
• Underdel: Zamak med stålindlæg
• Fastgørelse: skjult, plastdyvler leveres (bestil skruer til plastdyvler, blindbøsninger til
aluminiumsdøre eller ekspansionsnokker til kunstofdøre separat)
• Kendetegn: sikkerhedsrosette med afmonteringssikring
Aluminium farve:
F1-2
Profil:

E30P
HOPPE-grebsrosetter i rustfrit stål til profildøre:
• Leje: til løse dørgreb, returfjedre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, til spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69

E30PS
HOPPE-nøglerosette sæt i rustfrit stål til profildøre:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, til spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Indbrudshæmmende beslag

6

Tekniske standarder, se side 18.
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Indholdsfortegnelse indbrudshæmmende beslag
Produktlinie duraplus®
mere end sædvanligt

114

Atlanta
1530

Meran
M112SH

Verona
1510

Side 118

Side 119

Side 120

Tilbehør

Knopgreb til
brandsikring

Side 121

Side 122

Serieoversigt, farvekort
og sortimentsmærkninger,
kataloget.
Messing
= Aluminium
= Rustfrit stålse bagerst i =

6

115

Indbrudshæmmende beslag

116

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

6

mere end sædvanligt
Tekniske standarder, se side 18.

duraplus

®
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Indbrudshæmmende beslag

Atlanta – 86G/3331/3310/1530 ES1 (SK2)
HOPPE-knopgreb, indbrudshæmmende, med langskilt i aluminium til udvendige døre/
lejlighedsdøre:
• godkendt iht. DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certificeret iht. DIN 18257 ES1, objekt
greb
• Leje: udvendigt forkrøppet, fast knop, ikke drejbar; indvendigt løst dørgreb,
returfjeder, der kan anvendes til højre/venstre, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-FDW-firkantstift (hundel)
• Underdel: udvendigt stål, indvendigt Zamak, nokker
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Atlanta – 1530/3331/3310 ES1 (SK2)
HOPPE-dørgrebssæt, indbrudshæmmende, med langskilt i aluminium til udvendige
døre/lejlighedsdøre:
• godkendt iht. DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certificeret iht. DIN 18257 ES1, objekt
greb
• Leje: løse dørgreb, returfjeder, der kan anvendes til højre/venstre, vedligeholdelsesfrie
glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (hundel/hundel)
• Underdel: udvendigt stål, indvendigt Zamak, nokker
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farve:
F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Meran – M112SH/371A/370 ES1 (SK2)
HOPPE-dørgrebssæt, indbrudshæmmende, med langskilt i messing med
stålforboringsbeskyttelse til udvendige døre/lejlighedsdøre:
• godkendt iht. DIN 18257 ES1 (SK2)
• Leje: dørgreb, løse, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-profilstift (stift-/hundel)
• Skilte: udvendigt hærdet stålforboringsbeskyttelse ved cylinder, nokker
• Fastgørelse: indvendigt synlig, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farve:
F77-R

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

6

Tekniske standarder, se side 18.
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Indbrudshæmmende beslag

Verona – 86G/3331/3310/1510 ES1 (SK2)
HOPPE-knopgreb, indbrudshæmmende, med langskilt i aluminium til udvendige døre/
lejlighedsdøre:
• godkendt iht. DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certificeret iht. DIN 18257 ES1, objekt
greb
• Leje: udvendigt forkrøppet, fast knop, ikke drejbar; indvendigt løst dørgreb,
returfjeder, der kan anvendes til højre/venstre, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-FDW-firkantstift (hundel)
• Underdel: udvendigt stål, indvendigt Zamak, nokker
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Verona – 1510/3331/3310 ES1 (SK2)
HOPPE-knopgreb, indbrudshæmmende, med langskilt i aluminium til udvendige døre/
lejlighedsdøre:
• godkendt iht. DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), certificeret iht. DIN 18257 ES1, objekt
greb
• Leje: løse dørgreb, returfjeder, der kan anvendes til højre/venstre, vedligeholdelsesfrie
glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (hundel/hundel)
• Underdel: udvendigt stål, indvendigt Zamak, nokker
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farve:
F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

120

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Tilbehør

50
HOPPE knop i aluminium til lejlighedsdøre:
• Leje: knop, løs
• Forbindelse: til HOPPE-profilstifter
Aluminium farve:
F1

6

990
HOPPE cylinder kappe i aluminium til udvendige døre:
• Fastgørelse: via gevindstift
Aluminium farve:
F5

Tekniske standarder, se side 18.
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Knopgreb til brandsikring

Paris – FS-58/3331K/353K-1/138F
• HOPPE-knopgreb med kortskilt, til brandsikring, i aluminium til udvendige døre/
lejlighedsdøre:
• godkendt iht. DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 og medgodkendt i
nødudgangsbeslag iht. DIN EN 179
• Leje: udvendigt fast knop, indvendigt fast/drejeligt dørgreb, vedligeholdelsesfrit
glideleje
• Forbindelse: HOPPE-FDW-profilfirkantstift
• Underdel: stål, nokker
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6; synlig indvendigt, gevindskrue M4
• Kendetegn: dørgreb med stålkerne
Aluminium farve:
F1
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Bøjlegreb

7

123

Indholdsfortegnelse Bøjlegrebe
Produktlinie duraplus®
mere end sædvanligt

124

Bøjlegreb
5004DR

Bøjlegreb
(E)5010

Bøjlegreb
(E)5110

Side 128

Side 128, 131

Side 129, 137

Bøjlegreb
(E)5310

Bøjlegreb
E5000

Bøjlegreb
E5011

Side 129

Side 130

Side 132

Bøjlegreb
E5012

Bøjlegreb
E5015

Bøjlegreb
E5040

Side 133

Side 134

Side 134

Bøjlegreb
E5061

Bøjlegreb
E5062

Bøjlegreb
E5100

Side 135

Side 136

Side 137

Bøjlegreb
E5310, E5311

Bøjlegreb
E5511

Bøjlegreb
E5724

Side 138

Side 139

Side 139

Bøjlegreb
E5726

Bøjlegreb
E5764

Side 140

Side 141

= Aluminium

= Rustfrit stål

7

125

Bøjlegreb

126

7

mere end sædvanligt

duraplus
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Bøjlegreb

5004DR med design-riller
HOPPE-bøjlegreb i aluminium, stangform med designelementer:
• Designelementer: 2 riller i hver ende af grebet
• Ben: forkrøppede
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Aluminium farver:

F1-2

F9-2

Fås også i rustfrit stål

5010
HOPPE-bøjlegreb i aluminium, U-form:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Aluminium farver:

F1

128

F1-2

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

5110
HOPPE-bøjlegreb i aluminium, forkrøppet U-form:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Aluminium farver:

F1

F1-2

7

5310
HOPPE-bøjlegreb i aluminium, halvcirkelform:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Aluminium farver:

F1

Tekniske standarder, se side 18.

F1-2
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Bøjlegreb

E5000
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, U-form:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11

Rustfrit stål farver:

F69

F77-R

E5000 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, U-form i speciallængde:
• Stikmål: fra 400-1200 mm er muligt
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv det ønskede stikmål ved bestilling!
Rustfrit stål farver:

F69
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F77-R

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

E5010
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, U-form:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11

Rustfrit stål farver:

F69

F69-S

F77-R

7

E5010 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, U-form i speciallængde:
• Stikmål: fra 400-2400 mm er muligt
• Ben: fra et stikmål på 1301 mm anbefales et extra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv det ønskede stikmål og et evt. ekstra ben ved bestilling!

Rustfrit stål farver:

F69

Tekniske standarder, se side 18.

F77-R
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Bøjlegreb

E5011
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, stangform:
• Ben: runde, lige
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farver:

F69

F69-S

E5011 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, stangform i speciallængde:
• Grebslængde: fra 1001-1600 mm
• Stikmål: fra 971-1570 mm
• Ben: runde, lige; fra og med et stikmål på 1301 mm anbefales et ekstra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv den ønskede grebslængde, stikmål og eventuelt et ekstra ben! Angiv position,
hvis der ønskes en asymmetrisk placering af benene!
Rustfrit stål farve:
F69
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

E5012
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, stangform:
• Ben: runde, skrå 45°
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farve:
F69

7

E5012 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, stangform i speciallængde:
• Grebslængde: fra 1001-1600 mm
• Stikmål: fra 971-1570 mm
• Ben: runde, skrå 45°; fra og med et stikmål på 1301 mm anbefales et ekstra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv den ønskede grebslængde, stikmål og eventuelt et ekstra ben! Angiv position og
side (mod højre eller venstre), hvis der ønskes en asymmetrisk placering af benene!
Rustfrit stål farve:
F69

Tekniske standarder, se side 18.
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Bøjlegreb

E5015
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, U-form på gering:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11

Rustfrit stål farver:

F69

F69-S

E5040
HOPPE-bøjlegrebssæt i rustfrit stål, U-form:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 5

Rustfrit stål farver:

F69
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F69-S

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

E5061
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, stangform:
• Ben: runde, lige
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farve:
F69

7

E5061 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, stangform i speciallængde:
• Grebslængde: fra 250-1000 mm
• Stikmål: fra 100-970 mm
• Ben: runde, lige; fra og med et stikmål på 1301 mm anbefales et ekstra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv den ønskede grebslængde, stikmål og eventuelt et ekstra ben! Angiv position,
hvis der ønskes en asymmetrisk placering af benene!
Rustfrit stål farve:
F69

Tekniske standarder, se side 18.
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Bøjlegreb

E5062
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, stangform:
• Ben: runde, skrå 45°
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farve:
F69

E5062 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, stangform i speciallængde:
• Grebslængde: fra 1001-1600 mm
• Stikmål: fra 971-1570 mm
• Ben: runde, skrå 45°; fra og med et stikmål på 1301 mm anbefales et ekstra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv den ønskede grebslængde, stikmål og eventuelt et ekstra ben! Angiv position og
side (mod højre eller venstre), hvis der ønskes en asymmetrisk placering af benene!

136

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

E5100
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, forkrøppet U-form:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11

Rustfrit stål farver:

F69

F77-R

7

E5110
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, forkrøppet U-form:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11

Rustfrit stål farve:
F69

Tekniske standarder, se side 18.
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Bøjlegreb

E5310
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, halvcirkelform:
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11

Rustfrit stål farver:

F69

F77-R

E5311
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, halvcirkelform:
• Ben: runde, lige
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farve:
F69
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

E5511
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, bueform:
• Ben: runde, lige
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farve:
F69

7

E5724
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, rektangulær stangform:
• Ben: kvadratiske, skrå 45°
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farve:
F69

Tekniske standarder, se side 18.

139

Bøjlegreb

E5724 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, rektangulær stangform i speciallængde:
• Grebslængde: fra 250-1000 mm
• Stikmål: fra 180-960 mm
• Ben: kvadratiske, skrå 45°; fra og med et stikmål på 1301 mm anbefales et ekstra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv den ønskede grebslængde, stikmål og eventuelt et ekstra ben! Angiv position og
side (mod højre eller venstre), hvis der ønskes en asymmetrisk placering af benene!
Rustfrit stål farve:
F69

E5726
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, rektangulær stangform:
• Ben: kvadratiske, lige
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farve:
F69
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

E5726 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, rektangulær stangform i speciallængde:
• Grebslængde: fra 250-1000 mm
• Stikmål: fra 180-960 mm
• Ben: kvadratiske, lige; fra og med et stikmål på 1301 mm anbefales et ekstra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv den ønskede grebslængde, stikmål og eventuelt et ekstra ben! Angiv position,
hvis der ønskes en asymmetrisk placering af benene!

7

E5764
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, kvadratisk stangform:
• Ben: kvadratiske, skrå 45°
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Rustfrit stål farve:
F69

Tekniske standarder, se side 18.
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Bøjlegreb

E5764 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, kvadratisk stangform i speciallængde:
• Grebslængde: fra 1001-1600 mm
• Stikmål: fra 961-1560 mm
• Ben: kvadratiske, skrå 45°; fra og med et stikmål på 1301 mm anbefales et ekstra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv den ønskede grebslængde, stikmål og eventuelt et ekstra ben! Angiv position og
side (mod højre eller venstre), hvis der ønskes en asymmetrisk placering af benene!
Rustfrit stål farve:
F69
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

E5766 XL (speciallængde)
HOPPE-bøjlegreb i rustfrit stål, kvadratisk stangform i speciallængde:
• Grebslængde: fra 1001-1600 mm
• Stikmål: fra 961-1560 mm
• Ben: kvadratiske, lige; fra og med et stikmål på 1301 mm anbefales et ekstra ben
• Fastgørelse: skjult, bøjlegrebsfastgørelsessystem-nr. 11
Angiv den ønskede grebslængde, stikmål og eventuelt et ekstra ben! Angiv position,
hvis der ønskes en asymmetrisk placering af benene!
Rustfrit stål farve:
F69

7

E42ZSB-ZA/42HS
HOPPE-nøglerosette sæt, indbrudshæmmende, i rustfrit stål med cylinderafdækning til
udvendige døre:
• Cylinderafdækning: stål, til fremstående cylinderlængde på 10-18 mm
• Underdel: udvendigt zamak, indvendigt stål
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M5
Rustfrit stål farve:
F69

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til facadedøre

7
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Indholdsfortegnelse greb til facadedøre
Produktlinie duravert®
til eksklusive krav
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Side 150
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mere end sædvanligt
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Greb til facadedøre
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til eksklusive krav

duravert®
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Greb til facadedøre

Bergen – M1602/19FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i messing uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Messing/aluminium farve:
F49/F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

150

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

8

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til facadedøre
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8

mere end sædvanligt

duraplus

®
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Greb til facadedøre

Amsterdam – 1400/42FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Aluminium farve:
F1/F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Amsterdam – E1400Z/42FI
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål uden nøglerosetter til udvendige døre
med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Atlanta – 1530
HOPPE-dørgreb hundel i aluminium til udvendige døre:
• Forbindelse: til HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift
• Underdel: løs rosette
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

8
Bonn – E150Z/42FI
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i i rustfrit stål uden nøglerosetter til udvendige døre
med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Tekniske standarder, se side 18.
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Denver – E1310Z/42FI
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål uden nøglerosetter til udvendige døre
med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Denver – E1310Z/42K/42KS
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål og med nøglerosetter til udvendige
døre:
• godkendt iht. DIN EN 1906: 37-0140A, objekt greb
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten,kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Luxembourg – 199
HOPPE-dørgrebssæt i aluminium til udvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: løs rosette
Aluminium farver:

F1

F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

München – M112SH
HOPPE-dørgrebssæt i messing til udvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-profilstift (hundel/hundel)
• Underdel: løs rosette
Messing farve:
F77-R
Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.

New York – 1810/42FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

8

Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

New York – 1810
HOPPE-dørgreb i aluminium til udvendige døre:
• Forbindelse: til HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift
• Underdel: løs rosette
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Tekniske standarder, se side 18.
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Paris – E138Z/42FI
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål uden nøglerosetter til udvendige døre
med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se side
21.

Ródos – M1603/23FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i messing uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Messing farver:

F41-R

F77-R

Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Stockholm – 1140/42FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Aluminium farver:

F1

F9

F5
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

8
Stockholm – 1140
HOPPE-dørgrebssæt i aluminium til udvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: løs rosette
Aluminium farver:

F1

F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Tekniske standarder, se side 18.
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Stockholm – 1140/42K/42KS
• HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til udvendige døre:
• Godkendt iht. DIN EN 1906: 37-0140A, objekt greb
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Stockholm – E1140Z/42FI
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål uden nøglerosetter til udvendige døre
med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Rustfrit stål farve:
F69

F69

F69-S

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Stockholm – E1140Z
HOPPE-hundel til dørgreb i rustfrit stål til udvendige døre:
• Forbindelse: til HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift
• Underdel: løs rosette
Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

8
Tôkyô – 1710/42FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farver:

F1

F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Tekniske standarder, se side 18.
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Tôkyô – 1710/42K/42KS
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium med nøglerosetter til udvendige døre:
• godkendt iht. DIN EN 1906: 37-0140A, objekt greb
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten,kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

Tôkyô – 1710
HOPPE-dørgrebssæt i aluminium til udvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: løs rosette
Aluminium farver:

F1

F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Tôkyô – M1710RH/42K/42KS
HOPPE-dørgreb med rosetter i messing med nøglerosetter til udvendige døre:
• godkendt iht. DIN EN 1906: 37-0140A, objekt greb
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten,kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Messing farve:
F77-R
Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
Profil:

8
Tôkyô – M1710RH
HOPPE-dørgrebssæt i messing til udvendige døre:
• Forbindelse: til HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift
• Underdel: løs rosette
Messing farve:
F77-R
Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Tekniske standarder, se side 18.
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Trondheim – E1430Z/42FI
HOPPE-dørgrebssæt med rosetter i rustfrit stål uden nøglerosetter til udvendige døre
med låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer

Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Trondheim – E1430Z
• HOPPE-hundel til dørgreb i rustfrit stål til udvendige døre
• Forbindelse: til HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift
• Underdel: løs rosette
Rustfrit stål farve:
F69
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Verona – 1510/42FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

8
Verona – 1510
HOPPE-dørgrebssæt i aluminium til udvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: løs rosette
Aluminium farver:

F1

F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Tekniske standarder, se side 18.
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Vitória – 1515/42FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i aluminium uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Aluminium farver:
F1

F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Vitória – 1515
HOPPE-dørgrebssæt i aluminium til udvendige døre:
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: løs rosette
Aluminium farver:

F1

F9

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Vitória – M1515/23FI
HOPPE-dørgreb med rosetter i messing uden nøglerosetter til udvendige døre med
låsekasser iht. skandinavisk standard:
• Opbygning: løst grebspar, retur-fjedre indbygget i rosetten, kan anvendes til højre/
venstre, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Forbindelse: HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift (stift-/hundel)
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Messing farve:
F77-R
Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.

Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

8
Vitória – M1515
HOPPE-dørgrebssæt i messing til udvendige døre:
• Forbindelse: til HOPPE-Kvik-Stift med HOPPE-firkantstift
• Underdel: løs rosette
Messing farve:
F77-R
Yderligere informationer om
HOPPE Kvik-Stift-teknik se
side 21.

Tekniske standarder, se side 18.
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58/42K
HOPPE-knop til rosette til udvendige døre (yderside):
• Opbygning: knop, fast, med gevind
• Forbindelse: Gevindadapter
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, kun udefra, til spaxskruer, fastgørelsessystem til knoprosetter
Aluminium farve:
F9

300F
HOPPE-langskilt i aluminium til udvendige døre (inderside):
• Opbygning: til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Skilt: uden nokker
• Fastgørelse: synlig, til gevindskruer M4 eller spaxskruer
Aluminium farver:

F1 (UG)

F9 (PZ)

Profil:
UG

300PI
HOPPE-langskilt, sæt, i aluminium til udvendige døre:
• Opbygning: til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Fastgørelse: synlig, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

2910
HOPPE-langskilt, fladt, i aluminium med vrider, til udvendige døre :
• Opbygning: vrider, faste/drejelige
• Forbindelse: medbringer
• Kendetegn: skilt med udstansning til cylinderringe og rosettesæt (bestil separat)

Aluminium farve:
F5
Monteringseksempel (F9)

8
3110FL
HOPPE-langskilt, fladt, i aluminium med vrider, til udvendige døre iht. skandinavisk
standard:
• Opbygning: vrider fast/drejelig; til løse dørgreb, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Forbindelse: medbringer
• Fastgørelse: synlig, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Monteringseksempel (F9)

Profil:
UG BLIND

Tekniske standarder, se side 18.
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42FIS
HOPPE-rosette i aluminium med vrider til udvendige døre (inderside):
• Opbygning: vrider, fast/drejelig
• Forbindelse: medbringer
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, indefra, kapskruer M5 til afkortning
Aluminium farver:

F1

F9

Profil:

42KS
HOPPE-nøglerosette, sæt, i aluminium til udvendige døre:
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Profil:

OZE1
HOPPE cylinderring i aluminium til oval cylinder (OZ):
• til aluminium langskilte Nr. 3110FL for oval cylinder
• Fastgørelse: medfølger selvskærende gevindskrue i M4
Aluminium farve:
F9
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

59F
HOPPE-cylinderring i aluminium til udvendige døre (inderside):
• Fastgørelse: synlige, indefra, gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

Profil:
BLIND

59M
HOPPE-cylinderring i aluminium til udvendige døre (yderside):
• Fastgørelse: skjult, indefra, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F5

F9
Profil:
BLIND

Tekniske standarder, se side 18.
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8

Greb til facadedøre

E42FI
HOPPE-grebsrosetter i rustfrit stål til udvendige døre:
• Opbygning: til løse dørgreb, returfjedre, der kan anvendes til højre/venstre,
vedligeholdelsesfrie glidelejer
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, skiftevis fra side til side, spaxskruer
Rustfrit stål farve:
F69

E59F
HOPPE-cylinderring i rustfrit stål til udvendige døre (inderside)
• Fastgørelse: synlige, indefra, gevindskruer M5

Rustfrit stål farve:
F69-S
Bogstavet S i farvebetegnelsen står
for SecuSan®, den antimikrobielle
overflade.
Kun egnet til indvendige døre.

Profil:

E59M
HOPPE-cylinderring i rustfrit stål til udvendige døre (yderside):
• Fastgørelse: skjult, indefra, til gevindskruer M5

Rustfrit stål farve:
F69-S
Bogstavet S i farvebetegnelsen står
for SecuSan®, den antimikrobielle
overflade.
Kun egnet til indvendige døre.

Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

M59F
HOPPE-cylinderring i messing til udvendige døre (inderside):
• Fastgørelse: synlige, indefra, gevindskruer M5
Messing farver:
F77-R

F42-R

Der er Resista® overflade på de
farvenumre der indeholder et R.

Profil:

M59M
HOPPE-cylinderring i messing til udvendige døre (yderside):
• Fastgørelse: skjult, indefra, til gevindskruer M5
Messing farver:
F77-R

F42-R

Der er Resista overflade på de
farvenumre der indeholder et R.
®

Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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8

174

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Vinduesgreb

9

Tekniske standarder, se side 18.

175

Indholdsfortegnelse vinduesgreb
Produktlinie duraplus®
mere end sædvanligt

176

Amsterdam
E0400

Atlanta
M0530

London
013

Side 180

Side 180

Side 181

New York
1810, 0810

Stockholm
(E)0140

Tôkyô
1710, 0710

Side 184

Side 189

Side 190

Produkter til
vinduer

Produkter til
terrassedøre

Side 199

Side 201

= Aluminium

= Rustfrit stål

= Messing

9

177

Vinduesgreb

178

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

9

mere end sædvanligt
Tekniske standarder, se side 18.

duraplus

®
179

Vinduesgreb

Amsterdam - E0400/US956
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i rustfrit stål med Secustik®:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 og RAL-GZ 607/99
• Raster: 90°
• Afdækning: fuld afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, gevindskruer M5
• Kendetegn: integreret basissikkerhed
Rustfrit stål farve:
F69-S
Bogstavet S i farvebetegnelsen står
for SecuSan®, den antimikrobielle
overflade.
Kun egnet til indvendige døre.

Atlanta - M0530/US956
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i messing med Secustik®:
• Raster: 45°
• Afdækning: fuld afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
• Kendetegn: integreret basissikkerhed
Messing farver:

F71

F77-R

Der er Resista® overflade på de farvenumre der indeholder et R.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

London - 013S/U34 TBT1
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med TBT1-funktion, låsbart:
• Låsning: drejecylinder, nøgle vendbar, låsbar i 90°-stilling
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F1

London - 013S/U34
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium, låsbart:
• Låsning: trykcylinder, nøgle vendbar
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5

9
Aluminium farve:
F1

Tekniske standarder, se side 18.
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Vinduesgreb

London - 013SV/U34
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med trykknap, selvlåsende:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F1

London - 013/U34
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 og RAL-GZ 607/99
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F1

182

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

London - 013VK/U14K
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F1

London - 013VKS/U14Z
HOPPE-greb til sidehængt vindue i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb,
låsbart:
• Låsning: drejecylinder, nøgle vendbar
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5

9

Aluminium farve:
F1

Tekniske standarder, se side 18.

183
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New York - 0810S/U10 100NM
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med Secu100 ®, låsbar:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 og RAL-GZ 607/9, RAL100;
opfylder kravene i DIN EN 1627-1630 RC1
• Låsning: trykcylinder, nøgle vendbar
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, gevindskruer M5
Aluminium farve:
F9

New York - 0810S/U10 TBT1
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med TBT1-funktion, låsbart:
• Låsning: drejecylinder, nøgle vendbar, låsbar i 90°-stilling
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F9

184

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

New York - 0810SV/U10
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med trykknap, selvlåsende:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F9

New York - 0810SVS/U10
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med SecuDuplex®, låsbart:
• Låsning: trykknap-låsecylinder, vendenøgle
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5

9
Aluminium farve:
F9

Tekniske standarder, se side 18.
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Vinduesgreb

New York - 0810/US10
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med Secustik®:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 og RAL-GZ 607/99
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, gevindskruer M5
• Kendetegn: integreret basissikkerhed

Aluminium farve:
F9

New York - 0810/U26
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 og RAL-GZ 607/99
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F9

New York - 0810/U76
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med smal rosette:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F9
Passer til børnesikring
KISI2 F U76, se side 199.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

New York - 0810VK/U76
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F9
Passer til børnesikring KISI2 F
U76, se side 199.

New York - 0810VKS/U76Z
HOPPE-greb til sidehængt vindue i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb,
låsbart:
• Låsning: drejecylinder, nøgle vendbar
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5

9

Aluminium farve:
F9

Tekniske standarder, se side 18.

187
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New York - 0810VK/300KL
HOPPE-halvt grebs sæt i aluminium, forkrøppet, til terrassedøre:
• Leje: fast/drejeligt, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: synlig, til spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Profil:
UG

New York - 0810VK/93S
HOPPE-sikkerhedsgreb i aluminium, forkrøppet, til vinduer eller terrassedøre:
• certificeret iht. SS 3620:2010 - klasse B
• Låsning: til oval cylinder, fastgørelse vha. cylinderskruer
• Stift: HOPPE-firkantstift med brudpunkt
• Fastgørelse: synlig, sikkerhedsskruer
Aluminium farve:
F9
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Stockholm - 0140/US956
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med Secustik®:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 og RAL-GZ 607/99
• Raster: 90°
• Afdækning: fuld afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, gevindskruer M5
• Kendetegn: integreret basissikkerhed
Aluminium farve:
F1-2-S
Bogstavet S i farvebetegnelsen står
for SecuSan®, den antimikrobielle
overflade.
Kun egnet til indvendige døre.

Stockholm - E0140/US956
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i rustfrit stål med Secustik®:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 og RAL-GZ 607/99
• Raster: 90°
• Afdækning: fuld afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, gevindskruer M5
• Kendetegn: integreret basissikkerhed

9

Aluminium farve:
F69-S
Bogstavet S i farvebetegnelsen står
for SecuSan®, den antimikrobielle
overflade.
Kun egnet til indvendige døre.

Tekniske standarder, se side 18.
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Tôkyô - 0710VK/300KL
HOPPE-halvt grebs sæt i aluminium, forkrøppet, til terrassedøre:
• Leje: fast/drejeligt, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: synlig, til spaxskruer
Aluminium farver:

F9

F1

F9010
Profil:
UG

Tôkyô - 1710RH/300KL
HOPPE-halvt grebs sæt i aluminium, til terrassedøre:
• Leje: fast/drejeligt, vedligeholdelsesfrit glideleje
• Stift: til HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: synlig, til spaxskruer
Aluminium farve:
F9
Profil:
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Tôkyô - 1710RH/93S
HOPPE-sikkerhedsgreb i aluminium til vinduer eller terrassedøre:
• certificeret iht. SS 3620:2010 - klasse B
• Låsning: til oval cylinder, fastgørelse vha. cylinderskruer, 180 grader vandring
• Stift: HOPPE 7 mm firkantstift med brudpunkt
• Fastgørelse: synlig, sikkerhedsskruer
Aluminium farver:

F1

F9

F3

F9010

Tôkyô - 0710VK/93S
HOPPE-sikkerhedsgreb i aluminium, forkrøppet, til vinduer eller terrassedøre:
• certificeret iht. SS 3620:2010 - klasse B
• Låsning: til oval cylinder, fastgørelse vha. cylinderskruer
• Stift: HOPPE-firkantstift med brudpunkt
• Fastgørelse: synlig, sikkerhedsskruer

9

Aluminium farver:

Tekniske standarder, se side 18.

F1

F9

F3

F9010

191

Vinduesgreb

Tôkyô - 0710S/U26 100NM
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med Secu100 ®, låsbar:
• Låsning: trykcylinder, nøgle vendbar
• Raster: 45°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, gevindskruer M5
Aluminium farve:
F9
Yderligere informationer om
Secu100 ®-teknik, se side 44.

Tôkyô - 0710S/U26 TBT1
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med TBT1-funktion, låsbart:
• Låsning: drejecylinder, nøgle vendbar, låsbar i 90°-stilling
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

F9010
Yderligere informationer om TBTteknik, se side 42.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Tôkyô - 0710S/U26
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium, låsbart:
• Låsning: trykcylinder, nøgle vendbar
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

F9010

Tôkyô - 0710SV/U26
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium med trykknap, selvlåsende:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5

9
Aluminium farver:

F1

F9

F9010

Tekniske standarder, se side 18.
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Tôkyô - 0710/U26
HOPPE-dreje/kip vinduesgreb i aluminium:
• Raster: 45°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

F9016
Passer til børnesikring KISI2
F U26, se side 199.

Tôkyô - 0710VK/U26
HOPPE forkrøppet vinduesgreb i aluminium til sidehængte vinduer:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

194

F9

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Tôkyô - 0710VKS/U76Z
HOPPE-greb til sidehængt vindue i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb,
låsbart:
• Låsning: trykcylinder, nøgle vendbar
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: til HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

Tôkyô - 0710VK/U76
HOPPE forkrøppet vinduesgreb i aluminium til sidehængte vinduer:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5

9
Aluminium farver:

F1

F9

F9016
Passer til børnesikring KISI2 F
U76, se side 199.

Tekniske standarder, se side 18.
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Tôkyô - 0710VKR/U76Z
HOPPE-greb til sidehængt vindue i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb,
med rigelknap med lille vrider:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: uden
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

F9016

Tôkyô - 0710VK-KH/U14K
HOPPE-vinduesgreb i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb med kort hals:
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
• Kendetegn: særlig velegnet til vinduer med indvendige rullegardiner

Tôkyô - 0710LRH/U71Z
HOPPE-greb til sidehængt vindue i aluminium med smal rosette:
• Raster: uden
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
• Kendetegn: særligt velegnet til dreje/kip vindue uden meget plads på rammen
Aluminium farve:
F9
Passer til børnesikring KISI F
U71Z, se side 199.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Tôkyô - 0710ES/6
HOPPE-greb til sidehængt vinduei aluminium med smal rosette, låsbart:
• Låsning: trykknap-låsecylinder, vendenøgle
• Raster: uden
• Afdækning: delvis afdækning
• Underdel: aluminium, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
• Kendetegn: til sidehængte vinduer og til topstyrede vinduer, der åbner udad, ingen
kipstilling; der ikke kan låses, med afdækningskappe i kunststof (bestil separat)
Aluminium farver:

F3

F9

F9016

Tôkyô - 0710LVK/U71Z
HOPPE-greb til sidehængt vindue i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb:
• Raster: uden
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
• Kendetegn: til udadgående vinduer, ingen kipstilling, grebet kan dreje op til 90 grader

9

Aluminium farver:

F1

F9

F9010
Passer til børnesikring KISI2 F
U26, se side 199.

Tekniske standarder, se side 18.
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Tôkyô - 0710EVKS/6
HOPPE-greb til sidehængt vindue i aluminium med smal rosette og forkrøppet greb,
låsbart:
• Låsning: trykknap-låsecylinder, vendenøgle
• Raster: uden
• Afdækning: delvis afdækning
• Underdel: aluminium, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
• Kendetegn: til sidehængte vinduer og til topstyrede vinduer, der åbner udad, ingen
kipstilling; vinduesgrebets drejevinkel op til 90°
Aluminium farver:

F1

F9

F9016

Tôkyô - SG0710RH
HOPPE-vindues stikgreb i aluminium:
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Kendetegn: til at stikke ind i vinduets låsekasse, som er afdækket med en
skyderosette til grebshul
Aluminium farve:
F1
Passer til skyderoset U26SV og
U71SV, se side 200.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

KISI F U71Z
HOPPE-grebspærremekanisme til dreje/kipvinduesgreb i aluminium med rosette U71Z:
• Anslag: 90°, med automatisk sikring
• Grebsspærremekanisme: kunststof, stålunderplade og nokker
• Stift: til HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til vinduesgrebsrosetter med en nokkediameter på 10 mm,
monteres under vinduesgreb
• Kendetegn: vinduesgrebet kan kun anvendes, når grebsspærremekanismens
skydeknap aktiveres.
Aluminium farver:

F7503

F9016

KISI2 F U26
HOPPE-grebspærremekanisme til dreje/kipvinduesgreb i aluminium med rosette U26:
• Anslag: 90°, med automatisk sikring
• Grebsspærremekanisme: kunststof, stålunderplade og nokker
• Stift: til HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til vinduesgrebsrosetter med en nokkediameter på 10 mm,
monteres under vinduesgreb
• Kendetegn: vinduesgrebet kan kun anvendes, når grebsspærremekanismens
skydeknap aktiveres.
Aluminium farver:

9
F1/
F9006M

F9/
F7039

KISI2 F U34
HOPPE-grebspærremekanisme til dreje/kipvinduesgreb i aluminium med rosette U34:
• godkendt iht. den svenske standard SS 3587 og Nordtest-metoden NT CONS 018
• Anslag: 180°, med automatisk sikring
• Grebsspærremekanisme: Zamak, nokker
• Stift: til HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til vinduesgrebsrosetter med en nokkediameter på 10 mm,
monteres under vinduesgreb
• Kendetegn: vinduesgrebet kan kun betjenes, når begge grebsspærrens knapper
trykkes ind
Aluminium farve:
F9006M

Tekniske standarder, se side 18.
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Vinduesgreb

KISI2 F U76
HOPPE-grebspærremekanisme til dreje/kipvinduesgreb i aluminium med rosette U76:
• godkendt iht. den svenske standard SS 3587 og Nordtest-metoden NT CONS 018
• Anslag: 180°, med automatisk sikring
• Grebsspærremekanisme: Zamak, nokker
• Stift: til HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til vinduesgrebsrosetter med en nokkediameter på 10 mm,
monteres under vinduesgreb
• Kendetegn: vinduesgrebet kan kun betjenes, når begge grebsspærrens knapper
trykkes ind
Aluminium farver:

F9/
F7039

F9016

U26SV
HOPPE-skyderosette i aluminium til vinduesgrebshul:
• Afdækning: flytbar delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
• Kendetegn: egnet til afdækning af vinduets grebshul
Aluminium farver:

F1

F9

U71SV
HOPPE-skyderosette i kunststof til stikgreb:
• Afdækning: flytbar delvis afdækningskappe
• Underdel: plast
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
• Kendetegn: egnet til afdækning af vinduets grebshul
Kunststof farver:

F7508

200

F9016

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

49PNS
HOPPE-nøglerosette i aluminium til terrassedøre (inderside):
• Underdel: plast, nokker
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F3

F9

F9016
Profil:

66NS
HOPPE-nøglerosette i aluminium til terrassedøre (yderside):
• Rosette: aluminium, nokker
• Fastgørelse: skjult, indefra, til gevindskruer M5

9

Aluminium farver:

F9

F9016

Profil:

Tekniske standarder, se side 18.
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Greb til balkon-/terrassedøre

10

Tekniske standarder, se side 18.
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Indholdsfortegnelse greb til balkon-/terrassedøre

Greb med kort
hals
0600KH

Fingergreb
430

Fingergreb
436-2

Side 205

Side 206

Side 205

Fingergreb
535
Side 206

204

= Aluminium

0600KH/960
HOPPE-greb med kort hals i aluminium til terrassedøre:
• Rosette: aluminium, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: synlig, gevindskruer M5
• Kendetegn: særligt velegnet til foldedøre
Aluminium farver:

F1/

F9

430
HOPPE-fingergreb aluminium til terrassedøre:
• Fastgørelse: synlig, spaxskruer
Aluminium farver:

10
F1/

F9

F9010

Tekniske standarder, se side 18.
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Greb til balkon-/terrassedøre

436-2
HOPPE-fingergreb aluminium til terrassedøre:
• Fastgørelse: skjult, indefra, gennemgående, til gevindskruer M4
Aluminium farve:
F1

535
HOPPE-fingergreb aluminium til terrassedøre:
• Fastgørelse: skjult, spaxskruer
Aluminium farver:

F1

F9

F9010

206

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

PSK-greb

11

Tekniske standarder, se side 18.
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Indholdsfortegnelse PSK-greb
Produktlinie duraplus®
mere end sædvanligt

208

New York
PSK-0810,

Strasbourg
PSK-0735

Tôkyô
0710RH

Side 212

Side 213

Side 213

= Aluminium

11

209

PSK-greb

210

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

11

mere end sædvanligt
Tekniske standarder, se side 18.

duraplus

®
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PSK-greb

New York - PSK-0810S/U10 100NM
HOPPE-parallel, skyde/kip greb i aluminium med Secu100 ®, låsbart, til skydedøre
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 og RAL-GZ 607/9, RAL100;
opfylder kravene i DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Låsning: trykcylinder, nøgle vendbar
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

F9016
Yderligere informationer om
Secu100®-teknik, se side 44.

New York - PSK-0810/U10
HOPPE-parallel skyde/kip greb i aluminium til skydedøre:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 og RAL-GZ 607/9
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farve:
F9

212

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Strasbourg - PSK-0735/U26
HOPPE-parallel skyde/kip greb i aluminium til skydedøre:
• godkendt iht. DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 og RAL-GZ 607/9
• Raster: 90°
• Afdækning: delvis afdækningskappe
• Underdel: plast, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

F9010

Tôkyô - 0710RH/66N
HOPPE-greb i aluminium til skydedøre (yderside):
• Leje: fast/drejelig
• Rosette: aluminium, nokker
• Stift: uden
• Fastgørelse: skjult, indefra, til gevindskruer M5
Aluminium farver:

11
F1

Tekniske standarder, se side 18.

F9
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

HS-greb

12

Tekniske standarder, se side 18.
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Indholdsfortegnelse-greb
Produktlinie duraplus®
Mere end sædvanligt

216

Dallas
HS-0643

New York
HS-0810

Tôkyô
HS-571

Side 218

Side 219

Side 220

Toulon
HS-0737

Tilbehør
431

Side 221

Side 222

= Aluminium

12

Tekniske standarder, se side 18.
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HS-greb

Dallas - HS-0643/419
HOPPE-hæve-skydesæt i aluminium til skydedøre:
• Leje: greb, faste/drejelige
• Raster: 180° med kugleleje
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift, kanter drejet af
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M5
Aluminium farve:
F1
Profil:

Dallas - HS-0643/419/420
HOPPE-hæve-skydedørs sæt i aluminium, udvendigt med skål, til skydedøre:
• Leje: greb, fast/drejelig
• Raster: 180° med kugleleje
• Underdel: udvendigt ingen, indvendigt Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift, kanter drejet af
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M5
Aluminium farve:
F1
Profil:
UG
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

New York - HS-0810/431N
HOPPE-hæve-skydesæt i aluminium til skydedøre:
• Leje: greb, faste/drejelige
• Raster: 180° med kugleleje
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift, kanter drejet af
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farve:
F9
Profil:

New York - HS-0810/431N/422
HOPPE-hæve-skydedørs sæt i aluminium, udvendigt med skål, til skydedøre:
• Leje: greb, fast/drejelig
• Raster: 180° med kugleleje
• Underdel: udvendigt ingen, indvendigt Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift, kanter drejet af
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farve:
F9
Profil:
UG

12

Tekniske standarder, se side 18.
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Tôkyô - HS-571/431N
HOPPE-hæve-skydesæt i aluminium til skydedøre:
• Leje: greb, fast/drejelig
• Raster: 180° med kugleleje
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M5
Aluminium farver:

F1

F9

Profil:
UG

Tôkyô - HS-571/431N/420
HOPPE-hæve-skydedørs sæt i aluminium, udvendigt med skål, til skydedøre:
• Leje: greb, fast/drejelig
• Raster: 180° med kugleleje
• Underdel: udvendigt ingen, indvendigt Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift, kanter drejet af
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farve:
F9
Profil:
UG
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Toulon - HS-0737/419
HOPPE-hæve-skydesæt i aluminium til skydedøre:
• Leje: greb, faste/drejelige
• Raster: 180° med kugleleje
• Underdel: Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift, kanter drejet af
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farver:

F1

F9

Profil:

Toulon - HS-0737/419/420
HOPPE-hæve-skydedørs sæt i aluminium, udvendigt med skål, til skydedøre:
• Leje: greb, fast/drejelig
• Raster: 180° med kugleleje
• Underdel: udvendigt ingen, indvendigt Zamak, nokker
• Stift: HOPPE-firkantstift, kanter drejet af
• Fastgørelse: skjult, gennemgående, gevindskruer M6
Aluminium farver:

F1

F9

12

Profil:
UG

Tekniske standarder, se side 18.
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HS-greb tilbehør

431
HOPPE dækkappe i aluminium med cyl-hul:
• til hæve/skydedørssæt i aluminium med hhv. skiltet 431N og underdel ZUT26-2
Aluminium farve:
F1
Profil:

222

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Suppleringsprogram

13
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Suppleringsprogram

E487
HOPPE-dørstop i rustfrit stål, for væg:
• med påsat gummi del
• Fastgørelse: skjult, spaxskrue og dyvel
Rustfrit stål farve:
F69

E498
HOPPE-gulvdørstop i rustfrit stål:
• med gummi ring
• Fastgørelse: skjult, stokskrue og dyvel
Rustfrit stål farve:
F69

Nøgle til vinduesgreb
Metal: Nøgle til vinduesgreb:
• til låsecylinder på låsbare HOPPE-vinduesgreb
(4W1323)

Nøgle til vinduesgreb
Metal: Nøgle til vinduesgreb:
• til låsecylinder på låsbare HOPPE-vinduesgreb
(2W153)

Nøgle til vinduesgreb
Metal: Nøgle til vinduesgreb:
• til låsecylinder på låsbare HOPPE-vinduesgreb
(857-SZ19)

Nøgle til vinduesgreb
Metal: Nøgle til vinduesgreb:
• til låsecylinder på låsbare HOPPE-vinduesgreb
(2W130)

224

= Rustfrit stål

Monteringstilbehør

14

Tekniske standarder, se side 18.
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Bøjlegrebsfastgøringssystemer

Bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 1
HOPPE-bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 1:
• til ensidig fastgørelse på aluminiums- og kunststofdøre samt på trædøre med
stålrammearmering, undtagen døre med enkammerprofiler
• Bemærk: Materialetykkelsen skal være min. 2 mm i ekspansionsområdet!
Boreskabelon,
der passer, se
side 229.

Aluminiumsprofil

Træprofil

Kunststofprofil

Bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 2
HOPPE-bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 2:
• til ensidig fastgørelse på trædøre
Boreskabelon, der passer,
se side 229.

Træprofil

Bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 5
HOPPE-bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 5:
• til parvis fastgørelse på aluminiums-, træ- og kunststofdøre
Boreskabelon, der passer,
se side 229.

Aluminiumsprofil
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Træprofil

Kunststofprofil

Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 7
HOPPE-bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 7:
• til parvis fastgørelse på terrassedøre på glasdøre

Glasprofil

Bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 8
HOPPE-bøjlegreb-fastgørelsessystem nr. 9til ensidig fastgørelse med blindrosetter på
glasdøre:
• til ensidig fastgørelse med blindrosetter på terrassedøre
Boreskabelon, der passer,
se side 229.

Aluminiumsprofil

Træprofil

Kunststofprofil

Bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 9
HOPPE-bøjlegreb-fastgørelsessystem nr. 9:
• til ensidig fastgørelse med blindrosetter på glasdøre

Glasprofil

Tekniske standarder, se side 18.
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Bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 10
HOPPE-bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 10:
• til ensidig fastgørelse med kunststof-ekspansionsdyvel (S10) på vægge

Væg

Bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 11
HOPPE-bøjlegreb-fastgørelsessystem-nr. 11:
• til ensidig fastgørelse på aluminiums-, træ- og kunststofdøre; undtagen døre med
enkammerprofiler
• Bemærk: vær opmærksom på de afvigende forkammer[V]-mål ved kunststofprofiler!

Aluminiumsprofil

Træprofil

Kunststofprofil

Fastgørelsessæt M6 (indbrudshæmmende beslag, FDW-firkantstift)
HOPPE-fastgørelsessæt:
• Gevindskruer M6 iht. DIN 965-10.9 med undersænket hoved med krydskærv
• HOPPE-FDW-firkantstift med gevind, monteringsbøsning og afmonteringsnøgle
• til HOPPE indbrudshæmmende beslag med gevind ES1/ES2 (SK2/SK3) med HOPPE
Kvik-Stift, med knopperne (E)61G, (E/M)86G og skiltene (E)2210, (E/M)3310; skjult
fastgørelse

Fastgørelsessæt M6 (indbrudshæmmende beslag ES1, FDW-firkantstift)
HOPPE-fastgørelsessæt:
• Gevindskruer M6 iht. DIN 965-10.9 med undersænket hoved med krydskærv
• HOPPE-FDW-firkantstift (forskudt fra 10 til 8 mm) med gevind, monteringsbøsning og
afmonteringsnøgle
• til HOPPE indbrudshæmmende beslag med gevind ES1/ES2 (SK2/SK3) med HOPPE
Kvik-Stift, med knopperne (E)61G, (E/M)86G og skiltene (E)2210, (E/M)3310; skjult
fastgørelse
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Boreskabeloner og værktøjer

Trinbor
Trinbor 10/13:
• til forberedelse af døren ved montering af runde og kvadratiske HOPPEsikkerhedsrosetter
Sættene til boreskabelonerne fås i
en praktisk prøvekuffert.

Boreskabelonsæt (udvendige døre)
HOPPE-boreskabelonsæt:
• „til forberedelse af døren til montering af HOPPE-sikkerhedsbeslag til udvendige døre,
-indbrudshæmmende beslag med smalskilt og -beslag med smalskilt til profildøre
samt -rosettesæt til indvendige døre“
• Boreskabelon med styrebolte til 8, 9 und 10 mm firkanthul, styrebolte til 7 (BB, OB), 8
(bad/wc) og 17 mm (PZ) huller og bor med diameter på hhv. 7,5 og 10,5 mm
Sættene til boreskabelonerne fås i
en praktisk prøvekuffert.

14

Tekniske standarder, se side 18.
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Tilbehør

Stiftfortykker
HOPPE-stiftfortykker i metal:
• monteres på HOPPE-stifter for at øge stiftens diameter

Stiftfortykker
Stiftfortykker i kunststof:
• monteres på HOPPE-stifter for at øge stiftens diameter

Returfjederpakke
HOPPE-returfjederpakke RFL07:
• kan anvendes til højre eller venstre
• passer til følgende skilte 363F, 363M, (M)2359N-ZA, 2360N-ZA, (M)2830N, (M)2831N,
2900M, 3239N-ZA, 3259N-ZA, 3259N, 3260N-ZA, 3260N, 3361N, (M)3412N, 3620N,
3623N, 3633N, (M)3640N, 3640NF, 3648NM, 3649N-ZA, 3810N, 3811N, 3830N,
3831N, (M)3832, (M)3833, (M)3840N, 3849N-ZA, E3810NM, M3610N, M3720,
M3841N und Z3841N
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Bøsninger
• Stål-bøsninger M4:

Bøsninger
• Metal: M5 bøsninger:

HOPPE-firkantstift
HOPPE-firkantstift i jern med brudpunkt:
Farve:
Forzinket

14

Tekniske standarder, se side 18.
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Tilbehør

HOPPE-firkantstift
HOPPE-firkantstift i jern:

HOPPE-firkantstift
HOPPE-firkantstift i jern med brudpunkt, reduceret i begge ender:
• fra 8 til 7mm

Metal spaxskrue
Metal spaxskrue:
• med undersænket hoved og krydskærv
• til HOPPE-rosetter med kunststof-underdel og nokker (...KV/...KVS)
• til gennemgående (parvis) fastgørelse
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Præsentationssystemer

15

Tekniske standarder, se side 18.
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Indholdsfortegnelse præsentationssystemer

Vægpræsentation

Trekantsøjle
Side 236

Side 236

Præsentationsdisplay

Side 236

Prøvetavler

Display

Side 237

Side 238

Secustik®model

Prøveklods

Side 237

Prøvetavle
Side 238

Side 239

Prøvekuffert
Side 240

234

Greb-søjle
display

Side 239

Præsentationssystemer

15

Tekniske standarder, se side 18.
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Præsentationssystemer

Vægpræsentation
HOPPE-vægpræsentation:
• Ramme: metal, 1 basiselement hvorpå demotavler kan monteres.
• Demotavler: polar fyr-struktur, med greb, retur-fjeder mekanisme ved dørgreb
• Infoboard: i toppen af præsentationen

Trekantsøjle
HOPPE-trekantsøjle:
• Bundplade med sokkel på tre sider
• Ramme: 3 basiselementer i metal til demotavler
• Demotavler: polar fyr, med greb, retur-fjedremekanisme ved dørgreb
• Infoboard: i toppen af displayet
• Holder: til brochurer

Søjledisplay til beslag
HOPPE-søjledisplay til beslag:
• Reol: i nøddetræstræstruktur, 6 lige store reolfag for varer
• Demotavler: 5 stk., i nøddetræsstruktur, med greb, låsemekanisme ved dørgreb
• leveres uden greb
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Præsentationsdisplay
HOPPE-præsentationsdisplay:
• Bundplade med skrå stander, 4 reolfag af forskellige størrelser
• Præsentationstavle: polar fyr, med greb, retur-fjedremekanisme ved dørgreb
• leveres uden varer

Prøvetavle M1-M6
HOPPE-prøvetavle:
• Demotavle: nøddetræsstruktur, med greb, låsemekanisme ved dørgreb, skrå kanter
foroven og forneden
• Påskrift: serienavn på den øverste skrå flade på forsiden, modelbetegnelse på
bagsiden
• Ophæng: Enestående system med kunststofnokker, der gør det nemt og hurtigt at
hægte præsentationssystemernes tavler af og på

M1
M2
M3
M4
M5
M6

15

Tekniske standarder, se side 18.
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Præsentationssystemer

Palette-Display
HOPPE-Palette-Display:
• pap-display på træ palette
• plads til produkt information
• kan indeholde op til 24 greb (ved foldekarton Nr. 337 og 48), 48 greb (ved foldekarton
Nr. 338) og 50 greb (ved foldekarton Nr. 317 og 319)
• leveres uden greb

Prøvetavle
HOPPE-prøvetavle:
• firkantet skrå prøvetavle med fod, polar fyr, med greb og retur-fjedremekanisme ved
dørgreb

Prøveklods
HOPPE-prøveklods til skydedørssæt:
• firkantet dørudsnit med fod (ikke falset dør), i polar fyr, med skydedørssæt og lås
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Vinduesgreb-model
HOPPE-vinduesgreb-model:
• vinduesprofil i træ med fod, vinduesgreb

Secustik®-model
HOPPE-Secustik® -model:
• Vinduesprofil i kunststof med fod, Secustik® -vinduesgreb, med knop til visning af
Secustik® -teknikken

Prøveklods
HOPPE-Prøveklods:
• firkantet profilsnit i fyr med fod, dørgreb og lås

15

Tekniske standarder, se side 18.
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Præsentationssystemer

HOPPE-prøvekuffert
HOPPE-prøvekuffert:
• Kuffert: plast, skumgummiindlæg til at holde demotavlerne
• Demotavler: polar fyr, med greb, retur-fjedremekanisme ved dørgreb
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Serieoversigt, farvekort og sortimentsmærkninger, se bagerst i kataloget.

Bilag

16
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Indholdsfortegnelse bilag

Leveringsanvisninger
Side 243

Produktlinierne
Serienavn
duravert ®
Acapulco
Athinai
Bergen
Brisbane
Capri
Genova
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§

Almindelige
salgsbetingelser
Side 244

Garantierklæringer

Brugsbetingelser

Side 253

Side 255

Produktoversigt
Side 258

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Produktgaranti

Produktinforma
Forkert anvend Side 250
Produktkapacit
Produktservice
Informations- o
Anvendelse i fo

Index
Side 256

2367375

Leveringsanvisninger

Ordremængder ...
... Skal indrette sig efter de angivne pakningsenheder (P.E.) og kartoner!
I modsat fald beregnes der 2,50 € (netto) for hver emballage, der er åbnet.

Bruttopriser ...
... er angivet i € og gælder inkl. moms som anbefalet slutbrugerpris. Prislisten
for 2017 erstatter alle tidligere prislister og indkøbsinformationer.

F9
Art. nr/€
1936871
30,69
1936863
36,90

F9
Art. nr/€
1936871
30,69
1936863
36,90

P.E. U.K.
1

10

1

10

P.E. U.K.
1

10

1

10

Ordrer …
... noteres iht. ”Almindelige salgsbetingelser” (se side 244–249).

Produktgaranti …
... for greb til døre og vinduer. Se venligst oplysningerne om dette emne (side
250–252).

Garantierklæringer ...
... vedrørende Resista® og funktionsgaranti. Se venligst oplysningerne om
dette emne (side 253–254).
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Almindelige salgsbetingelser

§ 1 Generelt – Gyldighedsområde
1. Kun vores salgsbetingelser er gældende; modstridende salgsbetingelser
eller ordregivers afvigende salgsbetingelser godkendes ikke, medmindre
disse udtrykkeligt er godkendt skriftligt af os. Vores salgsbetingelser gælder
også, hvis vi uden forbehold leverer til ordregiveren velvidende, at ordregiveren har modstridende eller afvigende salgsbetingelser.
2. Alle aftaler, der træffes mellem os og ordregiveren med henblik på udførelse af denne aftale, skal affattes skriftligt i denne aftale.
3. Vores salgsbetingelser gælder kun over for handlende (jf. § 14 i den tyske
BGB).
4. Vores salgsbetingelser gælder også for alle fremtidige forretninger med
ordregiveren, selvom der ved fremtidige forretninger ikke henvises særskilt til
de Almindelige salgsbetingelser.

§ 2 Tilbud – Tilbudsdokumentation
1. Vores tilbud er i enhver henseende uforpligtende for os.
2. Hvis ordren anses for et tilbud iht. § 145 i den tyske BGB, kan vi acceptere
dette tilbud inden for 4 uger.
3. Vi forbeholder os ejendoms- og ophavsret til afbildninger, tegninger, beregninger og anden dokumentation; disse må ikke gøres tilgængelige for
udenforstående. Dette gælder især for skriftlig dokumentation, der betegnes
som ”fortrolig”. Før udlevering til tredjepart skal ordregiveren indhente vores
udtrykkelige skriftlige samtykke. Med leveringen af billed- og tegningsdata får
ordregiveren udleveret den respektive gældende udgave af brugsbetingelserne fra HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair. Ordregiveren er indforstået
med gyldigheden af disse brugsbetingelser.

§ 3 Ordrebekræftelser
1. Ordrer, der afgives til os, er først bindende for os, når vi har bekræftet dem
skriftligt eller elektronisk.
2. Indsigelse fra vores side på grund af fejl gælder også som rettidig, selvom
den ikke sker omgående, men inden for en passende frist, efter at årsag til
indsigelsen blev fundet.

§ 4 Priser
1. Såfremt der ikke fremgår andet af ordrebekræftelsen, gælder vores priser
”ab fabrik”, ekskl. transportbetinget emballage; denne faktureres særskilt.
2. Vi forbeholder os ret til at forhøje vores priser, hvis der efter indgåelse af aftalen indtræder omkostningsforøgelser, særligt på grund af lønforhandlinger
eller stigninger i materialepriserne. Vi fremlægger dokumentation herfor på
anmodning fra ordregiver.
3. Den lovpligtige moms er ikke indregnet i vores priser; den vises særskilt på
fakturaen med den gældende lovbestemte procentsats på fakturadatoen.
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§ 5 Forsendelse
1. Hvis varen efter købers ønske sendes til denne, overgår risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af varen til køberen, senest når varen forlader fabrikken/lageret. Hvis varen er klar til forsendelse, og forsendelsen eller modtagelsen af varen forsinkes af grunde, som skyldes køberen,
overgår risikoen til køberen med modtagelsen af forsendelsesadvis.
2. Forsendelsesomkostningerne afholdes af køberen. Emballagen beregnes
til kostpris og tages ikke retur.

§ 6 Betaling
1. Fakturaer udstedes på dagen for leveringen eller afsendelsen. Det beløb,
der fremgår af fakturaen, forfalder med det samme og skal betales inden for 30
dage netto uden fradrag. Fristen gælder fra den dato, der fremgår af fakturaen.
Ved betaling senest 10 dage fra modtagelse af fakturaen giver vi 3 % kontantrabat på fakturaens nettobeløb, med mindre andet er aftalt. Kontantrabat på
nye fakturaer bortfalder, såfremt ældre fakturaer endnu ikke er betalt.
2. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, der ikke er retskraftige eller godkendt af os, eller at gøre nogen form for tilbageholdelsesret
gældende på grundlag af disse krav. Desuden har køber kun beføjelse til at
udøve en tilbageholdsret, såfremt modkravet beror på samme aftaleforhold.
3. Ved overskridelse af betalingsfristen på 30 dage fra fakturadato skal der
betales morarenter på den gældende bankrente plus 8 % fra datoen for overskridelsen. For udsendte rykkere fakturerer vi 3,00 euro pr. rykker.
Veksler anses kun som betalingsmiddel uden ansvar for protest og kun efter aftale og under forudsætning af, at de kan diskonteres. Der beregnes
diskonteringsomkostninger fra den dag at regne, hvor fakturabeløbet skal
betales. Alle vore krav – inklusive krav, hvor vi har modtaget veksler som betaling – forfalder til betaling med det samme, hvis betalingsbetingelserne ikke
overholdes, eller hvis vi efter indgåelse af aftalen modtager nøjagtige informationer, der forringer køberens kreditværdighed. Desuden er vi i et sådant
tilfælde berettiget til at nægte at effektuere udestående, indtil modydelsen er
effektueret, eller der er stillet sikkerhed for samme. Vi kan desuden nægte,
at varer, der er solgt med ejendomsforbehold, sælges videre, og forlange, at
varerne leveres tilbage.

§ 7 Leveringstid, force majeure, strejke og lockout
1. Aftalte eller meddelte leveringstider overholdes så vidt muligt men er alene
vejledende.
2. Hvis vi som underleverandør bliver forhindret i at opfyldes vores forpligtelser pga. uforudsete omstændigheder (force majeure), som vi ikke har kunnet
afværge (f.eks. driftsforstyrrelser eller forsinkelse i leveringen af vigtige råstoffer og materialer), selvom vi har udvist den omhu, man efter omstændighederne med rimelighed kunne forlange, forlænges leveringstiden i et passende
omfang, såfremt leveringen eller ydelsen ikke er blevet umuliggjort. Hvis leveringen eller ydelsen pga. ovennævnte omstændigheder umuliggøres, frigøres vi fra leveringspligten. Leveringsfristen forlænges desuden i passende
omfang i tilfælde af en lovlig strejke og en lovlig lockout. Hvis der er tale om
en ulovlig strejke, der fører til en driftsforstyrrelse, gælder foranstående vedrørende forsinkelsen, hvis og såfremt vi ikke omgående har kunnet standse
den ulovlige strejke vha. retlige tiltag, der iværksættes omgående.
Hvis leveringstiden i de foranstående tilfælde forlænges, eller hvis vi frigøres
fra vores leveringspligt, fordi ydelsen er umulig, bortfalder eventuelle heraf
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afledte krav på skadeserstatning fra ordregiverens side. Hvis ovennævnte
omstændigheder indtræffer hos ordregiveren, gælder tilsvarende for hans
modtagelsespligt.
Rettigheder iht. § 326 afs. 4 og 5 i den tyske BGB berøres ikke heraf. En
aftalepart, der bærer overtagelses-, sikrings- eller afværgelsesskylden, der er
årsag til forstyrrelsen, kan ikke gøre bestemmelserne i dette afsnit gældende.
3. Den berørte aftalepart skal omgående oplyse aftalepartneren om forhindringer af den art, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Hvis han undlader
dette, indtræder de understøttende retsvirkninger ikke.

§ 8 Reklamation, hæftelse, især hæftelse for fejl og mangler, og returneringer
1. Vi hæfter for fejl og mangler under forudsætning af, at ordregiveren har
opfyldt sin lovmæssige undersøgelses- og reklamationspligt korrekt iht. reglerne for handelskøb. Hvis der konstateres fejl og mangler, skal ordregiveren
ufortøvet give skriftlig meddelelse herom – ved synlige fejl og mangler inden
for fem dage efter modtagelse, ved ikke-synlige fejl og mangler straks efter,
at disse er blevet konstateret.
2. Hvis reklamationen er berettiget, har vi i første omgang ret til efterfølgende
fyldestgørelse, hvor vi efter eget valg kan vælge at afhjælpe fejlen eller foretage omlevering. Ordregiverens krav på dækning af omkostninger i forbindelse
med efterfølgende fyldestgørelse, herunder især transport-, vej-, arbejds- og
materialeomkostninger, er udelukket, såfremt omkostningerne øges, fordi leveringsgenstanden efterfølgende skal transporteres et andet sted hen end til
ordregiverens hjemsted, medmindre befordringen svarer til den bestemmelsesmæssige brug.
Før ordregiveren gør yderligere rettigheder gældende, skal denne skriftligt
angive en passende tidsfrist med afslag af opfyldelse, hvis ydelsen ikke erlægges inden fristens udløb. Dette gælder ikke, hvis vi forinden udtrykkeligt
har afvist efterfølgende fyldestgørelse. Hvis den genstand, der skal leveres,
kun er bestemt efter art, bortfalder ethvert krav på skadeserstatning, der er
uafhængigt af culpa. I øvrigt kan der kun rejses krav mod os om skadeserstatning, hvis der kan påvises grov uagtsomhed eller fortsæt fra vores side
med hensyn til skadens indtræden; § 444 i den tyske BGB berøres ikke heraf.
Denne begrænsning gælder ikke for skader, hvorved der er opstået fare for liv,
helbred eller sundhed, og som beror på uagtsom pligtforsømmelse fra vores
side eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra en lovlig repræsentants
eller medhjælpers side. Begrænsningen gælder heller ikke for andre skader,
der beror på en uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller en forsætlig eller
uagtsom pligtforsømmelse fra en lovlig repræsentants eller medhjælpers side.
3. Fremsættelsen af krav på grundlag af en beskaffenheds- eller holdbarhedsgaranti forudsætter, at vi udtrykkeligt og skriftligt har givet en sådan garanti.
Ordregiveren skal ved fremsættelsen af garantikrav stille egnede dele af den
levering, der reklameres over, til rådighed med henblik på kontrol.
4. Mangelskrav forældes to år efter levering; den forlængede forældelsesfrist
iht. § 438, afs. 1, nr. 2, i den tyske BGB berøres ikke heraf. Forældelsen
udsættes ved ordregiverens skriftlige erklæring, hvori der gøres mangelskrav
gældende, indtil det tidspunkt, hvor opfyldelsen af kravene afvises skriftligt fra
vores side, hvorved det er den anden aftaleparts modtagelse af den skriftlige
erklæring, som er bestemmende.
5. Ved erstatningspligt på grund af en krænkelse af aftalemæssige forpligtelser,
som vi kan gøres ansvarlig for, er erstatningskravet begrænset til dæknings246

skummen iht. vores produktansvarsforsikring. Denne begrænsning gælder
ikke for skader, hvorved der er opstået fare for liv, helbred eller sundhed, og
som beror på uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller en forsætlig eller
uagtsom pligtforsømmelse fra en lovlig repræsentants eller medhjælpers side.
Begrænsningen gælder heller ikke for andre skader, der beror på en uagtsom
pligtforsømmelse fra vores side eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra en lovlig repræsentants eller medhjælpers side.
6. Såfremt vores ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette tilsvarende for vores medarbejderes og andre medhjælperes personlige hæftelse.
7. Returnering af leverede varer fra ordregiverens side kræver vores forudgående skriftlig samtykke. Hvis tilbageleveringen til os sker på grundlag af en
berettiget tilbagetræden, f.eks. på grund af mangler ved den leverende vare,
har vi krav på at få mulighed for at give vores samtykke hertil, hvis ordregiveren har en særlig interesse i, at vi tager varen tilbage.

§ 9 Leveringer
1. De bestilte mængder leveres i emballageenheder. Leveringer på +/- 10 %
ved kundespecifikke produkter er produktionsteknisk mulige og gælder som
værende aftalt.
2. Delleveringer, som der udskrives fakturaer på, gælder som en særskilt aftale.

§ 10 Sikring af ejendomsforbehold
1. Vi forbeholder os ejendomsretten til varen, indtil alle fordringer fra forretningsforholdet, inklusive sekundære krav, erstatningskrav og indløsning af
check og veksler, er betalt. Ejendomsforbeholdet opretholdes ligeledes, hvis
vi medtager enkeltstående fordringer på en løbende regning, og saldoen opgøres og godkendes.
2. Forarbejdning eller omdannelse af købsgenstanden fra ordregivers side foretages altid for os, uden at vi forpligtes heraf. Hvis købsgenstanden forarbejdes
med andre genstande, der ikke tilhører os, erhverver vi medejendomsretten
til den nye genstand med købsgenstandens værdi sammenlignet med den
anden forarbejdede genstand på forarbejdningstidspunktet. For den genstand,
der opstår som følge af forarbejdningen, gælder i øvrigt det samme som for
den købsgenstand, der blev leveret med ejendomsforbehold.
3. Ordregiveren har kun ret til videresalg, videreforarbejdning eller montering
af varer købt med ejendomsforbehold under overholdelse af nedenstående
bestemmelser og kun på den betingelse, at fordringerne iht. nedenstående
pkt. 5 faktisk overgår til os.
4. Ordregiverens beføjelser med hensyn til lovligt salg, forarbejdning eller montering af varen købt med forbehold bortfalder ved tilbagekaldelse fra vores side
som følge af en vedvarende forringelse af ordregiverens formueforhold, senest
dog ved dennes betalingsstandsning eller begæring eller indledning af konkurs.
5. Ordregiveren overdrager hermed fordringerne, inklusive alle sekundære
rettigheder, fra videresalg af varen købt med ejendomsforbehold – inklusive
eventuelle saldofordringer – til os. Hvis varen er blevet forarbejdet eller blandet, og hvis sælgeren har opnået medejendom hertil svarende til fakturabeløbene, er han berettiget til købsprisfordringen forholdsmæssigt i forhold til
værdien af sine rettigheder til varen.
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Hvis ordregiveren monterer varer solgt med ejendomsforbehold på et
grundstykke/i en bygning, overdrager køberen allerede nu den fordring på
godtgørelse, der følger heraf eller af videresalget af grundstykket/bygningen,
svarende til fakturaværdien for varen solgt med ejendomsforbehold med alle
sekundære rettigheder, inklusive retten til indrømmelse af en sikkerhedspant
med forrang for resten.
Hvis ordregiveren har solgt fordringen inden for rammerne af ægte factoring,
forfalder vores fordring straks, og ordregiveren overdrager den fordring mod
factoringselskabet, der træder i stedet, til os, og betaler udbyttet til os uden
ophold. Ovennævnte transporter godtages af os.
6. Ordregiveren har beføjelse til at inddrive de transporterede fordringer, så
længe han opfylder sine betalingsforpligtelser. Inkassofuldmagten bortfalder
ved tilbagekaldelse, dog senest, hvis ordregiveren er i restance, eller ved en
væsentlig forringelse af ordregiverens formueforhold. I dette tilfælde har vi
hermed af ordregiveren fået beføjelse til at underrette køberen om transporten og selv inddrive fordringerne.
Ordregiveren er forpligtet til på anmodning at udlevere en præcis liste over
de fordringer, ordregiveren har krav på, med angivelse af navn og adresse på
køberen, størrelsen på de enkelte fordringer, fakturadato osv., til os, at give
os alle de oplysninger, der er nødvendige for at gøre de overdragne fordringer
gældende, og at lade os kontrollere disse oplysninger.
7. Hvis værdien af vores sikkerheder overstiger samtlige fordringer med mere
end 20 %, forpligter vi os til på anmodning fra ordregiver eller en tredjepart,
der påvirkes af en overdækning af sikkerhedsstillelse fra ordregiverens side,
at frigøre sikkerheder efter dennes valg.
8. Pantsættelse af eller overdragelse til sikkerhed af varen købt med ejendomsforbehold eller de transporterede fordringer er ikke tilladt. Vi skal straks underrettes om pantsættelser eller andre indgreb fra tredjepart med angivelse af
pantkreditoren, så vi i givet fald kan anlægge sag iht. § 771 i den tyske retsplejelov. Såfremt pantkreditoren eller andre tredjeparter ikke er i stand til at betale
de omkostninger, der måtte opstå i eller uden for retten i forbindelse med en
klage iht. § 771 i den tyske retsplejelov, hæfter ordregiveren for vores udlæg.
9. Hvis vi tager købstanden tilbage på grund af ejendomsforbeholdet, foreligger der ikke en tilbagetræden fra aftalen, medmindre vi erklærer dette udtrykkeligt og skriftligt. Vi kan opnå fyldestgørelse ved at sælge den vare, der
er købt med ejendomsforbehold, og som vi har taget tilbage, på det åbne
marked.
10. Ordregiveren opbevarer varen købt med ejendomsforbehold for os vederlagsfrit. Han har pligt til i tilstrækkeligt omfang at forsikre købsgenstanden
mod almindelige farer som f.eks. brand, tyveri og vand. Ordregiveren overdrager hermed erstatningskrav, der måtte opstå pga. skader af ovennævnte
art mod forsikringsselskaber eller andre erstatningspligtige, svarende til varens fakturaværdi til os. Vi godtager hermed denne overdragelse.
11. Alle fordringer samt rettigheder fra salget med ejendomsforbehold i alle
de særlige former, der er fastlagt i disse betingelser, består indtil fuld frigørelse fra eventualforpligtelser, som vi har indgået i ordregiverens interesse.

§ 11 Værktøjsomkostninger
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1. Der beregnes altid kun værktøjsomkostninger i andele, der er adskilt fra
varens værdi. Ved godtgørelse af omkostningsandele til værktøjer erhverver
ordregiveren intet krav på værktøjerne; de forbliver producentens ejendom

og i dennes besiddelse. Producenten forpligter sig til at opbevare værktøjerne for ordregiveren i 1 år efter sidste bestilling. Hvis ordregiver før udløbet
af denne frist meddeler, at han inden for det næste år vil foretage yderligere
bestillinger, forlænges opbevaringsfristen med endnu et år. Efter denne tid,
og hvis opfølgende ordrer udebliver, kan producenten frit disponere over
værktøjerne.
2. Værktøjsomkostninger for ordrer, der ikke effektueres: For ordrer, der annulleres på udviklingsstadiet (pga. vanskeligheder med formgivning eller nyt
design) eller i opstarten, forbeholder vi os ret til at fakturere de påløbne omkostninger. Her faktureres de påløbne omkostninger til prototypeværktøjer i
forbindelse med frigivelse af modellen, ved annullering efter frigivelse af modellen faktureres de påløbne omkostninger afhængigt af det beregnede månedlige forbrug for hele omfanget af serieværktøjer, specialanordninger og
lærer.
3. De fremstillede, fakturerede værktøjer bliver stående i fire uger med henblik
på, at ordregiver kan besigtige dem, og skrottes, når denne frist er udløbet.
Færdige udviklingsplaner og konstruktionstegninger af værktøjerne kan ikke
besigtiges af hensyn til beskyttelse af den anvendte fremstillingsproces.

§ 12 Modtagelsesfrist
1. Hvis køberen skal afbestille eller modtage den bestilte vare inden for en
bestemt frist, står det os frit for uden videre at træde tilbage fra aftalen, når
denne frist er udløbet, eller at udstede en faktura.

§ 13 Leveringssted, værneting, retsregler,
der skal anvendes, gyldighed
1. Leveringssted og værneting for alle stridigheder, der hidrører fra aftaleforholdet, inklusive eventuelle check-, veksel- og dokumentprocesser er ordregivers hjemsted, såfremt ordregiver er erhvervsdrivende eller ikke har et
generelt værneting inden for landets grænser.
2. For aftaleforholdet gælder tysk lovgivning. FN’s køberet er udelukket.
3. Hvis en eller flere bestemmelser i aftalen bliver ugyldige, berøres de øvrige
bestemmelser ikke heraf.
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Produktgaranti ved beslagsystemer til døre og vinduer
(f.eks. dørgrebsbeslag og vinduesgreb)
1. Produktinformation og bestemmelsesmæssig anvendelse
2.	Forkert anvendelse (uhensigtsmæssig håndtering eller anvendelse i strid
med bestemmelserne)
3. Produktkapacitet
4. Produktservice
5. Informations- og instruktionspligt
6. Anvendelse i forbindelse med beslægtede beslag
På grund af den nye lov om produktansvar skal producenten af produkter
definere disse mht. kapacitet (instruktions- og anvisningspligt).
I den forbindelse giver HOPPE følgende informationer om HOPPE-beslagsystemer.
1. Produktinformation og bestemmelsesmæssig anvendelse
HOPPE-beslagsystemer er betjeningsanordninger, der kan åbne, lukke og/
eller spærre døre, vinduer og vindueselementer i højhus-/boligbyggeri.
De anvendes normalt sammen med supplerende beslagkomponenter som
låse, cylindere eller dreje-/vippebeslag.
Ved beslag med faste betjeningsanordninger (knopper, greb) skal ufravigelige retsforskrifter overholdes, f.eks. ved brandsikringsafslutninger og disses
flugtretning.
Medleverede fastgøringsmidler skal altid anvendes og monteres iht. monteringsforskrifterne.
Dette gælder for fastgøringsmidler
a) fra HOPPE
b)	for alle fastgøringsmidler eller forskrifterne for det beslag, der hører til produktet (vinduesgreb: skruer fra producenten, der fremstiller dreje-/vippebeslag).
Produkter, der anvendes i et aggressivt, korrosionsfremmende miljø, er specialbeslag; de bør kun anvendes efter forudgående aftale med HOPPE.
2. Forkert anvendelse (fagligt ukorrekt håndtering eller anvendelse i
strid med bestemmelserne)
Forkert anvendelse – dvs. en anvendelse af produktet, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne – af beslagsystemer til døre og vinduer
foreligger, hvis
-	betjeningen sker vha. hjælpeværktøj (f.eks. tænger eller påsatte rørstykker),
-	beslagene påføres ekstra belastning (holde- og støttebelastning) (f.eks.
ved at der stilles en genstand under et dørgreb for at blokere døren),
-	ved udøvelse af mere kraft end den normale kraft fra hånden på grebet
(f.eks. forsøg på at blokere dreje-/vippebeslaget med øget magtanvendelse eller ved at anvende dørgrebene som holdeelement (f.eks. under
børns leg),
-	der indføres fremmede og/eller ikke-bestemmelsesmæssige genstande
(f.eks. stifter fra andre producenter eller en kombination af fremmede produktdele og HOPPE-produktdele),
250

-	der sker ind- og angreb, der har indflydelse på funktionen (f.eks. ind- eller
udbrudsforsøg med hjælpeværktøj ved aflåselige vinduesgreb),
- overfladen beskadiges med skarpe genstande,
-	der indføres fremmede og/eller ikke-bestemmelsesmæssige genstande i
beslagsystemet eller i låsepladen, hvorved den korrekte funktion hæmmes,
- 	der sker indgreb i eller angreb på beslagsystemet eller låsepladen, hvorved
konstruktionen, virkemåden eller funktionen ændres.
3. Produktkapacitet
DIN-standard 18255, 18257 samt 18273 er bestemmende (vejledende) ved
beslagsystemerne til døre og RAL-RG 607/9 ved beslagsystemer til vinduer.
Standardernes indhold gælder tilsvarende for andre beslag.
Ved vinduesgreb gælder bestemmelserne i RAL samt bestemmelserne fra relevante institutter (f.eks. Institut für Fenstertechnik (institut for vinduesteknik),
Rosenheim, Tyskland).
Krav, der ikke fremgår af denne dokumentation, skal aftales med HOPPE.
Hvor længe et produkt kan anvendes, afhænger især af
- betjeningshyppighed,
- betjeningsmåde,
- omgivende miljø og pleje.
Det er nødvendigt at udskifte et beslagsystem, hvis det trods service og pleje
ikke fungerer tilfredsstillende, eller hvis overfladen udgør en fare for kvæstelser.
4. Produktservice
Sørg for, at beslagsystemer og fastgøringsmidler er monteret korrekt med
henblik på fejlfri funktion!
Alle bevægelige dele skal efterses mindst én gang om året.
Dette gælder især for stifter i dørgreb samt låsecylindere til aflåselige vinduesgreb. Ved låsecylindere skal man være særligt opmærksom på ikke at
anvende olie, der stivner (grafit er velegnet).
Beslagsystemer skal alt efter brug behandles med de af HOPPE anbefalede
plejemidler.
Produkterne må aldrig behandles med stærke syrer og baser. Undgå tilsmudsning med mørtel og lignende materialer. Der bør kun anvendes rengøringsmidler, der ikke indeholder korrosionsfremmende bestanddele.
5. Informations- og instruktionspligt
Forhandlere, planlæggere/arkitekter, rådgivende institutioner, håndværkere,
bygherrer og brugere har følgende dokumentation til rådighed:
- Kataloger og brochurer
- Produkttekster,
- Indkøbsinformationer
- Tilbudsdokumentation,
-	
DIN-standarder: 18255, 18257, 18273 samt supplerende standarder
(Beuth-Verlag GmbH, D-10785 Berlin), vejledninger til montering, betjening og vedligeholdelse.
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Desuden står HOPPE til disposition med rådgivning efter behov.
Ved valg af HOPPE-beslag samt ved montering, betjening og pleje opfordres
- arkitekter, planlæggere og rådgivende institutioner til at rekvirere og følge
alle nødvendige
produktinformationer fra HOPPE
-	specialforretninger til at følge produktinformationer og henvisninger i dokumentationen og især at rekvirere alle nødvendige vejledninger fra HOPPE
og udlevere disse til håndværkerne;
-	håndværkere til at følge produktinformationerne og især at rekvirere betjenings- og plejeanvisningerne fra HOPPE og udlevere disse til ordregivere
og brugere.
6. Anvendelse i forbindelse med beslægtede beslag
Mulige varianter samt tilbehør til de enkelte beslagsystemer skal med hensyn
til produktinformationer og bestemmelsesmæssig anvendelse, oplysninger
vedrørende forkert brug, produktkapacitet, produktservice, informations- og
instruktionspligt behandles efter deres respektive karakteristika.
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1. Resista® – Overfladegarantien fra HOPPE
Garanti:
Som supplement til og ud over sælgers hæftelse ved fejl og mangler tilbyder
vi en holdbarhedsgaranti på følgende betingelser og i det omfang, der er
beskrevet nedenfor. Som producent garanterer vi, at overfladen på beslag
fra HOPPE, der anvendes korrekt, holder upåklageligt. Overfladegarantien
Resista® omfatter alle mangler, hvor der ikke er tale om fagligt ukorrekte påvirkninger, og som påviseligt alene skyldes fabrikations- eller materialefejl,
f.eks. hvis overfladen løber an eller gennemsyres (”pletdannelse”), eller hvis
beskyttelseslaget løsner sig.
Garantiudelukkelse:
Alle udskiftelige enkeltdele, f.eks. skruer, forbindelsesstifter osv., er udtrykkeligt udelukket fra garantien. Vi påtager os desuden intet ansvar for skader,
der skyldes:
- uegnet og fagligt ukorrekt brug,
- forkert og skødesløs håndtering,
-	tilsidesættelse af monterings- og plejeanvisninger, ændringer og egne reparationer,
-	kemiske og fysiske påvirkninger af materialets overflade som følge af fagligt ukorrekt brug, f.eks. beskadigelse ved brug af skarpe genstande.
Garantibetingelser:
Vores garanti består udelukkende i, at vi, hvis der inden for garantiperioden
opstår en mangel i overfladen på HOPPE-beslag, for den første slutbruger
efter vores eget valg enten foretager en gratis reparation af produktet eller
gratis leverer et tilsvarende beslag eller et lignende beslag til samme pris. Der
ydes ikke godtgørelse til garantitageren for dennes omkostninger, gebyrer,
porto og lignende. Garantikravet kan kun gøres gældende mod forevisning
af produktet samt et bevis for, at fejlen i overfladen er opstået inden for garantiperioden. Dette bevis kan især være fremvisning af købskvitteringen. Vi
anbefaler derfor, at man gemmer købskvitteringen omhyggeligt, og som minimum indtil garantien udløber.
Garantiperiode:
Garantiperioden er på 10 år og begynder den dag, hvor den første slutbruger
køber produktet. I tilfælde af reklamationer bedes De henvende Dem direkte
til sælgeren eller producenten og forelægge produktet og købskvitteringen.
Oplysninger vedrørende tilsagn om garanti, se § 477 i den tyske BGB:
De lovbestemte reklamationsrettigheder gælder ubegrænset og helt uafhængigt af denne producentgaranti og af, om den foreskrevne garanti gøres gældende eller ej. Efter eget valg kan køber ud over eller også uden fremsættelse
af garantikravene gøre de lovbestemte reklamationsrettigheder ved fejl og
mangler ved købsgenstanden – herunder især efterfølgende fyldestgørelse,
nedslag i købsprisen eller skadeserstatning (se § 437 i den tyske BGB og
relaterede bestemmelser, især reglerne om forældelse i § 438 i den tyske
BGB) – gældende over for sælger.
HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair
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2. HOPPE-funktionsgaranti på dør- og vinduesbeslag
Oplysninger om garanti:
Bortset fra og ud over sælgers erstatningsansvar for mangler tilbyder vi en
holdbarhedsgaranti på følgende betingelser og i det omfang, der er beskrevet nedenfor. Som producent garanterer vi fejlfri funktionalitet for korrekt anvendte dør- og vinduesbeslag fra HOPPE. Denne funktionsgaranti gælder
for følgende:
- Overførsel af den roterende bevægelse til dørlås eller vinduets dreje-/vippebeslag
- Låsemekanismen (for vindueshåndtag med specielle funktioner: aflåselig,
automatisk låsning eller Secustik®)
Garanti-udelukkelser:
Alle udskiftelige elementer, såsom skruer, forbindelsesstifter osv. er udtrykkeligt udelukket fra funktionsgarantien. For elektroniske komponenter gælder en garanti på 24 måneder. Vi påtager os desuden intet ansvar for skader,
der skyldes:
- uegnet eller ukorrekt brug
- forkert eller forsømmelig håndtering
- ikke-overholdelse af instruktioner vedr. installation og pleje, ændringer og
egenhændige reparationer
- kemiske og fysiske påvirkninger af materialets overflade, som ikke er forårsaget af normal brug, som f.eks. beskadigelser pga. skarpe genstande
- elementer (dør, vindue) og/eller dele (såsom lås, bånd, osv.), som ikke fungerer korrekt.
Garanti-ydelser:
Vores garanti består udelukkende i, at vi efter eget skøn for den første slutbruger udfører gratis reparation af produktet eller en gratis levering af tilsvarende eller lignende udskiftningsdele i tilfælde af at en defekt eller mangel
opstår i garantiperioden i den mekaniske virkningsgrad. Garantitagers omkostninger, udgifter, porto og lignende erstattes ikke. Garantikravet kan kun
gøres gældende ved fremvisning af produktet, samt som et bevis for at fejlen i den mekaniske funktion opstod inden for garantiperioden. Dette bevis
kan for eksempel være dokumentation i forbindelse med købsleverancen. Vi
anbefaler derfor, at du beholder dokumentationen for købsleverancen indtil
garantiperioden er udløbet.
Garantiperiode:
Garantiperioden er på 10 år og begynder på den dag hvor produktet sælges til den første slutbruger. I tilfælde af reklamationer bedes man forevise
produktet og købsdokumentationen direkte til sælgeren eller producenten.
HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair
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Brugsbetingelser til
HOPPE billed- og tegningsdata

Eksempler

HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – efterfølgende kaldt HOPPE – stiller
på grund af fælles sammenarbejde ved salgsfremskyndelsen billed- og tegningsdata til de fra HOPPE leverede produkter gratis til rådighed. Såvel de
viste produkter som også billed-/tegningsdata er patentbeskyttet og HOPPE
er uden restriktioner ejer af disse data. Det gælder også for varemærkerettigheder fra HOPPE, som bruges i sammenhæng med disse billed-/tegningsdata.
HOPPE billiger brugen af billed-/tegningsdataene i printmedier, f.eks. i kataloger og lignende salgsbrochurer som brugeren distribuerer til sine kunder.
Hvis billed-/tegningsdata bruges til reklamer og til brugerens Internet-præsentation, skal HOPPE underrettes i forud. Brugeren informerer de pågældende trykkerier/servicevirksomheder om, at billed-/tegningsdataene er patentbeskyttet.

Filnavn:
1138-42K+KV+FI-42KS+KVS+FIS OB

Brugeren må ikke forandre indholdet af de fra HOPPE til rådighed stillede
billed-/tegningsdata på hvilken som helst måde, f.eks. med pågældende billedbearbejdningsprogrammer. Det er brugeren også forbudt at gennemføre
eller bestille printtekniske forandringer af billedstørrelsen.
Brugeren foretager alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte de fra
HOPPE til rådighed stillede billed-/tegningsdata mod misbrug fra tredje personer og informerer HOPPE omgående, hvis brugeren får kendskab til et
sådant misbrug.
Til hver brug af billeddataene skal der overgives to dokumentationseksemplarer til HOPPE. Med brugen af billeddatene godkender brugeren brugsbetingelserne. Loven fra Svejts er gældende. Værneting er CH-7000 Chur/GR.

Filnavn:
1138-42FI-42FIS OB

Müstair, januar 2006

Filformater
Billed- og tegningsdata kan fås fra HOPPE i følgende standardformater:
Billeder
Formattype:
Filformat
Komprimering
Modus
Opløsning

Pixel *

Tegninger

Pixel *

Pixel *

Vektor **

jpg

tif

jpg

eps

dwg

10/Standard

LZW

10/Standard

ingen

ingen

RGB

CMYK

Graustufen

-

-

300 dpi

300 dpi

750 dpi

uafhængigt

uafhængigt

Andre filformater skal forespørges.
** Pixelfiler kan kun forstørres 20-25 % af den oprindelige størrelse.
** Vektorfiler kan vilkårligt forstørres uden kvalitetstab.
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Fabriksnummeret
Side
30P
98
30PS
98
42FIS
81
42FIS
81
42FIS
127
42KS
127
49PNS
145
55S
99
55SDS
99
58/42K
125
59F
128
59M
128
66NS
146
300F
125
300PI
126
436-2
146
535
146
2900F
97
2900M
97
2910
126
3110FL
126
4920 – Kit 1
89
4920 – Kit 3
89
4920 – Kit 5
89
4930 – Kit 1
90
4930 – Kit 3
90
4930 – Kit 5
90
5000
118
5004D med design-riller
118
5110
118
Amsterdam – 1400/42FI
119
Amsterdam – 1400/849FI/849FIS
70
Amsterdam – E1400Z/42FI
119
Amsterdam – E1400Z/849FI/849FIS
0
Atlanta – 86G/3331/3310/1530 ES1 (SK2)
106
Atlanta – 1530/42FI
120
Atlanta – 1530/42FI/42FIS
71
Atlanta – 1530/3331/3310 ES1 (SK2)
106
Atlanta – M1530/849FI/849FIS
71
Bedford – 114L/42FI/42FIS
72
Bergen – M1602/19FI
114
Bergen – M1602/19FI/19FIS
61
Beslag-pelare-display
170
Beslag-pelare-display stor
170
Birmingham – 1117/17FI/17FIS
84
Bonn – E150Z/42FI
120
Bonn – E150Z/42FI/42FIS
73
Bonn – E150Z/849FI/849FIS
72
Boreskabeloner
161
Bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 1
158
Bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 2
158
Bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 5
158
Bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 7
159
Bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 8
159
Bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 9
159
Bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 10
160
Bøjlegrebsfastgøringssystem nr. 11
160
Bøsning
162
Bøsning
162
Cádiz – 1767/17FI/17FIS
84
Cannes – M1545/849FI/849FIS
73
Cardiff – E1850Z/17FI/FIS
84
Dallas – HS-0643/419
153
Dallas – HS-0643/419/420
153
Denver – E1310Z/42FI
120
Denver – E1310Z/42FI/42FIS
74
Denver – E1310Z/849FI/849FIS
74
Diskpræsentation
168
Display 60
170
Dubayy – 1107/17FI/17FIS
85
Dublin – 1124/843KV/843KVS (DIN Version) *
85
E30P
99
E30PS
100
E42FIS
81
E487
156
E498
156
E5311
119
Essen – E1555Z/17FI/FIS
86
Fastgøringssæt
162
Fastgøringssæt
162
Firkantstift
162
Genova – M1535/849FI/849FIS
63
Gevind-kapskrue
163
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Fabriksnummeret
Ibiza – 1171/17FI/17FIS
KISI2 F U26
KISI2 F U76
KISI F U71Z
Las Vegas – E1440Z/19FI
Las Vegas – E1440Z/19FI/19FIS
Luxembourg – 099KH/U26
Luxembourg – 199
Luxembourg – 199/42FI/42FIS
M59F
M59M
M216N
Maribor – 1766/17FI/17FIS
Marseille – E1138Z/849FI/849FIS
Melbourne – 1672/19FI/19FIS
München – M112SH
New York – 0810S/U10 (100 Nm)
New York – 0810S/U10 (TBT1)
New York – 0810SVS/U10 (SecuDuplex)
New York – 0810SV/U10
New York – 0810/U26
New York – 0810/U76
New York – 0810/US10
New York – 0810VK/93S
New York – 0810VK/300KL
New York – 0810VKS/U76Z
New York – 0810VK/U76
New York – 1810/42FI
New York – 1810/42FI/42FIS
New York – HS-0810/431N
New York – HS-0810/431N/422
New York – PSK-0810S/U10 (100 Nm)
New York – PSK-0810/U10
Nøgle
Nøgle
OZE1
Paris – 138L/3337
Paris – E138Z/849FI/849FIS
Prøveklods
Prøveklods, skydedørsæt
Prøvekuffert
Prøvetavle med fod PT-3
Prøvetavler M1-M6
Returfjeder RFL08-1 til dørgrebsroset
Returfjeder RFL11-1 DIN version
Returfjeder RFL42 Skandinavisk version
Returfjeder til langskilt 2900F
Ródos – M1603/23FI
Ródos – M1603/23FI/23FIS
San Diego – 1191/17FI/17FIS
Secustik®-klods
Sekskantsøjle
Stiftfortykker
Stjernesøjle
Stockholm – 1140
Stockholm – 1140/42FI/42FIS
Stockholm – 1140/42K/42KS
Stockholm – E1140Z/849FI/849FIS
Stockholm – E1140Z/3331/3310 ES1 (SK2)
Strasbourg – PSK-0735/U26
Tilbehørssæt
Tôkyô – 76G/3346/1710RH
Tôkyô – 0710ES/6
Tôkyô – 0710EVKS/6
Tôkyô – 0710LRH/U71Z
Tôkyô – 0710LVK/U71Z
Tôkyô – 0710RH/66N
Tôkyô – 0710S/U26
Tôkyô – 0710S/U26 (100 Nm)
Tôkyô – 0710S/U26 (TBT1)
Tôkyô – 0710SV/U26
Tôkyô – 0710/U26
Tôkyô – 0710VK/93S
Tôkyô – 0710VK-KH/U14K
Tôkyô – 0710VKR/U76Z
Tôkyô – 0710VKS/U76Z
Tôkyô – 0710VK/U26
Tôkyô – 0710VK/U76
Tôkyô – 1710
Tôkyô – 1710/42FI
Tôkyô – 1710/42FI/42FIS
Tôkyô – 1710/42K/42KS
Tôkyô – 1710RH/93S

Side
85
144
144
144
114
65
134
121
75
128
128
98
86
75
67
121
135
135
135
136
136
137
136
134
134
137
137
121
76
153
154
152
152
162
162
127
96
76
171
171
171
168
172
163
163
163
163
122
77
86
172
169
162
169
122
78
122
77
107
152
162
96
143
143
142
142
138
139
139
139
140
140
138
141
141
141
140
142
123
123
78
123
138

Tôkyô – 1710RH/3346
Tôkyô – 1710RH/3900NS
Tôkyô – HS-571/431N
Tôkyô – HS-571/431N/420
Tôkyô – M1710RH/42K/42KS
Tôkyô – SG0710RH
Trekantsøjle
Trondheim – E1430Z/849FI/849FIS
U26SV
U71SV
Verona – 1510
Verona – 1510/42FI/FIS
Vitória – 1515
Vitória – 1515/42FI/42FIS
Vitória – M1515/23FI
Vitória – M1515/849FI/849FIS
Vitória – M1515/3331/3310 ES1 (SK2)
Vægpræsentation

96
97
154
154
124
143
169
79
145
145
124
79
124
80
125
80
107
168

Notater
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Produktoversigt (alfabetisk efter serienavn)

Produktlinierne
Serienavn

Materialer *
Model nummer

A

E

M

Greb til
indvendige døre

HCS®

duravert®
Bergen

M1602

•

S. 60

Genova

M1535

•

S. 62

duraplus®
Amsterdam

(E)1400

•

•

S. 66

Atlanta

(M)1530

•

Bonn

E150

•

Bremen

1505

Cannes

M1545

Dallas

0643

Denver

E1310

Houston

M1623

Lecce

1405

•

Liverpool

1313

•

London

113

•

Luxembourg

199

•

Marseille

E1138

Meran

M112

•

München

M112

•

New York

1810

Paris

E138

Perth

A1880

Ródos

M1603

Stockholm

E1140

•

Strasbourg

0735

•

Tôkyô

(M)1710

•

Toulon

0737

•

Trondheim

E1430

Verona

1510

•

Vitória

(M)1515

•

Produkter udenfor serie

•

S. 94

•

S. 67

•

S. 68
•

•

S. 68
S. 69

•

S. 69
•

S. 70
S. 71

S. 94
S. 71
•

S. 72

•

S. 72
•

S. 73

•

S. 95
S. 95

•
•

S. 74

•

•

•

S. 75

S. 75
S. 76

•

•

S. 76

•

S. 78

S. 96

duranorm®
Birmingham

1117

•

S. 86

Dublin

1124

•

S. 86

Essen

E1555

Ibiza

1171

•

San Diego

1191

•

Utrecht

E1440Z

Skydedørssæt

4920 / 4021 / 4930

•

S. 87
S. 88

•

S. 88

•

Produkter udenfor serie
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* Materialer: A = Aluminium, E = Rustfrit stål, M = Messing

Skydedørssæt og
skydedørsskåle

Greb for profildøre

Indbrudshæmmende
beslag

Bøjlegreb

Greb til facadedøre

Vinduesgreb og
greb til
balkon-/terrassedøre

PSK- og HS-greb

S. 150

S. 118

S. 154

S. 180

S. 155

S. 180

S. 155

S. 218
S. 156

S. 108
S. 181
S. 156

S. 119
S. 157
S. 108

S. 157
S. 122

S. 184

S. 212, S. 219

S. 158

S. 158
S. 159

S. 189

S. 161

S. 190

S. 213
S. 108

S. 213, S. 220
S. 221

S. 120

S. 164
S. 166

S. 110

S. 121

S. 128

S. 168

S. 199

S.222

S. 98
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Farvekort

Aluminium

F1
Aluminium sølveloxeret

F1/F69
Aluminium sølveloxeret/
børstet stål

F9-2
Aluminium ståleloxeret
matstruktur

F271
Guldfarve blank

F9006M
Lys alufarve mat

F1/F69
Aluminium sølveloxeret/
Børstet rustfrit stål

F3
Aluminium guldeloxeret

F49/F9-2
Krom/alu ståleloxeret mat

F7039
Kvarts grå

F9010
Aluminium hvidlakeret
RAL 9010

F1-2
Aluminium sølveloxeret
matstruktur

F1-2-S
Aluminium sølveloxeret
matstruktur - SecuSan ®

F5
Sort-brun eloxeret

F9
Aluminium ståleloxeret

F94-1
Kromfarve satineret

F249
Kromfarve blank

F7508
Lys alu metallic

F7503
Alu sølvfarvet

F9016
Aluminium hvidlakeret
RAL 9016

Rustfrit stål

F69
Børstet rustfrit stål

F69-S
Børstet rustfrit stål –
SecuSan ®

F77-R
Rustfrit stål messing farve
Poleret messing – Resista®

Messing

F41-R –
Messing krom satineret –
Resista®

F42-R
Messing krom stålsatineret –
Resista®

F49/F9
Messing krom/ståleloxeret alu

F77-R
Poleret messing –
Resista®

16
Farveafvigelser i det trykte kan forekomme.

HOPPE: Repræsentationer og agenturer i Skandinavien
HOPPE Nordic Countries Oy
Hyrylänkatu 8
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info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

Tel. +358 (0)9 81 71 10 53
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www.hoppe.com

Distributør Sverige:

Distributør Finland:

BESLAGSKONSULT AB
Uggledalsvägen 45
SE-427 40 Billdal

Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10B
FI-00500 Helsinki

Tel. +46 (0)31 91 40 30
Fax +46 (0)31 91 40 31
info@beslagskonsult.se
www.beslagskonsult.se

Tel. +358 (0)9 77 43 27 10
Fax +358 (0)9 77 43 27 20
scancerco@scancerco.fi
www.scancerco.fi

Distributør Danmark:

Distributør Norge:

KH-Trade
Theilgaards Allé 3, ”Den Hvide By”
DK-4600 Køge

BOYESEN & MUNTHE AS
Haavard Martinsens Vei 19A
NO-0978 Oslo

Tel. +45 70 23 40 30
Fax +45 70 23 40 31
info@kh-trade.dk
www.kh-trade.dk

Tel. +47 23 34 70 00
Fax +47 23 34 70 19
tl@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no
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