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Vaše „vizitka domu“:
Program HOPPE pro vchodové dveře
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Záruka funkčnosti poskytovaná společností HOPPE

Podle našeho pojetí je značkové kování HOPPE splněním záruky kvality 
vůči uživateli. Aby se tato záruka dala určitým způsobem změřit, poskytuje 
společnost HOPPE 10-ti letou záruku funkčnosti na veškeré dveřní 
a okenní kliky (pokud budou dodrženy příslušné montážní návody a pokyny 
k údržbě).

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

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

1. Testy dveřních kování
Norma DIN EN 1906 stanovuje pro životnost kování dvě třídy, od kterých 
jsou odvozeny zkoušky trvalé funkčnosti s různými zkušebními cykly:
 
•	 Třída 6:
střední frekvence používání, použití kování v  obytné oblasti: 100.000 
zkušebních cyklů (1 zkušební cyklus = stisknutí kliky jako při jednorázovém 
otevření a zavření dveří) 

•	 Třída 7:
vysoká frekvence používání, použití kování v jiných než obytných objektech: 
200.000 zkušebních cyklů

2. Testy okenních klik
V  oblasti okenních klik požaduje norma RAL-GZ 607/9 u  zkoušky trvalé 
funkčnosti nejméně 10.000 zkušebních cyklů zahrnujících funkce otočení 
a sklopení. 

Záruka funkčnosti

Tím, že poskytuje 10-ti letou záruku  
na funkci, překonává společnost 
HOPPE také dvouletou záruční dobu 
požadovanou občanským zákoníkem 
a stanovuje tak nový standard kva-
lity pro značková kování.

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

stavebních dílech  

Zkušební kritéria 
používaná společ-

ností HOPPE

15.000 zkušebních cyklů 
 na okenním dílci

Zkušební kritéria 
používaná společ-

ností HOPPE

182.500 zkušebních cyklů 
na dveřním dílci

255.500 zkušebních cyklů 
na dveřním dílci

I po 10 letech intenzivního používání 
je tu stále klika pro Vás!  
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Norma RAL-GZ 607/6, popř. DIN 18257 platná pro bezpeč-
nostní kování

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

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

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

•	Pro	tyto	čtyři	třídy	bezpečnosti	byly	stanoveny	vlastnosti	a požadavky,	které	
jsou uvedeny v předcházející tabulce (viz také tabulka na straně 5).

 Dále musí být zajištěna ochrana venkovního štítu bezpečnostního kování 
i spojovacích prvků tohoto štítu proti odvrtání (povrchová tvrdost 60 HRC).

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

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

Bezpečnostní	kování

Vlastnosti Požadavky

ES0
(SK1)

ES1
(SK2)

ES2
(SK3)

ES3
(SK4)

Tahové zatížení 
krytu cylindrické 

vložky (ZA)
- 10 kN 15 kN 20 kN

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

1 N (newton) je síla, která je potřebná k tomu, aby se těleso o hmotnosti 1 kg během 1 sekundy 
uvedlo s rovnoměrným zrychlením z klidu do pohybu o rychlosti 1 m/s (metr za sekundu).
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Třída bezpeč-
nosti podle DIN 
18257:2003-03, 

odstavec 4

Třída bezpeč-
nosti podle 

EN1906:2012-12, 
odstavec 4.1.8

Účinnost bez-
pečnosti podle 
EN1906:2012-12, 
odstavec 4.1.8

ES0 SK1
(třída 1)

nízká odolnost proti 
vloupání

ES1 SK2
(třída 2)

střední odolnost proti 
vloupání

ES2 SK3
(třída 3)

vysoká odolnost proti 
vloupání

ES3 SK4
(třída 4) 

mimořádně vysoká 
odolnost proti 

vloupání

DIN	EN	1906	(Bezpečnostní	kování)

Evropské a národní normy pro bezpečnostní kování

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

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

Národní norma platná pro bezpečnostní kování DIN 18257 platí od té doby 
jako doplňující norma (vydání z března 2003), aby bylo možno jednak 
realizovat výše uvedenou harmonizaci rozměrů a přizpůsobení normě DIN 
EN 1906 a jednak zachovat označování třídami ES. Následující tabulka 
uvádí vzájemné porovnání tříd bezpečnosti.

Bezpečnostní	kování	mají	účinně	ztěžovat	násilné	otočení	profilové	cylindrické	
vložky a bezprostřední mechanické násilné působení na uzamykací mecha-
nismus. Třída ES0 neposkytuje dostatečnou odolnost proti vloupání, je však 
požadována v jiných evropských zemích. Kování zařazená v této třídě nejsou 
poradenskými pracovišti kriminální policie v Německu doporučována.

Požadavky na zařazení do různých tříd bezpečnosti (SK) podle DIN EN 1906 
a vzájemné porovnání s třídami podle DIN 18257 (ES) naleznete v tabulkách 
na vedlejší straně.
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Vzájemné porovnání požadavků na bezpečnostní kování podle norem 
DIN 18257:2003-03 a DIN EN 1906:2012-12

Kování HOPPE jsou zkoušena podle norem DIN 18257 a  RAL-GZ 
607/6 a certifikována podle certifikačního programu zkušeben DIN 
CERTCO (TÜV Rheinland) nebo PIVCERT. V České republice je ková-
ní ještě zkoušeno na dveřních křídlech podle ČSN EN 1627.

DIN ES0 EN SK1 DIN ES1 EN SK2

Zkouška pevnosti štítu
7 kN
přípustná deformace 
≤5 mm

7 kN
přípustná deformace 
≤5 mm

10 kN
přípustná deformace 
≤5 mm

10 kN
přípustná deformace 
≤5 mm

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

10 kN
přípustná deformace 
≤2 mm

10 kN
přípustná deformace 
≤2 mm

15 kN
přípustná deformace 
≤2 mm

15 kN
přípustná deformace 
≤2 mm

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

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

60 HRC nebo 30 s / 
200 N

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

ných polohách 
3 údery v definova-
ných polohách

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

DIN ES2 EN SK3 DIN ES3 EN SK4

Zkouška pevnosti štítu
15 kN
přípustná deformace 
≤5 mm

15 kN
přípustná deformace 
≤5 mm

20 kN
přípustná deformace 
≤5 mm

20 kN
přípustná deformace 
≤5 mm

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

20 kN
přípustná deformace 
≤2 mm

20 kN
přípustná deformace 
≤2 mm

30 kN
přípustná deformace 
≤2 mm

30 kN
přípustná deformace 
≤2 mm

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

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

60 HRC nebo 3 min 
/ 200 N

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

60 HRC nebo 5 min 
/ 500 N

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

6 úderů v definova-
ných polohách

6 úderů v definova-
ných polohách

12 úderů v definova-
ných polohách 

12 úderů v definova-
ných polohách

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

Bezpečnostní kování HOPPE 
podle normy DIN 18257 ES0 
(SK1)

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

Venkovní štít

Vnitřní štít

* Slitina zinku

Podkonstrukce Zamak*

Bezpečnostní kování HOPPE 
podle normy DIN 18257 ES1 
(SK2)

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

Venkovní štít

Ocelové noky
Ocelová ochrana proti navrtání

Vnitřní štít

* Slitina zinku

Podkonstrukce z oceli Podkonstrukce Zamak*

Vratná pružina

Bezpečnostní kování HOPPE 
podle normy DIN 18257 ES2 
(SK3)

Bezpečnostní	 kování	 HOPPE	 zařa-
zená ve třídě bezpečnosti ES2 (SK3) 
se dodávají s krytem i bez krytu 
cylindrické vložky (ZA) a vyrábějí se 
z  hliníku, ušlechtilé oceli a mosazi. 
Bezpečnostní	 kování	 zařazena	 ve	
třídě ES2 (SK3) jsou v Česku a na 
Slovensku doporučována jako stan-
dardní verze.

Venkovní štít Vnitřní štít

Ocelové noky

Překrytí cylindrické vložky

* Slitina zinku

Podkonstrukce z oceli Podkonstrukce Zamak*

Vratná pružina
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Bezpečnostní a  kombinovaná bezpečnostní kování se 
spojením pomocí HOPPE rychločtyřhranu

Při tradiční montáži dveřní kliky je nutno provádět postup sestávající z mnoha 
kroků, při němž jsou nezbytné také časté změny způsobu uchopení. Tento 
postup je namáhavý a také časově náročný. Výrazně rychlejší a  lepší: 
spojení pomocí HOPPE rychločtyřhranu.

Pomocí této patentované techniky lze provádět trvalé zajišťování polohy 
dveřních klik bez použití nářadí, a to jedním pohybem trvajícím asi 8 sekund.
Do svěracího mechanismu vyvinutého společností HOPPE, který je umístěn 
v části dveřní kliky opatřené otvorem, se zasouvá plný čtyřhran protilehlé části 
dveřní kliky, který je zde trvale a bez vzniku vůle sevřen. Prostřednictvím plného  
čtyřhranu se využívá celý průřez tohoto čtyřhranu k maximálnímu přenosu 
kroutícího momentu. HOPPE rychločtyřhran je bezstupňové axiální spojení 
dveřních klik přezkoušené podle normy DIN EN 1906 a  je použitelné pro 
různé tloušťky dveří (v rámci definovaného rozsahu). 

Toto inovované spojení pomocí HOPPE rychločtyřhranu je nyní k dispozici 
také u bezpečnostních a kombinovaných bezpečnostních kování. Přitom 
se používá u varianty se sadou klik (oboustrannými klikami) plný čtyřhran 
HOPPE a u varianty s knoflíkem na vnější straně plný čtyřhran HOPPE FDW. 
Nová	bezpečnostní	kování	HOPPE	zařazená	ve	třídách	odolnosti	ES1–ES3	
jsou navíc vybavena vratnou pružinou ve vnitřním štítu.

Kombinované bezpečnostní kování  
HOPPE, varianta s knoflíkem na vnější 
straně, s HOPPE rychločtyřhranem 
v kombinaci s plným čtyřhranem 
HOPPE FDW

Bezpečnostní	 kování	 HOPPE,	 va-
rianta se sadou klik (klika na obou 
stranách), s HOPPE rychločtyřhranem 
v  kombinaci s plným čtyřhranem 
HOPPE 

Bezpečnostní	 kování	 HOPPE,	 va-
rianta s knoflíkem na vnější straně, 
s HOPPE rychločtyřhranem v kom-
binaci s plným čtyřhranem HOPPE 
FDW. 

Spojení pomocí 
HOPPE rychločtyřhranu 

Montáž dveřní kliky během 
pouhých 8 sekund



8

1/2 soupravy HOPPE s rozetovým montážním 
modulem pro vnitřní stranu domovních dveří 

K montáži dveřní kliky tedy potřebujete 
pouze tři jednotlivé díly:

plný čtyřhran HOPPE

vratná pružina použitelná pro pravé i levé otvírání

podkonstrukce rozety

Konstruktéři společnosti HOPPE sloučili podstatné funkční konstrukční 
součásti do jediného, kompaktního rozetového montážního modulu:

montážní modul s rozetou

krytka rozety

dveřní klika

1/2 soupravy HOPPE s rozetovým montážním modulem:
méně dílů – snadnější montáž

Nové 1/2 soupravy HOPPE umožňují zcela individuální uzpůsobení vnitřních 
stran domovních dveří. Dodatečný přínos přitom představuje náš zcela nový 
rozetový montážní modul.

Pomocí tohoto modulu je nyní totiž montáž 1/2 soupravy s rozetou určené 
pro vnitřní stranu dveří podstatně jednodušší a výrazně rychlejší: slučuje 
několik konstrukčních součástí do jedné kompaktní jednotky. To znamená 
méně jednotlivých dílů a tedy i znatelně méně ručních úkonů.

Přehled výhod 1/2 souprav HOPPE s  rozetovým mon-
tážním modulem

•	Jednoduchá	a rychlá	montáž
 - Méně jednotlivých dílů znamená snadnější montáž. Mnohé z  dosud 

potřebných, zčásti i  komplikovaných a  především časově náročných 
pracovních úkonů již patří minulosti.

 - Použití patentovaného spojení pomocí HOPPE rychločtyřhranu zjed-
nodušuje montáž 1/2 soupravy (a  v případě potřeby usnadňuje i  její 
demontáž).

•	Komfortní
 - Díky integrované sadě vratných pružin je modul použitelný jako pravo-

stranný i  jako levostranný a podepírá pružinu zámku při vracení kliky 
do polohy 90°.
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hliníkové domovní dveře dřevěné domovní dveře plastové domovní dveře

•	Individuální přizpůsobení
 - Ať již se jedná o klasické oblé či moderní přímé tvary nebo o materiálové 

provedení z hliníku, ušlechtilé oceli nebo mosazi, je Vám k dispozici 
rozsáhlý sortiment 1/2 souprav HOPPE s rozetovým montážním modulem.

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

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

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

3

Příprava dveří a montáž 1/2 souprav HOPPE s rozetovým 
montážním modulem

21

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

•	Použitelný nezávisle na materiálu
 - Modul lze použít jak u dřevěných, tak i u kombinovaných hliníkových 

a  plastových domovních dveří. Můžete jej totiž, stejně jako dosud, 
upevňovat prostřednictvím ocelových noků nebo prostřednictvím 
čtyřnásobného šroubového spojení.

Upozornění:
Rozetové montážní moduly, které 
jsou obsaženy v rozsahu dodávky 
nových 1/2 sad HOPPE, existují 
ve dvou provedeních lišících se 
velikostí čtyřhranu:

•	 s	plným	čtyřhranem	HOPPE	
  8 mm (vyložení 42 mm)
•	 s	plným	čtyřhranem	HOPPE	
  10 mm (vyložení 52 mm)

Pro silnější (dřevěné) domovní 
dveře lze navíc jednotlivě objedná-
vat také montážní moduly s roze-
tou a s plným čtyřhranem HOPPE 
o  velikosti  10  mm ve verzích 
s vyložením 62 mm, popř. 72 mm.
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Přehled výrobků 
Bezpečností	kování	HOPPE

Název série
Materiál Barva

Třída 
bezpečnosti

 EN1906 Produktová 
řada

AL E F1 F4 F9 F9016 F69 SK1 SK2 SK3

Dallas*
61G/2222ZA/2210/1643 • • • • • •

duraplus®

1643/2222ZA/2210 • • • • • •
61G/2221/2210/1643 • • • • • •

1643/2221/2210 • • • • • •
E61G/2222ZA/2210/1643Z • • • •

E1643Z/2222ZA/2210 • • • •
E61G/2221/2210/1643Z • • • •

E1643Z/2221/2210 • • • •

London*
61G/2222ZA/2210/113 • • • • •

duraplus®

113/2222ZA/2210 • • • • •
61G/2221/2210/113 • • • • •

113/2221/2210 • • • • •
78G/2222ZA/2410/113 • • • • •

113/2222ZA/2410 • • • • •
78G/2221/2410/113 • • • • •

113/2221/2410 • • • • •

Marseille*
86G/3332ZA/3310/1138 • • • • • •

duraplus®

1138/3332ZA/3310 • • • • • •
86G/3331/3310/1138 • • • • • •

1138/3331/3310 • • • • • •
E86G/3332ZA/3310/1138Z • • • •

E1138Z/3332ZA/3310 • • • •
E86G/3331/3310/1138Z • • • •

E1138Z/3331/3310 • • • •
76G/3332ZA/3410/1138 • • • • • •

1138/3332ZA/3410 • • • • • •
76G/3331/3410/1138 • • • • • •

1138/3331/3410 • • • • • •

New York*
86G/3332ZA/3310/1810H • • • • • •

duraplus®

1810H/3332ZA/3310 • • • • • •
86G/3331/3310/1810H • • • • • •

1810H/3331/3310 • • • • • •
76G/3332ZA/3410/1810H • • • • • •

1810H/3332ZA/3410 • • • • • •
76G/3331/3410/1810H • • • • • •

1810H/3331/3410 • • • • • •

Paris*
86G/3332ZA/3310/138L • • • • • •

duraplus®

138L/3332ZA/3310 • • • • • •
86G/3331/3310/138L • • • • • •

138L/3331/3310 • • • • • •
E86G/3332ZA/3310/138Z • • • •

E138Z/3332ZA/3310 • • • •
E86G/3331/3310/138Z • • • •

E138Z/3331/3310 • • • •
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Název série
Materiál Barva

Třída 
bezpečnosti

 EN1906 Produktová 
řada

AL E F1 F4 F9 F9016 F69 SK1 SK2 SK3

Stockholm*
86G/3332ZA/3310/1140 • • • • • •

duraplus®

1140/3332ZA/3310 • • • • • •
86G/3331/3310/1140 • • • • • •

1140/3331/3310 • • • • • •
E86G/3332ZA/3310/1140Z • • • •

E1140Z/3332ZA/3310 • • • •
E86G/3331/3310/1140Z • • • •

E1140Z/3331/3310 • • • •
76G/3332ZA/3410/1140 • • • • • •

1140/3332ZA/3410 • • • • • •
76G/3331/3410/1140 • • • • • •

1140/3331/3410 • • • • • •

Verona*
86G/3332ZA/3310/1510 • • • • • • •

duraplus®

1510/3332ZA/3310 • • • • • • •
86G/3331/3310/1510 • • • • • • •

1510/3331/3310 • • • • • • •
E86G/3332ZA/3310/1800Z • • • •

E1800Z/3332ZA/3310 • • • •
E86G/3331/3310/1800Z • • • •

E1800Z/3331/3310 • • • •

Birmingham
78G/2221A/2440/1117 • • • • • •

duranorm®

1117/2221A/2440 • • • • • •

Bezpečnostní rozeta
42NSB-ZA/42S • • • • • •

duraplus®
42NSB/42S • • • • • •

E42NSB-ZA/42S • • • •
E42NSB/42S • • • •

Bezpečnostní rozeta
52NSB-ZA/52S • • • •

duraplus®
52NSB/52S • • • •

E52NSB-ZA/52S • • • •
E52NSB/52S • • • •

F1 - přírodní F4 - bronz F9 - ocel F9016 - běžná bílá F69 - matná

Hliník Ušlechtilá ocel

Otvor PZ92 = standardní provedení; PZ90 a PZ72 na dotaz    * použitelné s vratnou pružinou vpravo/vlevo    • = dodává se

AL = hliník    E = ušlechtilá ocel    
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HOPPE s.r.o. · Pražská 5377 · CZ-430 01 Chomutov
Tel. +420 474 930 011 · www.hoppe.com
Fax +420 474 930 010 · info.cz@hoppe.com


