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Do wszystkich klamek okiennych i drzwiowych HOPPE ...
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Asortyment klamek do drzwi 
wewnętrznych

Rynek Polski

Jaki jest przegląd oferty? 

Na podstawie następujących rysunków prezentujemy, w jaki sposób katalog 
został podzielony.

1. Według grup produktów:
Katalog jest posortowany na pierwszym poziomie, czyli rejestru, według 
grup produktów do różnych wsporników produktu. 

Zestawy do drzwi we-
wnętrznych

4. Według materiałów:
Jeśli jedna z serii jest dostępna w różnych materiałach, seria jest posorto-
wana alfabetycznie według materiału. Przykład: Seria Dallas jest dostępna w 
wykonaniu z aluminium, stali szlachetnej i mosiądzu.

Dallas z aluminium Dallas ze stali szlachetnej Dallas z mosiądzu

2. Według linii produktów:
Na drugim poziomie struktury katalog jest podzielony według linii produk-
tów. Podział ten został dokonany w oparciu o technologię, wzornictwo, za-
kres usług i cenę.

Linia produktów duravert® Linia produktów duraplus® Linia produktów duranorm®

3. Według nazw serii:
Następnie produkty zostały wymienione w kolejności alfabetycznej, według 
nazw serii. Produkty nieprzyporządkowane do żadnej serii zostały wymie-
nione na koniec pasującej serii. 

HoustonAmsterdam Dallas
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duravert®

Dla szczególnie
wymagających

duraplus®

Więcej niż zwykle

duranorm®

Konsekwentnie korzystny

Linie produktów

HOPPE dzieli swoją ofertę na trzy wyraźnie odrębne linie produktów – 
duravert®, duraplus® i duranorm®. Podział ten został dokonany w opar-
ciu o technologię, wzornictwo, zakres usług i cenę. Celem tego działania 
było: umożliwienie klientom i naszym partnerom jeszcze lepszego wglądu 
do naszej oferty produktów i pomoc w znalezieniu odpowiedniej klamki.  

Mimo wszystkich różnic te trzy linie produktów mają jedną wspólną cechę:
przysłowiową już jakość HOPPE.
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Normy standardy techniczne 
w HOPPE

Standardy techniczne w HOPPE - przegląd

Firma HOPPE oferuje klamki do drzwi, drzwi balkonowych, drzwi podnoszo-
no-przesuwnych oraz okien spełniające poniższe normy techniczne (o ile nie 
zostanie zamówione inaczej)

Okucia do… Oczka Dystanse

Drzwi we-
wnętrzne

37–42 
mm

8
mm

BB
(bródka klucza piórowego)

Środek orzecha zamka

 72 mm

Środek trzpienia klucza

OB
(owalna bródka klucza)

Środek orzecha zamka

 72 mm

Środek trzpienia klucza

PZ 
(wkładka bębenkowa)

Środek orzecha zamka

 72 mm

Środek punktu obrotu

Drzwi do łazien-
ki/WC

37–42 
mm

8/4
mm

SK/OL
(z zewnątrz: tarcza szczelino-

wa od wewnątrz pokrętło)

Środek orzecha zamka

 72 mm

Środek orzecha zasuwki

RW-SK/OL
(z zewnątrz: tarcza szczelino-
wa z wskażnikiem czerwono/
białym od wewnątrz pokrętło)

Środek orzecha zamka

 72 mm

Środek orzecha zasuwki
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Oznaczenie Opis Atrybut

Atrybuty marki • wyróżniają wszystkie produkty HOPPE
• przenoszą oczekiwania względem marki:

– 10 lat gwarancji na funkcje mechaniczne
– wyprodukowano w Europie
– DIN EN ISO 14001 produkcja przyjazna środowisku

10 lat gwarancji
na funkcje mechaniczne

Wyprodukowano w Europie
DIN EN ISO 14001
Produkcja przyjazna środo-
wisku

Atrybuty specjalne • zwracają uwagę na wyjątkową cechę produktu lub 
istotną wartość dodaną produktu markowego HOPPE

Znaki szczególne • wyróżniają produkty HOPPE, wyposażone w HOPPE 
Compact System

Atrybuty produktu • przedstawiają ważną informację o danym produkcie 
lub jego zaletę

• przedstawiają je specjalne stworzone przez HOPPE 
piktogramy

Kategoria użytkowania 2 (3, 4)
DIN EN 1906

Kpl klamek do wyjści ewakua-
cyjnych wg, DIN EN 179 Bezobsługowe

Bardzo wysoka
odpornośc na korozję 
wg EN 1670, klasa 4

Kategoria użytkowania 2
DIN EN 13126-3

Dymoszczelne certyfikowane 
wg DIN 18273

Okucie renowacyjne 
extra długie + extra szerokie

Ekstremalnie wysoka 
odpornośc na korozję 
wg EN 1670, klasa 5

Okucie p-poż certyfikowane
wg DIN 18273 Zamykane Stal szlachetna nierdzewna Komfortowe w obsłudze

Okucie bezpieczne certyfiko-
wane  wg DIN 18257 ES1 (ES2, 
ES3), SK2 (SK3, SK4)

Samoryglujące Mosiądz masywny

Znaki certyfikacji • podkreślają przebadane przez jednostkę certy-
fikującą produkty

• są znanymi znakami towarowymi
• są uznawane miedzynarodowo i regionalnie

RAL dla wszystkich klamek  okiennych cer-
tyfikowanych wg RAL (RAL-GZ 607/9) i 
 wszystkie okucia ochronne wg DIN 18257 
i RAL-GZ 607/6

Okucia ochronne wg DIN 18257 
 certyfikowane przez DIN CERTCO

Okucia ochronne wg DIN 18257 lub 
DIN EN 1906, certyfikowane przez PIV 
CERT

Przegląd cech i oznaczeń

Cechy marki, atrybuty specjalne i atrybuty produktu mar-
ki „HOPPE – Dobra klamka”, znaki jakości

W gamie artykułów markowych „HOPPE – Dobra klamka” wyróżniamy takie 
właściwości produktów, jak:
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Acapulco
M1558
Strona 12

Athinai
M156
Strona 13

Bergen
M1602
Strona 13

Genova
M1535
Strona 14

= Stal szlachetna = Mosiądz= Aluminium

Linia produktów duravert®

Dla szczególnie wymagających

Linia produktów duraplus®

New York
1810
Strona 26

Amsterdam
E1400Z
Strona 18

Houston
M1623
Strona 24

Los Angeles
M1642
Strona 25

Atlanta
M1530
Strona 21

Dallas
(E/M)1643
Strona 21

Więcej niż zwykle

Przegląd komplety klamek do drzwi wewnętrznych

Las Vegas
E1440Z
Strona 14
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Stockholm
(E)1140
Strona 26

Vitória
(M)1515
Strona 29

Verona
1510
Strona 28

Toulon
1737
Strona 28

Utrecht
E1444Z 
Strona 34

Linia produktów duranorm®

Konsekwentnie korzystny

Dublin
1124
Strona 33

Ibiza
1171
Strona 33

Alta
E1433Z
Strona 32

Baden
E1388Z
Strona 32
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

10
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Dla szczególnie wymagających
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

 

powierzchnie 
satynowane

fragment rączki 
klamki polerowany

Przy wariancie F45-R 
powierzchnie są polerowane  
a fragment rączki klamki 
satynowany. Wariant F41-R 
jest jednobarwny.

Acapulco - M1558/18KV/18KVS
Komplet klamek mosiężnych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

Pozostałe warianty kolorów:

F41-R F45-R

F74-R

Otwory:

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.

 Acapulco - M1558/847N
HOPPE-SzybkozłączePlus - komplet klamek mosiężnych do drzwi 
wewnątrzlokalowych z płaskimi rozetami bez rozet na klucz
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140U, klamka obiektowa
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Mocowanie: nakładane rozety klamki ze stali nierdzewnej z przelotowo łączonymi 

czopami stabilizującymi
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi, 2mm płaskie rozety 

 Kolor: F42/F69
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 Bergen - M1602/19KV/19KVS
Komplet klamek mosiężnych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Kolor: F49/F9

Otwory:

 

Podczas konkursu na targch 
EQUIP'BAIE 2000 (w Paryżu) 
kpl. klamek HOPPE Athinai 
zdobył srebrny medal.

Athinai - M156/19KV/19KVS
Komplet klamek mosiężnych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

Pozostałe warianty kolorów:

F49R/F98R F72/F9

Otwory:

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

 Las Vegas- E1440Z/847N
HOPPE-SzybkozłączePlus - komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi 
wewnątrzlokalowych z płaskimi rozetami bez rozet na klucz:
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140U, klamka obiektowa
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Mocowanie: nakładane rozety klamki z przelotowo łączonymi czopami stabilizującymi
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi, 2 mm płaskie rozety

 Kolor: F69

 

satynowane 
powierzchnie

polerowana część 
wewnętrzna rączki 

klamki i obrzeża rozety

Genova - M1535/19KV/19KVS
Komplet klamek mosiężnych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Kolor: F45-R

Otwory:

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych
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Więcej niż zwykle duraplus®
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Amsterdam - E1400Z/845

Komplet klamek ze stali szlachetnej HOPPE do drzwi wewnątrzlokalowych na rozecie 
mini, bez rozety na klucz:
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (otwór/otwór)
• Mocowanie: nasadowe mini rozety rączki klamki
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi

 Kolor: F69

Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.

 

M846S
Komplet rozet mosiężnych do klamki na mini rozecie HOPPE do drzwi 
wewnątrzlokalowych:
• Mocowanie: nasadowe, dodatkowo silikon lub klej montażowy
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi

                                                                                                                      
 

 

Otwory:

F41-R F42-R

F49-R F9016

 

F9016M F9714M

Pozostałe warianty kolorów:
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 Amsterdam - E1400Z/848N
HOPPE-SzybkozłączePlus - komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi 
wewnątrzlokalowych z płaskimi rozetami bez rozet na klucz:
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140U, klamka obiektowa
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Mocowanie: nakładane rozety klamki z przelotowo łączonymi czopami stabilizującymi
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi, 2 mm płaskie rozety

 Kolor: F69

 M845S
Komplet rozet mosiężnych do klamki na mini rozecie HOPPE do zamka WC:
• Połączenie: trzpień pełny HOPPE
• Mocowanie: śruba imbusowa, dodatkowo silikon lub klej montażowy

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.

Pozostałe warianty kolorów:

F41-R F42-R

F49-R F9016

F9016M F9714M
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

 E847NS
HOPPE-SzybkozłączePlus - komplet płaskich rozet klucza ze stali szlachetnej do 
drzwi wewnątrzlokalowych:
• Mocowanie: nakładane rozety klucza z przelotowo łączonymi czopami stabilizującymi
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi, 2 mm płaskie rozety

 Kolor: F69

Otwory:

 E848NS
HOPPE-SzybkozłączePlus - komplet płaskich rozet klucza ze stali szlachetnej do 
drzwi wewnątrzlokalowych:
• Mocowanie: nakładane rozety klucza z przelotowo łączonymi czopami stabilizującymi
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi, 2 mm płaskie rozety

 Kolor: F69

Otwory:
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 Dallas - 1643/52KV/52KVS
Komplet klamek aluminiowych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140A, klamki objektowe
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające 

lewo/prawostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze pełny trzpień HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne z czopami stabilizującymi
• Mocowanie: obustronne, zakrywanymi wkrętami przelotowymi

 Pozostałe warianty kolorów:

F1 F9

Otwory:

 Atlanta - M1530/23KV/23KVS
Komplet klamek mosiężnych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Kolor: F49-R

Otwory:

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

 Dallas - E1643Z/845
Komplet klamek ze stali szlachetnej HOPPE do drzwi wewnątrzlokalowych na rozecie 
mini, bez rozety na klucz:
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (otwór/otwór)
• Mocowanie: nasadowe mini rozety rączki klamki
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi

 Kolor: F69

 Dallas - 1643/845
Komplet klamek aluminiowych HOPPE do drzwi wewnątrzlokalowych na rozecie mini, 
bez rozety na klucz:
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (otwór/otwór)
• Mocowanie: nasadowe mini rozety rączki klamki
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi

 

Pozostałe warianty kolorów:

F9016 F9016M

F9714M
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 Dallas - E1643Z/52KV/52KVS
Komplet klamek ze stali nierdzewnej HOPPE na rozetach do drzwi 
wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Kolor: F69

Otwory:

 Dallas - E1643Z/848N
HOPPE-SzybkozłączePlus - komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi 
wewnątrzlokalowych z płaskimi rozetami bez rozet na klucz:
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140U, klamka obiektowa
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Mocowanie: nakładane rozety klamki z przelotowo łączonymi czopami stabilizującymi
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi, 2 mm płaskie rozety

 Kolor: F69
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

 Dallas - M1643/843KV/843KVS
Komplet klamek mosiężnych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Pozostałe warianty kolorów:

F41-R F49-R

Otwory:

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.

 Houston - M1623/843KV/843KVS
Komplet klamek mosiężnych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Pozostałe warianty kolorów:

F41-R F49-R

Otwory:

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.
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 Houston - M1623/845
Komplet klamek mosiężnych HOPPE do drzwi wewnątrzlokalowych na rozecie mini, 
bez rozety na klucz:
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (otwór/otwór)
• Mocowanie: nasadowe mini rozety rączki klamki
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi

 Kolor: F41-R 

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.

 Los Angeles - M1642/845
Komplet klamek mosiężnych HOPPE do drzwi wewnątrzlokalowych na rozecie mini, 
bez rozety na klucz:
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (otwór/otwór)
• Mocowanie: nasadowe mini rozety rączki klamki
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi

 Pozostałe warianty kolorów:

F41-R F49-R

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

 New York - 1810/42KV/42KVS
Komplet klamek aluminiowych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140A, klamki objektowe
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające 

lewo/prawostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze pełny trzpień HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne z czopami stabilizującymi
• Mocowanie: obustronne, zakrywanymi wkrętami przelotowymi

 

Otwory:

Pozostałe warianty kolorów:

F1 F4

F9

 Stockholm - 1140/845
Komplet klamek aluminiowych HOPPE do drzwi wewnątrzlokalowych na rozecie mini, 
bez rozety na klucz:
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Mocowanie: nasadowe mini rozety rączki klamki
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi

 
Pozostałe warianty kolorów:

F9016 F9016M

F9714M
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Stockholm - E1140Z/848N
HOPPE-SzybkozłączePlus - komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi 
wewnątrzlokalowych z płaskimi rozetami bez rozet na klucz:
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140U, klamka obiektowa
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska
• Mocowanie: nakładane rozety klamki z przelotowo łączonymi czopami stabilizującymi
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi, 2 mm płaskie rozety

Stockholm - E1140Z/845
Komplet klamek ze stali szlachetnej HOPPE do drzwi wewnątrzlokalowych na rozecie 
mini, bez rozety na klucz:
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, bezobsługowe łożyska 
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (otwór/otwór)
• Mocowanie: nasadowe mini rozety rączki klamki
• Cecha szczególna: montaż bez użycia narzędzi

 Kolor: F69
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych

 Verona - 1510/42KV/42KVS
Komplet klamek aluminiowych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140A, klamki objektowe
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające 

lewo/prawostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze pełny trzpień HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne z czopami stabilizującymi
• Mocowanie: obustronne, zakrywanymi wkrętami przelotowymi

 Kolor: F9

Otwory:

 Toulon - 1737/843KV/843KVS
Komplet klamek aluminiowych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające 

lewo/prawostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze pełny trzpień HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne z czopami stabilizującymi
• Mocowanie: obustronne, zakrywanymi wkrętami przelotowymi

 Pozostałe warianty kolorów:

F1 F9

F9714M

Otwory:
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 Vitória - M1515/23KV/23KVS
Komplet klamek mosiężnych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany wg DIN EN 1906: 37-0140A, klamki obiektowe
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Kolor: F49-R 

Otwory:

Resista® gwarantujemy 
na wszystkich powłokach 

zawierających R w numerze 
koloru.

 Vitória - 1515/42KV/42KVS
Komplet klamek aluminiowych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• badany zgodnie z DIN EN 1906: 37-0140A, klamki objektowe
• Konstrukcja: rączki klamek niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające 

lewo/prawostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze pełny trzpień HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne z czopami stabilizującymi
• Mocowanie: obustronne, zakrywanymi wkrętami przelotowymi

 

Kolor: F9

Otwory:
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Komplety klamek do drzwi wewnętrznych
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Konsekwentnie korzystnyKonsekwentnie korzystny
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 Alta - E1433Z/17KV/17KVS
Komplet klamek ze stali nierdzewnej HOPPE na rozetach do drzwi 
wewnątrzlokalowych:
• Konstrukcja: rączki klamek zespolone z szyldem/obrotowe, sprężyny cofające, 

bezobsługowe łożyska
• Połączenie: trzpień dzielony typu HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Kolor: F69

Otwory:

 Baden - E1388Z/17KV/17KVS
Komplet klamek ze stali nierdzewnej HOPPE na rozetach do drzwi 
wewnątrzlokalowych:
• Konstrukcja: rączki klamek zespolone z szyldem/obrotowe, sprężyny cofające, 

bezobsługowe łożyska
• Połączenie: trzpień dzielony typu HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Kolor: F69

Otwory:

Komplety klamek do drzwi wewnętrznych
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 Dublin - 1124/843KV/843KVS
Komplet klamek aluminiowych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• Konstrukcja: rączki klamek zespolone z szyldem/obrotowe, sprężyny cofające, 

bezobsługowe łożyska
• Połączenie: trzpień dzielony typu HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Pozostałe warianty kolorów:

F1 F94-1

F249

Otwory:

 Ibiza - 1171/3022P
Komplet klamek aluminiowych HOPPE na długim szyldzie do drzwi 
wewnątrzlokalowych:
• Konstrukcja: rączki klamki zespolone z szyldem/obrotowe, sprężyny cofające, 

bezobsługowe łożyska
• Połączenie: trzpień dzielony typu HOPPE
• Mocowanie: widoczne, wkręty uniwersalne

 * Przeznaczone tylko do użytku 
wewnątrz pomieszczeń.

Pozostałe warianty kolorów:

F1 F271*

F249

Otwory:
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 Utrecht - E1444Z/17KV/17KVS
Komplet klamek ze stali nierdzewnej HOPPE na rozetach do drzwi 
wewnątrzlokalowych:
• Konstrukcja: klamki niezespolone z szyldem, uniwersalne sprężyny cofające lewa/

prawa, bezobsługowe łożyska
• Połączenie: trzpień dzielony typu HOPPE (trzpień/otwór)
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 Kolor: F69

Otwory:

 Ibiza - 1171/17KV/17KVS
Komplet klamek aluminiowych HOPPE na rozetach do drzwi wewnątrzlokalowych:
• Konstrukcja: rączki klamek zespolone z szyldem/obrotowe, sprężyny cofające, 

bezobsługowe łożyska
• Połączenie: trzpień dzielony typu HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Mocowanie: obustronne, zakryte, wkręty przelotowe

 * Przeznaczone tylko do użytku 
wewnątrz pomieszczeń.

Pozostałe warianty kolorów:

F1 F271*

Otwory:

Komplety klamek do drzwi wewnętrznych
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Model   Strona
1124/843KV/843KVS 33
1140/845 26
1171/17KV/17KVS 34
1171/3022P 33
1510/42KV/42KVS 28
1515/42KV/42KVS 29
1643/52KV/52KVS 21
1643/845 22
1737/843KV/843KVS 28
1810/42KV/42KVS 26
E1140Z/845 27
E1140Z/848N 27
E1388Z/17KV/17KVS 32
E1400Z/845 18
E1400Z/848N 19
E1433Z/17KV/17KVS 32
E1440Z/847N 14
E1444Z/17KV/17KVS 34
E1643Z/52KV/52KVS 23
E1643Z/845 22
E1643Z/848N 23
E847NS 20
E848NS 20
M1515/23KV/23KVS 29
M1530/23KV/23KVS 21
M1535/19KV/19KVS 14
M1558/18KV/18KVS 12
M1558/847N 12
M156/19KV/19KVS 13
M1602/19KV/19KVS 13
M1623/843KV/843KVS 24
M1623/845 25
M1642/845 25
M1643/843KV/843KVS 24
M845S 19
M846S 18

Indeks produktów - narastająco wg modeli
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Aluminium

Stal szlachetna

Mosiądz

F1 – aluminium 
naturalne

F4 – brąz F9 – stalowy F94-1 – chrom saty-
nowy

F249 – chrom błysz-
czący

F271* – złoto błysz-
czące 

F9714M- czarny 
matowy

F69 – stal szlachetna 
matowa

Paleta kolorów

F9016 – biały bes-
kidzki

F9016M – biały bes-
kidzki matowy
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F41-R – satynowy
chrom-Resista®

F42-R - satynowy 
nikiel-Resista®

F42/F69 – nikiel saty-
nowy/stal schlachetna

F45-R – chrom/sa-
tynowy chrom-Resi-
sta®

F49-R – 
chrom-Resista®

F49/F9 – chrom/
stalowy aluminium

F49R/F98R – chrom/
matowy chrom-Resista®

F72/F9 – matowy/alu-
minium stalowy

F74-R – mosiądz 
satynowy/polerowa-
ny-Resista®
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Notatki
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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 ©
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