
duranorm® aluminium –
nowe kształty, nowe kolory
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Odkryj zalety nowej linii produktów duranorm®. Produkty te charakteryzują 
się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem korzyści do ceny i są wykonane z 
wysokiej jakości aluminium.
Bez wątpienia wybierając duranorm®, decydujesz się na najbardziej opła-
calne rozwiązanie. Produkty HOPPE to dobra decyzja, nawet dla klientów, 
dla których liczy się każdy grosz.

Duży wybór kształtów i kolorów
Od klasycznej elegancji do nowoczesnego minimalizmu — nasz asortyment 
kształtów jest bardzo bogaty. Różnorodna kolorystyka podkreśla indywidu-
alne wzornictwo każdej serii.
Po raz pierwszy oferujemy także okucia z aluminium o powłoce w kolorze 
chromu i złota. W tym celu stosujemy sprawdzoną technologię powlekania, 
która jest wykorzystywana także w przemyśle motoryzacyjnym. W ten spo-
sób powstaje funkcjonalna warstwa dekoracyjna, która cieszy oko, a jedno-
cześnie jest odporna na korozję.

Zaufaj jakości marki HOPPE
Produkty nowej serii duranorm® to artykuły markowe, które są wytwarza-
ne zgodnie z wysokimi standardami. Wszystkie zakłady produkcyjne grupy 
HOPPE w Niemczech, Włoszech i Czechach są certyfikowane zgodnie z 
normą DIN EN ISO 9001:2008 (jakość) i DIN EN ISO 14001:2009 (ochrona 
środowiska). 
Wybierając produkty HOPPE, otrzymujesz wysokiej jakości okucia, a po-
nadto aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska. Te argumenty, a 
także ekonomiczność, są z pewnością ważne także dla klientów.

Aluminium — wyjątkowo wszechstronny materiał
Aluminium jest lekkie, ale mimo to cechuje się dużą wytrzymałością. Daje 
się łatwo obrabiać i jest odporne na korozję. To materiał, który doskonale 
sprawdza się w takich dziedzinach jak architektura, przemysł motoryzacyj-
ny, lotnictwo, budowa maszyn czy opakowania artykułów spożywczych. 
Produkty wykonanie z aluminium są trwałe, niezawodne i nieszkodliwe dla 
zdrowia.

Korzyści dla Ciebie
Nowa seria duranorm® zapewnia sumę korzyści. Należą do niej współpra-
ca partnerska oraz korzyści finansowe. Zwiększ wydajność sprzedaży oraz 
pomnóż długoterminowo zyski dzięki wspólnie opracowanym, skierowanym 
na grupy docelowe koncepcjom marketingowym.

Skontaktuj się z HOPPE, aby dowiedzieć się więcej o nowej serii produktów 
z aluminium.

duranorm® – wyjątkowo atrakcyjna oferta
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W przypadku produktów duranorm® 

przysługuje oczywiście nasza 
10-letnia gwarancja ja na działania.

Wojciech.Cholewiak
Notiz
statt przysługuje - obowiązuje 10 letnia gwarancja na działanie
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Serie produktów
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Maribor
Model klamki 1766
Kolor przedstawiony na zdjęciu: F1

Seattle
Model klamki 168L
Kolor przedstawiony na zdjęciu: F271

Cádiz
Model klamki 1767
Kolor przedstawiony na zdjęciu: F271

Dubayy
Model klamki 1107
Kolor przedstawiony na zdjęciu: F1

Dublin
Model klamki 1124
Kolor przedstawiony na zdjęciu: F94-1

Ibiza
Model klamki 1171
Kolor przedstawiony na zdjęciu: F1

Warianty kolorów*

F1 - naturalny 
aluminium

F2 - aluminium — 
nowe srebro

F4 - aluminium — 
brąz

F94-1 - alumi-
nium — chrom 
satynowany

F271 - alumi-
nium — złoto 
błyszczące

F249 - alumi-
nium — chrom 
błyszczący

* Wkładka zawiera informacje dotyczące kolorów dostępnych dla poszczególnych serii.
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HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 66 00   
Fax +41 81 851 66 66 
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG 
Am Plausdorfer Tor 13 
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0   
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG 
Jaufenstraße 16
I-39010 St. Martin i.P. (BZ)
Tel. +39 0473 640111 
Fax +39 0473 640311 
info.it@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE North America, Inc. 
205 East Blackhawk Drive
Fort Atkinson
Wisconsin 53538-1268 USA
Tel +1-920-563-2626
Fax +1-920-563-4408
info@us.hoppe.com
www.us.hoppe.com

HOPPE France E.U.R.L.
27, rue des trois Frontières
F-68110 Illzach
Tél. +33 (0)3 89 31 11 00
Fax +33 (0)3 89 31 11 01
info.fr@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE (UK) Ltd. 
Gailey Park
Gravelly Way
Standeford
GB-Wolverhampton WV10 7GW
Tel. +44 1902 484 400
Fax +44 1902 484 406
info.uk@hoppe.com
www.hoppe.co.uk

HOPPE s.r.o.  
Pražská 5377
CZ-430 01 Chomutov
Tel. +420 474 930 011       
Fax +420 474 930 010
info.cz@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe 
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 66 00   
Fax +41 81 851 66 66 
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE España S.L.
Plaza Vic. 1-1°-1a

E-08940 Cornella del Llobregat
Tel. +34 93 475 17 38
Fax +34 93 475 17 39
info.es@hoppe.com
www.hoppe.com




