
HOPPE Kvick-i-Sprintplus

Mindre är mera
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HOPPE Kvick-i-Sprintplus

Modell: Atlanta (M1530/849FI/849FIS), färg: F42-R/F69
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Enkelt - snabbt - stabilt!

•	Inga skruvar
•	Monteras med några få  

handgrepp – utan verktyg
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Med HOPPE Kvick-i-Sprintplus lyckas du 
montera dörrhandtagen med få några 
handgrepp. Dörrhandtagen och plana 
rosetter monteras exakt och enkelt på 
några sekunder – utan skruvar och utan 
verktyg.

HOPPE Kvick-i-Sprintplus passar perfekt till 
de moderna designtrenderna. Den bara 2 
mm tjocka rosetten av rostfritt stål tillsam-
mans något av de många attraktiva hand-
tagen ger varje dörr ett fint helhetsintryck.

Grunden i tekniken är låsmekanismen i 
dörrhandtag som HOPPE har utvecklat – 
den patenterade HOPPE Kvick-i-Stift 
förbindelsen.

Normal HOPPE-kvalitet

HOPPEs 10-års funktionsgaranti gäller 
även på produkter som är utrustade med 
denna teknik, precis som för alla övriga 
dörr- och fönsterhandtag.

Så här enkelt monterar du HOPPEs Kvick-i-Sprintplus

Tryck på handtagsroset-
ter. Placera HOPPE logo 
överst i mitten.

Tryck ihop dörrhand-
tagen

Tryck ihop nyckelskyl-
tarna – klart!
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Sortimentet

Innerdörrshandtag
M1535/849FI

Innerdörrshandtag
1400/849FI

Innerdörrshandtag
E1400Z/849FI

Genova duravert®

Amsterdam duraplus®

Amsterdam duraplus®

Mässing/rostfritt stål-färg:
F42-R/F69 – mässing nickel satin - 
Resista®/ rostfritt stål matt

Rostfritt stål-färg:
F69 – matt

Aluminium/rostfritt stål-färg:
F1/F69 – aluminium silver/rostfritt 
stål matt

Modell: Stockholm 
(E1140Z/849FI/849FIS), färg: F69
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Innerdörrshandtag
M1530/849FI

Atlanta duraplus®

Bonn duraplus®

Cannes duraplus®

Innerdörrshandtag
E150Z/849FI

Innerdörrshandtag
M1545/849FI

Marseille duraplus®

Innerdörrshandtag
E1138Z/849FI

Rostfritt stål-färg:
F69 – matt

Denver duraplus®

Innerdörrshandtag
E1310Z/849FI

Rostfritt stål-färg:
F69 – matt

Rostfritt stål-färg:
F69 – matt

Mässing/rostfritt stål-färg:
F42-R/F69 – mässing nickel satin - 
Resista®/ rostfritt stål matt

Mässing/rostfritt stål-färg:
F42-R/F69 – mässing nickel satin - 
Resista®/ rostfritt stål matt
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Sortimentet

Innerdörrshandtag
E138Z/849FI

Paris duraplus®

Stockholm duraplus®

Trondheim duraplus®

Innerdörrshandtag
E1140Z/849FI

Innerdörrshandtag
E1430Z/849FI

Plana rosetter i rostfritt stål för innerdörrar duraplus®

Nyckelskylt / WC skylt 
för innerdörr
E849FIS

Rostfritt stål-färg:
F69 – matt

Vitória duraplus®

Innerdörrshandtag
M1515/849FI

Rostfritt stål-färg:
F69 – matt

Rostfritt stål-färg:
F69 – matt

Mässing/rostfritt stål-färg:
F42-R/F69 – mässing nickel satin - 
Resista®/ rostfritt stål matt

Rostfritt stål-färg:
F69 – matt
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10-års funktionsgaranti på alla HOPPE dörr- och föns-
terhandtag.

Märkesbeslag 
från HOPPE

HOPPE – Ta nya grepp.

HOPPE har ett stort utbud av funktionella och dekorativa beslag 
för dörrar och fönster. Beslagen med det typiska HOPPE-märket 

 är produkter som finns på marknaden. De kännetecknas av 
den välkända HOPPE-kvaliteten till ett rimligt pris och understry-
ker din personliga livs- och inredningsstil. Med innovativa tek-
niska lösningar är marknadsledande HOPPE en trendsättare.

HOPPE-gruppens alla produktionsanläggningar i Tyskland, Italien 
och Tjeckien är certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2008.

10-års garanti på alla HOPPE produkter med Resista®- 
ytskydd.

HOPPE produkter innehåller inte hälsovådliga kemika-
lier enligt BASTA kriterier. 
Intyg kan lämnas av HOPPE på begäran.

Ett stort antal av dörr- och fönsterhandtagen från 
HOPPE uppfyller skandinavisk standard och kan, utan 
problem, monteras på skandinaviska dörrar och fönster.

Märkesbeslagen från HOPPE uppfyller många av de 
europeiska och tyska normerna, t.ex. DIN EN 1906. 
Dessutom finns det testresultat från svenska testinstitut 
(SITAC, SBSC, SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut).

Miljöskyddet har hög prioritet inom HOPPE. Alla pro-
duktionsenheter i Tyskland, Italien och Tjeckien som 
ingår i HOPPE-gruppen är certifierade enligt DIN EN 
ISO 14001:2009.

Märkesbeslagen från HOPPE utvecklas och tillverkas i 
Europa.



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

HOPPE AG
Representativt kontor i Sverige
Östergatan 16
S-434 30 Kungsbacka

Tel. +46 300 177 23
Fax +46 300 177 24
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

Distributör i Norge:

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

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

Distributör i Sverige:

BESLAGSKONSULT AB
Uggledalsvägen 45
S-427 40 Billdal

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