
HOPPE – 
Det bästa valet för dig!



HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättningen; Tid är guld 
värt – Snabbare och bättre
Med HOPPEs patenterade fastsättning, Kvick-i-Sprint, 
får du ett glappfritt montage. Tryck bara ihop handtags-
paret så är det klart!

HOPPE Kvick-i-SprintPlus 
Estetiskt tilltalande dörrhandtag och plana rosetter, 
monteras med några få handgrepp utan skruvar och 
verktyg: Mindre är mera.

SecuSan®

SecuSan® är en antimikrobiell yta för HOPPE dörr- och 
fönsterhandtag. Användningsområden:
• Medicinska och vårdande institutioner
• Offentliga institutioner
• Industri och företag
• Hotell- och restaurangsektorn 

Resista®

Alla produkter med Resista® garanti genomgår 
kontinuerligt tester enligt de krav som ställs i den 
europeiska standarden EN 1670 (”Byggnadsbeslag – 
Korrosionsmotstånd – Krav och provning”). 

KISI – HOPPE handtagsspärr
Certifierad barnskyddande säkerhetsbeslag för  
fönsterhandtag som uppfyller kraven enligt Boverkets 
Byggregler 8:231 ”krav på skydd mot fall från höga 
höjder gällande öppningsbara fönster, balkongdörrar 
och dylikt”.

Ytterligare säkerhet med säkerhetshandtag 
Det låsbara säkerhetshandtaget 93S i aluminium 
erbjuder ytterligare inbrottsskydd för balkong- och 
fönsterdörrar. Det monteras på insidan och skyddar 
mot potentiella inbrottstjuvar. 
350KL HOPPE-fönsterhandtag med långskylt av alu-
minium för fönsterdörrar med låsbar spanjolett.
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HOPPE-kvalitétsmärkning 

10 års garanti på mekanisk 
funktion

Tillverkad i Europa

DIN EN ISO 14001 Miljövänlig 
tillverkning

Produkterna ar godkända enligt 
EN 12472:1998 och EN 1811:1998 
gällande nickelfrisättning, båda 
hänvisar till EU-direktiv för nickel, 
94/27/EG.

Aluminiumprodukterna tillverkas 
av en högklassig, korrosions- 
beständig aluminiumlegering 
som är 100% återvinningsbart.

Miljögodkända produkter enligt 
ledande Svenska certifierings-
organ.
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CERTIFIERAD

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

HOPPE dörrhandtag och 
tillbehör i aluminium


