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HOPPE –
Handtag som berör
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För alla dörr- och fönsterhandtag 
från HOPPE ...

22
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Varumärket 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 understryker din 
personliga livs- och inredningsstil. Med innovativa tekniska lös-
ningar är marknadsledande HOPPE en trendsättare.

HOPPE handtag tillverkas i Europa i certifierade produktionsan-
läggningar och är producerade av högkvalitativa material. 
Miljöskydd är en självklarhet - det är en ”grundregel” för HOPPE. 
Varje köpare av ett HOPPE dörr- eller fönsterhandtag får också en 
10-års garanti på mekaniska funktion.

HOPPE, som enda leverantör av dörr- och fönsterhandtag och 
beslag, har uppnått högsta nivå hos Byggvarubedömningen.
Bedömningen baseras på produktens innehåll och livscykelkrite-
rier. Aluminiumhandtag av HOPPE rekommenderas för miljömäs-
sigt hållbart byggande.

HOPPE delar in sitt produktprogram i tre tydliga områden – 
duravert®, duraplus® och duranorm®. Den indelningen orienterar 
sig efter teknik, utseende och pris. Syftet med denna åtgärd: Att 
kunna ge er, en ännu bättre överblick över vårt produktprogram 
och att underlätta för er att hitta det bäst passande handtaget.

Vid all differentiering med avseende på teknik, design, förpackning 
och prissättning har de tre produktlinjerna ett gemensamt krav: 
den karakteristiska HOPPE-kvaliteten.
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Innehållsförteckning

= Aluminium = Rostfritt stål = Mässing

Produktlinje duravert®

för exklusiva krav

Produktlinje duraplus®

utöver det vanliga

Bergen
M1602
Sida 10

Genova
M1535
Sida 12

New York
1810
Sida 44

Amsterdam
(E)1400
Sida 16

Atlanta
1530
Sida 20

Luxem-
bourg
199
Sida 42

Hamburg
1700
Sida 32

Paris
(E)138
Sida 46

Bonn
(E)150
Sida 24

Dallas
(E/M)1643
Sida 28

London
113
Sida 34

Drag-
handtag
Sida 69

Tôkyô
1710
Sida 54

Behör för 
innerdörr
Sida 62

Stockholm
(E)1140
Sida 50

Behör för 
ytterdörr
Sida 66

Toulon
6737
Sida 60



5

De produkter som presenteras i denna broschyr är ett utdrag från det stora 
HOPPE-sortimentet. Kontakta din HOPPE-leverantör för mer information 
gällande HOPPE-produkter. Översikt över prisklasser, se sidan 92.

Produktlinje duranorm®

genomgående prisvärd

Essen
E1555
Sida 72

Ibiza
1171
Sida 72

Utrecht
E1444
Sida 72
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Företaget
Sida 88

HOPPE 
Kvick-i-Sprint
Sida 78

HOPPE
Kvick-i-SprintPlus
Sida 79

Funktionsgaranti 
av HOPPE
Sida 73

Resista®

Sida 76

Fönstersäkerhet
Sida 82

Värt att veta om HOPPE

Översigt över attri-
but och märken
Sida 90

Beakta följande:
Sida 80

Material, ytor och 
deras skötsel
Sida 86

KISI2
Sida 83

Säkerhetshandtag 
93S
Sida 85

KISI2

SecuTBT®

Sida 84

!

Innehållsförteckning
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Produktlinjerna

duravert®

för exklusiva krav

duraplus®

utöver det vanliga

duranorm®

genomgående 
prisvärd
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Produktlinje duravert®
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för exklusiva krav duravert®

9
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Bergen

Modell: Bergen (M1602/19FI/19FIS), färg: F49/F9
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duravert®

F49/F9
mässing krom blank/
aluminium rostfri nyans

Mässing färger:

Ytterdörrshandtag 
M1602/19FI

Prisklass E

Innerdörrshandtag
M1602/19FI/19FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass F
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Genova

Modell: Genova (M1535/19FI/19FIS), färg: F45-R
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duravert®

Mässing färger:

F45-R
krom blank/krom satin – 
Resista®

Innerdörrshandtag
M1535/19FI/19FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass D

Ytterdörrshandtag 
M1535/19FI

Prisklass D

Mattborstade ytor
Polerad insida

av handtaget och 
polerade kanter 

på rosetten
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Produktlinje duraplus®

14
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utöver det vanliga duraplus®
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Amsterdam

Modell: Amsterdam (1400/42FI/42FIS), färg: F1
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duraplus®

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F1/F69
silverfärgad/rostfritt
stål matt

Ytterdörrshandtag 
1400/42FI
(finns i F1 och F1/F69)

Prisklass B

Innerdörrshandtag
1400/42FI/42FIS 
(finns även med WC-behör i 
F1 och F1/F69)

Prisklass B

Fönsterhandtag
0400/U30
(finns i F1)

Prisklass A

F9714M
svart matt

Innerdörrshandtag
1400/845
(finns i F9714M;
Bad/WC vred se sida 64)

Prisklass C

Draghandtag 
6400
(finns i F9714M)

Prisklass C



1818

Amsterdam

Modell: Amsterdam (E1400Z/42FI/42FIS), färgvariant: F69

18

Modell: Amsterdam (E1400Z/845), färg: F69

18
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Rostfritt stål färger:

duraplus®

F69
matt

Ytterdörrshandtag 
E1400Z/42FI
(finns i F69)

Prisklass B

Innerdörrshandtag
E1400Z/42FI/42FIS 
(finns i F69)

Prisklass B

Innerdörrshandtag 
E1400Z/845
(finns i F69, F78-1-R 
och F96-1-R; Bad/
WC vred se sida 64)

Prisklass B

F78-1-R
mässingfärgad-satin –
Resista®

F96-1-R
svart satin –
Resista®

Innerdörrshandtag 
E1400Z/849FI/849FIS
(finns även med WC-
behör i F69 och F96-1-R)

Prisklass B
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Atlanta

Modell: Atlanta (0530/US26/TBT), färg: F1

20
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duraplus®

Fönsterhandtag
0530/U76

Prisklass A

Fönsterhandtag
0530/66N

Prisklass A

Fönsterhandtag
0530S/U26 TBT4

Prisklass B

Låsbart handtag 
för fönster och 
fönsterdörrar
0531VK/93S *

Prisklass B

Låsbart handtag 
för fönster och 
fönsterdörrar
1530/93S

Prisklass B

* höger och vänster  
 tillgängliga

Aluminium färger:

F1
silverfärgad
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Atlanta

Fönsterhandtag
0530VKS/U76Z *

Prisklass B

Fönsterhandtag
0531VK/U76 *

Prisklass A

Fönsterhandtag
1530/350KL

Prisklass A

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

ROKUG

duraplus®

* höger och vänster  
 tillgängliga
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Fönsterhandtag
0531VK/350KL *

Prisklass A

duraplus®

OLROKUG

KISI2 F U26
(finns i F7039)

Prisklass A

Godkänd handtagsspärr för fönster

KISI2 F U76
(finns i F7039)

Prisklass A

Aluminium färger:

F9/ F7039
rostfri nyans
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Bonn

Modell: Bonn (150/42FI/42FIS), färg: F1
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duraplus®

Innerdörrshandtag
150/42FI/42FIS 
(finns även med WC-behör)

Prisklass B

Ytterdörrshandtag
150/42FI

Prisklass B

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans
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Bonn

26

Modell: Bonn (E150Z/42FI/42FIS), färg: F69
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duraplus®

Innerdörrshandtag
E150Z/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass B

Ytterdörrshandtag
E150Z/42FI

Prisklass B

Innerdörrshandtag
E150Z/849FI/849FIS 
(finns även med WC-behör)

Prisklass B

Rostfritt stål färger:

F69
matt
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Dallas

Modell: Dallas (1643/845), färg: F9714M
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Ytterdörrshandtag
1643/52FI 
(finns i F1 och F9)

Prisklass B

Innerdörrshandtag
1643/52FI/52FIS 
(finns även med WC-behör i 
F1 och F9)

Prisklass B

duraplus®

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

Innerdörrshandtag
1643/845 
(finns i F9714M; Bad/WC vred 
se sida 64)

Prisklass C

F9714M
svart matt
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Dallas

Modell: Dallas (M1643/845), färg: F41-R

30
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duraplus®

Innerdörrshandtag
E1643Z/845 
(Bad/WC vred se sida 64)

Prisklass C

Rostfritt stål färger:

F69
matt

Mässing färger:

Innerdörrshandtag
M1643/845
(Bad/WC vred se sida 64)

Prisklass D

F41-R
kromfärgad satin – 
Resista®

F49-R
kromfärgad polerad – 
Resista®
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Hamburg

Modell: Hamburg (1700/42FI/42FIS), färg: F9
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Innerdörrshandtag
1700/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass B

Aluminium färger:

duraplus®

F1
silverfärgad

F4
brons

F9
rostfri nyans

F9714M
svart matt
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London

Modell: London (113RH/42FI/42FIS), färg: F1

34
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Aluminium färger:

F1
silverfärgad

Innerdörrshandtag
113RH/42FI/42ONFIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass A

Ytterdörrshandtag
113RH/42FI

Prisklass A

duraplus®
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Modell: London (113/2246), färg: F1

36

London



37

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

Ytterdörrshandtag
113/2221/2210

Prisklass D

Ytterdörrshandtag
113/2221A/2440

Prisklass B

Ytterdörrshandtag
113/2246

Prisklass A

Ytterdörrshandtag
113/3623N

Prisklass B

duraplus®



38

London

Modell: London (013S/U34), färg: F1
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duraplus®

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

Fönsterhandtag
013S/U34

Prisklass B

Fönsterhandtag
013S/U34 TBT1

Prisklass B

Fönsterhandtag
013/U34

Prisklass A

Fönsterhandtag
013/U14K

Prisklass A

Fönsterhandtag
013SV/U34

Prisklass A

Fönsterhandtag
013/51N

Prisklass A

Fönsterhandtag
013KH/U34

Prisklass A

Fönsterhandtag
113/32

Prisklass B
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Fönsterhandtag
113/350KL

Prisklass A

Låsbart handtag 
för fönster och 
fönsterdörrar
113RH/93S
(finns i F1)

Prisklass B

ROK
(finns i F1)

OZ 03
(finns i F1)

F9714M
svart matt

UG
(finns i F1 och F9714M)

Aluminium färger:

F1
silverfärgadLåsbart handtag 

för fönster och 
fönsterdörrar
013VK/93S *
(finns i F1)

Prisklass B

London

duraplus®

* höger och vänster  
 tillgängliga



41

KISI2 F U14
(finns i F9006M)

Prisklass A

KISI2 F U34
(finns i F9016)

Prisklass A

Godkänd handtagsspärr för fönster

Aluminium färger:

F1/ F9006M
silverfärgad

F9016
trafikvit

UG
(finns i F1)

Fönsterhandtag
013VK/350KL *

Prisklass A

ROK
(finns i F1)

OZ 03
(finns i F1)

OZ 07
(finns i F1)

OL
(finns i F1 
och F9714M)

duraplus®

Fönsterhandtag
SG013 
(finns i F1)

Prisklass A
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Luxembourg

Modell: Luxembourg (199/42FI/42FIS), färg: F1
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Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

Innerdörrshandtag
199/42FI/42FIS
(finns även med WC-
behör i F1 och F9)

Prisklass B

Ytterdörrshandtag 
199/42FI
(finns i F1)

Prisklass B

duraplus®
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Modell: New York (1810/42FI/42FIS), färg: F1

44

New York
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Innerdörrshandtag
1810/42FI/42FIS
(finns även med WC-
behör i F1 och F9)

Prisklass A

Ytterdörrshandtag 
1810/42FI
(finns i F1 och F9)

Prisklass A

duraplus®

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

UG ROK

Fönsterhandtag
1810/350KL
(finns i F9)

Prisklass A

ROKUG

Fönsterhandtag
0810VK/350KL *
(finns i F9)

Prisklass A

OL

* höger och vänster  
 tillgängliga
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Paris

Modell: Paris (138L/42FI/42FIS), färg: F1
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Innerdörrshandtag
138L/42FI/42FIS
(finns även med WC-
behör i F9)

Prisklass C

Ytterdörrshandtag 
138L/42FI
(finns i F1)

Prisklass B

duraplus®

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

Rostfritt stål färger:

F69
matt

Ytterdörrshandtag 
E138Z/42FI
(finns i F69)

Prisklass B
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Paris

Modell: Paris (996S/138F/995/998S/997/138F), färg: F5
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duraplus®

Flip-up handtag för WC
996S/138F/995/998S/997/138F
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass G

42FIS/994S
(finns i F1 och F9)

Prisklass B

RWDR OL-KL

RWDR OL-OL

RWSS OL-KL

Aluminium färger:

WC-behör

F5
svart brons

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans
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Stockholm

Modell: Stockholm (1140/42FI/42FIS), färg: F5
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duraplus®

Innerdörrshandtag
1140/42FI/42FIS
(finns i F1, F5, F9 och F9714M,
finns även med WC-behör i F1, 
F5 och F9)

Prisklass B

Ytterdörrshandtag 
1140/42FI
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass B

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

F5
svart brons

F9714M
svart matt

Innerdörrshandtag 
1140/845
(finns i F9714M; Bad/WC vred 
se sida 64)

Prisklass B
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Stockholm

Modell: Stockholm (E1140Z/42FI/42FIS), färg: F69
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duraplus®

Rostfritt stål färger:

F69
matt

Innerdörrshandtag
E1140Z/849FI/849FIS 
(finns även med 
WC-behör)

Prisklass B

Innerdörrshandtag
E1140Z/42FI/42FIS
(finns även med 
WC-behör)

Prisklass B

Ytterdörrshandtag 
E1140Z/42FI

Prisklass B

Innerdörrshandtag 
E1140Z/845
(Bad/WC vred se 
sida 64)

Prisklass B
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Tôkyô

54

Modell: Tôkyô (1710/42FI/42FIS), färg: F1
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Innerdörrshandtag
1710/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör i 
F1, F9 och F9714M)

Prisklass A

Ytterdörrshandtag 
1710/42FI
(finns i F1 och F9)

Prisklass A

duraplus®

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

F9714M
svart matt
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Tôkyô

56

Modell: Tôkyô (0710/U26), färg: F9
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duraplus®

Fönsterhandtag
0710/U26
(finns i F, F9 och 
F9714M)

Prisklass A

Fönsterhandtag
0710S/U26
(finns i F1, F9 och 
F9010)

Prisklass A

Fönsterhandtag
0710S/U26 TBT1
(finns i F1)

Prisklass B

Fönsterhandtag
0710S/U26 TBT4
(finns i F1)

Prisklass B

Fönsterhandtag
0710SV/U26
(finns i F1)

Prisklass A

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

F9714M
svart matt

F5
svart brons

F9010
ren vit

Fönsterhandtag
0710RH/66N
(finns i F)

Prisklass A
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Tôkyô

duraplus®

Tôkyô

Fönsterhandtag
0710VKS/U14Z *
(finns i F1)

Prisklass B

Fönsterhandtag
0710VK/U26 *
(finns i F1)

Prisklass A

Fönsterhandtag
0710VK/U14K *
(finns i F1 och F9)

Prisklass A

Fönsterhandtag
0710VKS/U26 *
(finns i F1)

Prisklass B

Fönsterhandtag
0710LVK/U71Z *
(finns i F9 och 
F9714M)

Prisklass A

Fönsterhandtag
1710RH/32
(finns i F1)

Prisklass B

Fönsterhandtag
0710KH-1/U34
(finns i F1)

Prisklass A

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

F9714M
svart matt

* höger och vänster  
 tillgängliga
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duraplus®

Fönsterhandtag
0710EVKS/6 *
(finns i F9)

Prisklass A

UG

Fönsterhandtag
0710VK/350KL *

Prisklass A

OL

Fönsterhandtag
1710RH/350KL

Prisklass A

Låsbart handtag 
för fönster och 
fönsterdörrar
1710RH/93S
(finns i F1 och F9)

Prisklass B

UG OZROK

Godkänd handtagsspärr för fönster

KISI2 F U26
(finns i F7039)

Prisklass A

Aluminium färger:

F9/F7039
rostfri nyans

F1/F9006M
silverfärgad

KISI2 F U14
(finns i F9006M)

Prisklass A

ROK

KISI2 F U34
(finns i F9016)

Prisklass A

F9016
trafikvit

(finns i F1 och F9) (finns i F1)

(finns i F1 och F9) (finns i F1, F9 och F9714M)
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Toulon

60

Modell: Toulon (6737), färg: F9714M
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Draghandtag
6737

Prisklass C

duraplus®

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

F9714M
svart matt
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Behör för innerdörr

62

Modell: 499 (BLIND), färg: F1
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Aluminium färger:

duraplus®

BLIND

499
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass A

RWSK-OL

F1
silverfärgad

F9
rostfri nyans

F5
svart brons

Behör av aluminium för Skjutdörrset

STB5/852
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass A

K450
(finns i F7501 och svart)

Prisklass A

Plast färger:

F7501
stålgrå

svart
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Behör för innerdörr

64

Modell: Amsterdam (E1400Z/845), färg: F69-F42
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Bad/WC vred

F41-R
kromfärgad satin – 
Resista®

Mässing färger:

M845S
För DIN-lås

Prisklass B
F41-R
kromfärgad polerad – 
Resista®

F78-1-R
mässingfärgad-satin – 
Resista®

F96-1-R
svart satin – 
Resista®

F9714M
svart matt



66

Behör för ytterdörr

66

Modell: Cannes (M1545/23FI/2910/990/790), färg: F41-R
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Behör av aluminium för ytterdörr

2910
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass A

2910, OL
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass A

990
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass A

790
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass A

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F5
svart brons

duraplus®

F9
rostfri nyans

59F, OZ07

(finns i F1 och F9)

Prisklass A

59F, BLIND

(finns i F1 och F9)

Prisklass A

59M, OZ03
(finns i F1 och F9)

Prisklass A

59M, BLIND
(finns i F1 och F9)

Prisklass A
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Behör för ytterdörr

duraplus®

Behör av mässing för ytterdörr

M2910, OL
(finns i F41-R, F42-R 
och F77-R)

Prisklass B F41-R
krom satin – Resista®

F42-R
nickel satin – Resista®

F77-R
mässingfärgad polerad –  
Resista®

Mässing färger:

M59M, OZ03
(finns i F41-R 
och F77-R)

Prisklass A

M59F, OZ07
(finns i F77-R)

Prisklass B

M990
(finns i F42-R)

Prisklass A

M790
(finns i F42-R)

Prisklass A
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Draghandtag av aluminium

Draghandtag av rostfritt stål

5110

Prisklass F

5310

Prisklass G

E5011

Prisklass C

E5015

Prisklass E

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F69
matt

Rostfritt stål färger:

duraplus®

Draghandtag
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Produktlinje duranorm®

70



7171

genomgående prisvärd duranorm®
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duranorm®

Ibiza, Essen, Utrecht

Essen

Ibiza

Innerdörrshandtag
1171/17FI/17FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass A

Utrecht

Innerdörrshandtag
E1444Z/17FI/17FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass A

Innerdörrshandtag
E1555Z/17FI/17FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass A

F69
matt

F69
matt

Rostfritt stål färger:

Rostfritt stål färger:

Aluminium färger:

F1
silverfärgad

F249
glänsande kromfärg
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Funktionsgaranti av 
HOPPE

10 års garanti på mekanisk funktion på 
alla dörr- och fönsterhandtag!

Åtskilliga stickprovskontroller i form av testcykler och statiska 
belastningstester har utförts motsvarande de påfrestningar som 
dörr- och fönsterhandtag utsätts för dagligen:

• Omfattande prover har gjorts på själva fastsättningen av hand-
tagen med tanke påfunktion och slitage.

• Med den 10-års garanti på mekanisk funktion överträffar HOPPE 
också den 2-åriga garantin i de europeiska riktlinjerna och anger 
därmed en ny kvalitetsstandard för märkesbeslag.

HOPPE-funktionsgaranti för dörr- och fönsterhandtag, se sidan 74.

HOPPE’s krav

Bostadsmiljö:
182.500 testcykler 
med handtag monterat på dörr

Offentlig miljö: 
255.500 testcykler 
med handtag monterat på dörr

HOPPE’s krav

15.000 testcykler med 
handtag monterat på fönster

Test av fönsterhandtagTest av dörrhandtag
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Funktionsgaranti av HOPPE 

I. Allmänt
Vi beviljar slutanvändare av dörr- och 
fönsterbeslag från HOPPE en tillverkar-
garanti i den omfattning som beskrivs 
nedan, i tillägg till och utöver de lag-
stadgade rättigheter som slutanvända-
ren omfattas av vid ett köp av dörr- och 
fönsterbeslag från HOPPE.
En ”slutanvändare”, i den mening som 
avses i denna tillverkargaranti, är en fy-
sisk eller juridisk person som äger en 
produkt från HOPPE och som inte har 
förvärvat produkten i avsikt att montera 
eller sälja den vidare inom ramen för sin 
affärsverksamhet hos tredje part.
”Den första slutanvändaren” är en slut-
användare som i första hand har köpt 
produkten från HOPPE, en återförsäl-
jare eller någon annan fysisk eller juri-
disk person, som monterar eller säljer 
HOPPE-produkter som en del av sin 
affärsverksamhet hos tredje part.

II. Skyddande garanti
I egenskap av tillverkare garanterar vi åt 
slutanvändaren att dörr- och fönsterbe-
slagen från HOPPE har en felfri mekanisk 
funktion. Denna funktionsgaranti omfat-
tar följande egenskaper hos dörr- och 
fönsterbeslagen från HOPPE:
 - Över föringen av vr idrörelsen ti l l 

dörrlåset eller fönstrets vrid-/lut-
ningsbeslag

 - Kopplingen mellan handtaget och 
anslagsdelen

 - Följande funktioner hos fönster-
handtagen: låsbar, automatisk lås-
ning, SecuFor te®, SecuSelect®, 
Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® 
eller SecuTBT® eller Secustik®;

 - Följande funktioner hos dörrhandtag: 
Sertos®, badrumsbeslag eller HCS® 
med låsfunktion;

 - vid skyddsarmaturer funktionerna: 
Skyddsfunktion, cylinderkåpa

 - Returfjäderpaketet (om sådant har 
installerats på fabriken)

 - HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning 
och HOPPE Kvick-i-SprintPlus fast-
sättning

 - Överföringsmekanismen i fönster-
handtaget SecuSignal®

Vår funktionsgaranti gäller över hela 
världen för dörr- och fönsterbeslag från 
HOPPE.
Vi lämnar en funktionsgaranti under en 
period på tio år från den primära slutan-
vändarens inköpsdatum. 
Alla utbytbara enskilda komponen-
ter, som skruvar, kopplingsstift, fast-
hållningsring sprängringar osv. samt 
elektroniska komponenter, undantas 
uttryckligen från denna funktionsgaranti. 
Dessutom gäller inte funktionsgarantin 
i följande fall:

 - vid icke avsedd eller felaktig an-
vändning

 - vid felaktig montering
 - vid felaktig hantering
 - om installations- och underhållsan-

visningarna inte har följts
 - om produkten utsätts för obehöriga 

modifieringar eller reparationer
 - kemiska och fysikaliska effekter på 

mekaniken och/eller på materialets 
yta, som inte uppstått vid korrekt 
användning, exempelvis skador 
förorsakade av vassa föremål eller 
felaktiga rengöringsmedel och ren-
göringsverktyg

 - ej fackmannamässigt inställda dörrar 
och fönster och/eller deras beslags-
delar (t.ex. lås, band, gångjärn, vrid-/
lutningsbeslag, ramar och dylikt) som 
förorsakar en alltför kraftig belastning 
på de monterade dörr- och fönster-
beslagen från HOPPE

 - skador på grund av force majeure 
eller naturkatastrofer.

III. Garanti
Vårt garantiåtagande består uteslu-
tande i att vi under garantitiden, om det 
skulle uppstå en brist i den mekaniska 
funktionen, efter vårt godkännande 
utför en för slutanvändaren kostnadsfri 
reparation av produkten eller kostnadsfri 
leverans av motsvarande eller likvärdiga 
ersättningsbeslag. 
Slutanvändarens kostnader och utlägg 
för montering eller demontering av 
HOPPE-produkten eller för översänd-
ning av produkten til l HOPPE eller 

Garantiförklaringar
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återförsäljaren omfattas inte av denna 
garanti. 

De rättigheter som framgår av denna 
garanti kan hävdas av slutanvändaren 
genom en skriftlig felanmälan inom ga-
rantiperioden gentemot den återförsäl-
jare som den första slutanvändaren har 
köpt produkten från, eller direkt till oss, 
HOPPE Holding AG Via Friedrich Hoppe, 
CH-7537 Müstair, Schweiz. 
Dessutom krävs det att slutanvändaren 
översänder både den defekta produk-
ten och ett bevis på att defekten i den 
mekaniska funktionen har uppstått inom 
garantiperioden. Ett sådant bevis kan 
lämnas genom att den första slutanvän-
darens kvitto uppvisas. Kvittot bör därför 
bevaras på ett säkert sätt, åtminstone 
tills garantitiden löper ut.

IV. Lagstadgade rättigheter
Slutanvändaren har, utöver de rättigheter 
som framgår av denna garanti, även 
vissa lagstadgade rättigheter. Sådana 
rättigheter, som ibland kan vara mer för-
månliga för slutanvändaren, begränsas 
inte av denna garanti. 
Garantin påverkar inte heller de rättighe-
ter som den första slutanvändaren och 
i förekommande fall slutanvändaren har 
gentemot den säljare från vilken den för-
sta slutanvändaren har köpt produkten.  

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Schweiz
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Resista® – Ytskyddsgarantin 
från HOPPE

Resista®

Vissa produkter från HOPPE har Resista®, 
10-års garanti på ytans hållbarhet

• HOPPE-produkter med Resista® är idealiska för ytterdörrar.

• HOPPE-produkter med Resista® genomgår ständiga kvalitets-
kontroller.

• HOPPE-produkter med Resista®- uppfyller kraven i den europe-
iska standarden EN1670 (”Byggnadsbeslag – Korrosionsmot-
stånd – Krav och provning”).

Skötselråd: Smuts kan lätt torkas bort med en trasa. Undvik att 
använda frätande rengöringsmedel eller kemikalier. Någon ytterli-
gare behandlig krävs ej.

Handtag med behör i mässing med förkromad ytbehandling, 
inom produktlinjerna duravert® och duraplus®, har också  
HOPPE Resista® ytskyddsgaranti.

För garantiförklaringar, se sidan 77.
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Resista® – Ytskyddsgarantin 
från HOPPE

I. Garantiförklaring:
Jämte och i tillägg till försäljarens 
garantiansvar ger vi en hållbarhets-
garanti med följande villkor och i den 
nedan beskrivna omfattningen. Som 
tillverkare garanterar vi problemfri 
hållbarhet av ytor från beslag från 
HOPPE som används på korrekt 
sätt. Ytskyddsgarantin Resista® om-
fattar alla problem, förutom ej korrekt 
användning, som uppstår från fabri-
kations- eller materialfel, särskilt om 
ytan flagnar eller liknande  (”fläck-
bildning”), eller om det skyddande 
skiktet lossar.

II. Garantiundantag
Alla utbytbara enskilda komponenter, 
som skruvar, kopplingsstif t, osv. 
undantas uttryckligen från denna 
ytskyddsgaranti. Vidare påtas inget 
ansvar för skador som orsakas av: 
 - oavsedd och felaktig användning,
 - felaktig och vårdslös hantering,
 - underlåtenhet att följa anvisningar 

fö r ins ta l la t ion och skötse l , 
ändringar och egenreparationer,

 - kemisk och fysikalisk inverkan på 
materialytor, som uppstått till följd 
av felaktig användning, t.ex. skador 
på grund av vassa föremål.

III. Garanti
Vårt garantiåtagande består uteslu-
tande av att vi under garantitiden, 
när det uppstår en brist på ytan på 
ett HOPPE-beslag, efter vårt eget 
godkännande, utför en för den första 
slutanvändaren kostnadsfri repara-
tion av produkten eller en kostnadsfri 
leverans av motsvarande eller likvä-
digt ersättningsbeslag. Garantitaga-
rens uppkomna kostnader, utgifter, 
porto och liknande ersätts inte. Ga-
rantianspråket godkänns endast ge-
nom uppvisande av produkten, samt 
bevisande av att bristen på ytan har 

uppkommit inom garantitiden. Detta 
bevisas lämpligen genom att upp-
visa kvittot. Kvittot bör därför beva-
ras på ett säkert sätt, åtminstone tills 
garantitiden löper ut

IV. Garantitid
Garantitiden uppgår till 10 år och bör-
jar på den dag som första slutanvän-
daren gör inköpet. Vid reklamationer 
ska produkt och kvitto uppvisas direkt 
för försäljaren eller tillverkaren.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Schweiz

HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Müstair
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HOPPE Kvick-i-Sprint

Tid är guld värt – snabbare och bättre:
HOPPE Kvick-i-Sprint

Vid traditionell montering av 
dörrhandtag krävs ett flertal 
steg och olika grepp för att 
få delarna på plats. Detta är 
besvärligt och tidsödande. 
Betydligt snabbare och bättre: 
HOPPEs Kvick-i-Sprint. Med 
den innovativa tekniken fixeras 
dörrhandtaget permanent med 
ett enda handgrepp.

Viktigt:
HOPPE Kvick-i-Sprint produkter får ej kombineras med fyr-
kantpinnar från andra tillverkare!

• Mycket snabb montering 
av dörrhandtag: ca. 75 % 
tidsbesparing jämfört 
med traditionell montering 
av HOPPE dörrhandtag: 
Bara att sätta ihop så är 
det klart!

• Enkel, verktygslös  
slutmontering

• Utan synliga skruvar

• Robust fyrkantigt stift och 
därmed maximal vridmo-
mentöverföring

• Följer riktlinjer enligt DIN 
EN 1906

• Kan användas i dörrar av 
varierande tjocklekar (inom 
ett definierat område)

• Alltid varaktig, säker och 
glappfritt montage av dörr-
handtag (steglöst fäste)

• Enkel och snabb demon-
tering av dörrhandtag 
(t.ex. med den bifogade 
vinkelnyckeln eller med en 
skruvmejsel)

Sammanfattning av HOPPEs Kvick-i-Sprint:

Europeiskt patent EP 1683933
US-patent nr 7,686,357
HOPPE Kvick-i-Sprint
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HOPPE Kvick-i-SprintPlus

  

Viktigt:
HOPPE Kvick-i-SprintPlus produkter får ej kombineras med 
fyrkantpinnar från andra tillverkare!

Sammanfattning av HOPPEs Kvick-i-SprintPlus:

Alla fördelar med HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättningen och 
dessutom:

• Estetiskt tilltalande dörr-
handtag och (2 mm tjocka) 
plana rosetter i rostfritt 
stål, helt enligt aktuell 
trend

• Enkel och precis mon-
tering av de plana roset-
terna med styrhylsor och 
dörrhandtagen på några 
sekunder utan skruvning

Enkel – snabb – stabil! Så fungerar monteringen:

Sätt på dörrhandtagen och rosetterna – klart!

HOPPE Kvick-i-SprintPlus: 
Mindre är mera

HOPPE Kvick-i-SprintPlus he-
ter den logiska vidareutveck-
lingen av den välbeprövade 
HOPPE Kvick-i-Sprint mon-
taget. Både dörrhandtag och 
plana rosetter kan monteras 
enkelt och snabbt utan skruvar 
och verktyg. De nya HOPPE 
Kvick-i-SprintPlus-handtag 
passar perfekt till de aktuella 
designtrenderna.

Europeiskt patent EP 1683933
US-patent nr 7,686,357
HOPPE Kvick-i-Sprint
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Modell: Amsterdam (E1400Z/42FI/42FIS), färg: F69

Beakta följande:

80
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Handtaget 
åt höger

81

Har du en vänster- eller högerhängd dörr?

För att fastställa detta, ställ dig på insidan av din dörr som gäng-
järnen sitter. Sitter gångjärnen på höger sida är det en höger-
hängd dörr, sitter gångjärnen på vänster sida är det en vännster-
hängd dörr (se bild 2). 

Exempel på en handtagsform där du 
måste tänka på vänster- eller högerut-
förande.

Bild 1

Handtaget 
åt vänster

!

Bild 2

Höger enl. DINVänster enl. DIN

Gångjärnen

Du hittar följande nyckelrosett för innerdörrshandtag:

InvändigtUtvändigt

Dessa håltyper passar alla van-
liga innerdörrlås.

Nyckelhål (BB)

Tillhörande WC-set finns för 
nästan alla modeller som visas.

WC-behör (SK/OL)

Vilken nyckelrosett vill du ha?

InvändigtUtvändigt

Ovalt nyckelhål (OB) WC-behör med röd/vit 
angivelse (RWSS/OL)
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Skruvhål

Täckkåpa

Omkring två tredjedelar av alla 
villainbrott sker via fönster el-
ler balkongdörrar. Vanliga in-
brottsmetoder är att bräcka 
upp fönstret eller att påverka 
fönsterbeslaget utifrån så att 
fönsterhandtaget hamnar i 
öppet läge. Även fönster som 
bara är öppet med en springa 
är inbjudande för inbrottstju-

”Kan jag byta ut mina fönsterhandtag enkelt och 
snabbt?” 

Ja – dina fönsterhandtag kan 
bytas ut mot nya, snabbt och 
enkelt.

Vrid befintligt handtag till öp-
pet läge (vågrätt). Lyft täckkå-
pan lätt och vrid den åt sidan. 
Lossa skruvningen och ta bort 
det gamla handtaget. Nu kan 
du montera ditt nya fönster-
handtag.

Fönsterhandtag i 
monterat tillstånd

Mer information på www.hoppe.com

var. Här försätts handtaget i 
öppet läge via spalten i fönst-
ret, och vägen in i lägenheten 
är öppen.

Säkra framför allt fönster som 
kan nås lätt utan hjälpmedel, 
som t. ex. källarfönster och 
fönster på marknivå. Även 
andra våningen är inga pro-
blem för inbrottstjuven. Där är 
balkongdörrar en möjlig svag 
punkt.

Tänk på att följande som gäl-
ler för ytterdörren även gäller 
för dina fönster: För att minska 
risken för inbrott ska inte bara 
fönsterhandtagen ge skydd, 
utan hela fönstret. 
Säkerhetsglas, inbrottsmot-
verkande stålslutbleck och ett 
reglage hjälper till att hålla in-
brottstjuvar borta.

Fönstersäkerhet
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Handtagsspärr KISI2

KISI2 – HOPPE handtagsspärr

Fönster i låst tillstånd Håll båda tryckknapparna in-
tryckta samtidigt för att öppna 
med en hand ...

... och vrid handtaget med den 
andra handen

Öppna fönstret

1 2

3 4

Barn lär sig otroligt snabbt – för 
det mesta bara genom att iakt-
ta och imitera. Därigenom tar 
de viktiga steg i utvecklingen – 
men kan också utsätta sig för 
fara. För att skydda barn mås-
te man i viss mån motsätta sig 
en alltför stor upptäckarlust, 
det gäller särskilt vid fönster!
Med KISI2 erbjuder HOPPE 
en handtagsspärr för fönster-
handtag som genom det erfor-
derliga tvåhandsgreppet, mot-
svarar aktuella krav på skydd 
mot att otillåtet öppna fönstret. 
Dessutom har de en mycket 
mer diskret design än gängse 

barnsäkringsanordningar på 
fönstermarknaden. 

KISI2 uppfyller den svenska 
standarden SS 3587 och 
har testats enligt Nordtest-
metoden NT CONS 018.

Europeiskt patent EP 1722048
KISI – skjutreglagesäkring
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SecuTBT®

Fönsterhandtag med SecuTBT®

SecuTBT®-funktionen från 
HOPPE är en vidareutveckling 
av den ursprungliga TBT-tek-
niken (Tilt Before Turn = först 
luta, därefter vrida). Den er-
bjuder ännu mer säkerhet och 
komfort för fönstret:

I låsställningen (0°-position) kan 
man låsa ett HOPPE-fönster- 
handtag med SecuTBT®-
funktion med en nyckel och 
man har därmed en ytterligare, 
inbrottshämmande, säker-
hetsfunktion. Handtaget kan 
gå över till lutningsställning 
(90°-position) enbart efter upp-
låsning. 

När fönsterhandtaget har vri-
dits till lutningsställning kom-
mer den automatiskt låsas i 
denna 90°-position, dvs. en-
kelt och komfortabelt, utan att 
du behöver använda en nyckel! 
Du kan också vrida det tillbaka 
till låsställningen utan upplås-
ning. 

Två händer krävs för att vrida 
fönsterhandtaget från lut-
nings- till öppningsställning 
(180°-position): Du kan vrida 
fönsterhandtaget till öppnings-
ställningen endast genom att 
du samtidigt vrider med nyck-
eln och handtaget och därmed 
upphäver låsningen. På detta 
sätt är fönsterhandtaget skyd-
dat mot obefogad eller oav-
siktlig vridning till öppnings-
ställningen.

Europeiskt patent EP 1357243
SecuTBT®
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Ytterligare säkerhet med säkerhetshandtag 93S

Det låsbara skyddshandtaget 
93S i aluminium erbjuder yt-
terligare inbrottsskydd för bal-
kong- och fönsterdörrar. Det 
monteras på insidan och utgör 
en synlig avskräckning för po-
tentiella inbrottstjuvar. De ser 
nämligen i förväg att de inte så 
enkelt kan lämna huset eller lä-
genheten via denna dörr.
Den speciella rosettformen 
omsluter och skyddar cylin-
dern. Den integrerade låsme-
kanismen blockerar handtaget 
och försvårar obehörigt öpp-
nande.

Säkerhetshandtaget 93S för 
fönsterdörrar passar till Skan-
dinaviska ovalcylindrar.

Montering av säkerhets-
handtag HOPPE 93S

• Fäst cylindern, utan 
nyckel, i rosetten med 
de två medföljande 
cylinderskruvarna.

• För detta ta ut nyckeln.
• Montera sedan 93S 

i dörrbladet med de 
medföljande träskruvarna.

• Testa sedan handtagets 
funktion: 
 - handtag horisontellt = 

öppet
 - handtag nedåt = stängd

• Om allt fungerar skall du 
byta ut träskruvarna mot 
envägsskruvar.

Säkerhetshandtag för 
fönsterdörrar HOPPE 93S

Cylinderskruvar

Träskruvar/
Envägsskruvar

Godkänd enligt
SS 3620:2010 – 
Klass B
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Material, ytor och deras skötsel

Aluminium

• Tillverkas av en högklassig, korrosionsbe-
ständig aluminiumlegering

• Ytbehandling utförs med pulverbelägg-
ning eller eloxering

• Skyddande ytskikt (oxidskikt) genom elox-
ering: skyddar beslag mot yttre påverkan 
som handsvett, luftfuktighet och lättare 
mekanisk påverkan

• Ingen korrosion vid skador på ytan, t. ex. 
genom ringar

• Ingen särskild skötsel behövs, eftersom 
oxidskiktet skyddar materialet

• Smuts går lätt att ta bort med en mjuk 
och fuktig trasa

• 100% återvinningsbart

HOPPE klarar nickelkraven

HOPPE aluminiumhandtag, 
rost f r iahandtag, Res ista 
handtag är testade av RISE.
Produkterna är godkända 
enligt EN 12472:1998 och EN 
1811:1998 gällande nickelfri-
sattning, båda hänvisar till EU-
direktiv for nickel, 94/27/EG.

Byggvarubedömningen har gjort bedöm-
ningen REKOMMENDERAS d.v.s. grön-
markerat samtliga HOPPE aluminium-
handtag inkl. aluminiumbehör för fönster 
och dörrar.
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Mässing

• Tillverkas av högvärdig mässingslegering

• Ytan skyddas genom krom eller transpa-
rent lack som är mycket tåligt samt hög 
lösningsmedel- och kemikaliebeständig-
het

• Mässingsbeslag kräver ingen särskild 
skötsel

• Smuts tas enkelt bort med en fuktig mjuk 
trasa

• Frätande rengöringsmedel skall ej an-
vändas

Mässing produkter från HOPPE, som har märket 
Resista®, har 10-års garanti på ytans hållbarhet (se 
sidan 77).

Rostfritt stål

• Tillverkas av krom/nickelstål

• Uppskattade för sin långa livslängd, miljö- 
och hälsokompatibilitet, korrosions- och 
syrebeständighet samt tålighet

• ”Rostfri”, eftersom legeringen som består 
av krom och nickel bildar ett osynligt 
passivskikt

• Flygrost är möjligt vid inflytande från om-
givningen, detta och fett- och oljehaltig 
smuts kan tas bort med rengöringsmedel 
som är lämpligt för rostfritt stål

Rostfritt stål produkter från HOPPE, som har märket 
Resista®, har 10-års garanti på ytans hållbarhet (se 
sidan 77).
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Företaget

Produktprogrammet

För alla som vill göra sin bo-
endemiljö vackrare är HOPPE 
ledande i Europa när det gäller 
fönster- och dörrhandtag. En 
HOPPE-produkt förenar hög 
kvalitet med rimligt pris och 
understryker köparens per-
sonliga smak och livsstil. 

Produkter av HOPPE utgör all-
tid förstahandsvalet för proffs. 
Alla och envar kan få sin egen 
smak tillgodosedd genom det 
breda sortiment HOPPE ger. 

Förutom elegant och grepp-
vänlig design kan handtag för 
såväl fönster som innerdörrar 
och entrédörrar väljas i mate-
rialen aluminium, brons, mäss-
sing, rostfritt stål eller plast.

Företagsgruppen
HOPPE

1952 grundade Friedrich Hoppe, 
i Heiligenhaus utanför Düsseldorf 
som då var ett tyskt centrum 
för lås- och beslagtillverkning, 
ett företag som tillverkade dörr-
beslag. 1954 flyttade Friedrich 
Hoppe företaget till Stadtallen-
dorf (Hessen) och lade därmed 
grunden till en kontinuerlig tillväxt. 

I dag är HOPPE en internatio-
nellt verksam företagsgrupp 
med säte i Schweiz, som leds
av bröderna Wolf och Christoph 
Hoppe i andra generationen.

Familjeföretaget HOPPE är med 
mer än 2.800 medarbetare i sju 
produktionsanläggningar runt 
om i Europa och USA och med 
en världsomspännade mark-
nadföring marknadsledande i 
Europa vad gäller utveckling, 
tillverkning och marknadsfö-
ring av beslagsystem för dörrar 
och fönster.
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Miljöskydd

Miljöskyddet har hög prioritet 
inom HOPPE. Några viktiga 
punkter i vårt miljöarbete:

• lägre miljöbelastning vid pro-
duktionen av beslag

• användning av bruksvatten 
och cirkulation av process-
vatten

• miljövänliga förpacknings-
material

• återanvändbara materialres-
ter som sekundärt råmaterial

• användning av processvärme
• alternativ energiproduktion
• åtgärder för energieffektivitet
• medlemskap i Miljöalliansen 

”Hessen”
• miljögodkända enligt ”Basta”
• miljögodkända enligt Sunda-

Hus
• Alla produktionsenheter för 

HOPPE-gruppen i Tyskland, 
Italien och Tjeckien är sedan 
2001 certifierade enligt DIN 
EN ISO 14001:2009 (miljö-
förvaltning). Därutöver certi-
fierades HOPPE AG, Stadt- 
allendorf, 2014 enligt DIN EN 
ISO 50001:2011 (energiför-
valtning).

• Byggvarubedömningen rekom-
menderar samtliga HOPPE 
grönmarkerat aluminiumhand-
tag inkl. aluminiumbehör för 
fönster och dörrar.

Ta nya grepp.

Kvalitet är kul och förmedlar 
känslan av ett gott utfört ar-
bete. Beslagen, som känns 
igen på märket , är mär-
kesvaror. Och detta innebär 
att kvalitetsanspråken uppfylls 
enligt oss på HOPPE.

Samtliga produktionsenheter i 
Tyskland, Italien och Tjeckien 
är certifierade enligt DIN EN 
ISO 9001:2008.
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Beteckning Beskrivning Attribut

Märkesattribut • utmärker alla HOPPE-produkter
• uppfyller vad märket utlovar 10 års funktions-garanti Tillverkad i Europa

DIN EN ISO 
14001 Miljövänlig
 tillverkning

Specialattribut • betonar ett unikt försäljningsargument eller 
en väsentlig produktfördel med HOPPE 
märkta artiklar

Montering av dörrhandtag och plana rosetter 
utan verktyg

Montering av dörrhandtag utan verktyg i 
några sekunder

Det låsbara fönsterhandtaget för ett vrid-/tipp-
fönster med automatisk låsning

10-års garanti på ytan

Produktattribut • förmedlar viktig information om en produkt 
eller hur man använder en produkt

• är märkta med piktogram som utformats av 
HOPPE

Användningskategori 2 (3, 4)
DIN EN 1906 Låsbar Massiv mässing

Användningskategori 2
DIN EN 13126-3 Självspärrande Korrosionsbeständighet 

EN 1670 (klass 4, klass 5)

Skyddsbeslag kontrollerat
DIN 18257 ES0 (ES1, ES2, ES3) 
(SK1, SK2, SK3)

Rostfritt stål

Kontrollmärke • utmärker produkter som kontrollerats av ett 
certifieringsorgan

• är välkända varumärken
• gäller internationellt och regionalt För fönsterhandtag som är RAL-certifierade 

(RAL-GZ 607/9) och skyddsbeslag som är 
certifierade enligt DIN 18257.

Alla skyddsbeslag som är certifierade enligt 
DIN 18257.

Alla skyddsbeslag som är certifierade enligt 
DIN 18257.

Certifiering • HOPPE handtagsspärr 
• Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

HOPPE produkter är testade och godkända 
enligt RISE.

HOPPE handtagsspärr KISI2 uppfyller den 
svenska standarden SS 3587 och har testats 
enligt Nordtest-metoden NT CONS 018. 

Säkerhetshandtag för fönsterdörrar HOPPE 
93S: Godkänd enligt SS 3620:2010 – Klass B.

Certifiering • Miljögodkända produkter enligt ledande 
Svenska certifieringsorgan Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Byggvarubedömningen har gjort bedömning-
en REKOMMENDERAS d.v.s. grönmarkerat 
samtliga HOPPE aluminiumhandtag inkl. alu-
miniumbehör för fönster och dörrar.

HOPPE aluminium och rostfritt stål handtag har 
fått bedömning A på SundaHus.

HOPPE produkter innehåller inte hälsovådliga 
kemikalier enligt BASTA kriterier.

Översikt över attribut och märken
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Beteckning Beskrivning Attribut

Märkesattribut • utmärker alla HOPPE-produkter
• uppfyller vad märket utlovar 10 års funktions-garanti Tillverkad i Europa

DIN EN ISO 
14001 Miljövänlig
 tillverkning

Specialattribut • betonar ett unikt försäljningsargument eller 
en väsentlig produktfördel med HOPPE 
märkta artiklar

Montering av dörrhandtag och plana rosetter 
utan verktyg

Montering av dörrhandtag utan verktyg i 
några sekunder

Det låsbara fönsterhandtaget för ett vrid-/tipp-
fönster med automatisk låsning

10-års garanti på ytan

Produktattribut • förmedlar viktig information om en produkt 
eller hur man använder en produkt

• är märkta med piktogram som utformats av 
HOPPE

Användningskategori 2 (3, 4)
DIN EN 1906 Låsbar Massiv mässing

Användningskategori 2
DIN EN 13126-3 Självspärrande Korrosionsbeständighet 

EN 1670 (klass 4, klass 5)

Skyddsbeslag kontrollerat
DIN 18257 ES0 (ES1, ES2, ES3) 
(SK1, SK2, SK3)

Rostfritt stål

Kontrollmärke • utmärker produkter som kontrollerats av ett 
certifieringsorgan

• är välkända varumärken
• gäller internationellt och regionalt För fönsterhandtag som är RAL-certifierade 

(RAL-GZ 607/9) och skyddsbeslag som är 
certifierade enligt DIN 18257.

Alla skyddsbeslag som är certifierade enligt 
DIN 18257.

Alla skyddsbeslag som är certifierade enligt 
DIN 18257.

Certifiering • HOPPE handtagsspärr 
• Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

HOPPE produkter är testade och godkända 
enligt RISE.

HOPPE handtagsspärr KISI2 uppfyller den 
svenska standarden SS 3587 och har testats 
enligt Nordtest-metoden NT CONS 018. 

Säkerhetshandtag för fönsterdörrar HOPPE 
93S: Godkänd enligt SS 3620:2010 – Klass B.

Certifiering • Miljögodkända produkter enligt ledande 
Svenska certifieringsorgan Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Byggvarubedömningen har gjort bedömning-
en REKOMMENDERAS d.v.s. grönmarkerat 
samtliga HOPPE aluminiumhandtag inkl. alu-
miniumbehör för fönster och dörrar.

HOPPE aluminium och rostfritt stål handtag har 
fått bedömning A på SundaHus.

HOPPE produkter innehåller inte hälsovådliga 
kemikalier enligt BASTA kriterier.
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Distributör Sverige:

BESLAGSKONSULT AB
Neongatan 11
SE-431 53 Mölndal
Tel. +46 (0)31 91 40 30
Fax +46 (0)31 91 40 31
info@beslagskonsult.se
www.beslagskonsult.se

Distributör Finland:

Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B
FI-00500 Helsinki
Tel. +358 (0)9 77 43 27 10
Fax +358 (0)9 77 43 27 20
myynti@scancerco.fi
www.scancerco.fi

Distributör Danmark:

KH TRADE
Theilgaards Allé 3A, ”Den 
Hvide By”
DK-4600 Køge
Tel. +45 70 23 40 30
Fax +45 70 23 40 31
info@kh-trade.dk
www.kh-trade.dk

Distributör Norge:

BOYESEN & MUNTHE A/S
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

©
 H

O
P

P
E 

A
G

, M
ed

 fö
rb

eh
ål

l f
ör

 e
ve

nt
ue

lla
 ä

nd
rin

ga
r 0

1/
20

20
 

16
69

66
2 

(P
D

F)

Värt att veta, 
prisklasser

Angivna prisklasser gäller avbildade beslag. Färgvarianter kan 
tillhöra andra prisklasser.

Var hittar jag HOPPE kvalitétsprodukter?

Det omfattande HOPPE-
sortimentet finns på varu-
hus, inom bygghandeln, hos 
snickare på byggmarknaden. 
Översikt över inköpsställen 
hittar du under samma rubrik 
på www.hoppe.com

Alla HOPPE beslagsystem är 
märkta med detta varumärke 

. HOPPE märkesvaror är 
kvalitativa och har lång livs-
längd. De moderna, klassis-
ka eller rustika handtag ger 
dig ett varierat och intressant 
urval.
Alla modeller är förpackade 
i miljövänliga förpackningar, 
eftersom miljöskyddet är av 
“yttersta prioritet” hos oss på 
HOPPE.

Prisklasser

Prisklass A till 20 €

Prisklass B 21 till 40 €

Prisklass C 41 till 60 €

Prisklass D 61 till 80 €

Prisklass E 81 till 100 €

Prisklass F 101 till 130 €

Prisklass G 131 till 160 €

Prisklass H 161 till 190 €

Prisklass I över 190 €

(Utgåva: 06/2019)

Handelspartner i de nordiska länderna:

HOPPE Nordic Countries Oy
Hyrylänkatu 8
FI-04300 Tuusula
Tel. +358 (0)9 25 84 34 24
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE Nordic Countries Oy
Representative Office in 
Sweden
Östergatan 16
SE-434 30 Kungsbacka
Tel. +46 (0)300 177 23
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com


