
HOPPE Nyhet – F5 svart brons



Flip-up handtag för instituoner 
och offentlig miljö 

Nu kompletteras produktprogram-
met av HOPPE med WC-behör med 
flip-up funktion. 

Alla aluminiumprodukterna av 
HOPPE är nickelfria, testade enligt 
gällande EU-direktiv 94/27/EG.

HOPPE Nyhet – F5 svart brons

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata
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Ny kulör – 
svart brons anodisering

Motsvarar kraven enligt DIN EN 
1906. Avsedd för låskistor enligt 
skandinavisk standard. 

2 Integrerade dubbelverkande re-
turfjädrar som standard i rosettens 
underdel, universala och vändbara 
Höger/Vänster, dolt skruvmonta-
ge, självgängade skruvar för ett 
enkelt montage.

Separat dörrhandtag med HOPPE 
Kvick-i-Sprint fastsättning.

HOPPE handtag i aluminium

Nu lanserar HOPPE en hel serie handtag av alumimium för inner- och ytter-
dörrar i en ny kulör F5. Denna nya kulör F5 är en svart brons anodisering.

HOPPE handtag av aluminium tillverkas av en hög kvalitet som ger pro-
dukterna en långvarig hållbarhet. Alla HOPPE-produkter är fria från miljö- 
och hälsopåverkande tungmetaller och formaldehyd. 

Ytbehandling av aluminium utförs med pulverbeläggning eller eloxering. Den 
skyddsbeläggning som bildas vid eloxeringen gör produkten motstånds-
kraftig mot luftfuktighet, korrosion och lättare mekaniskt slitage. Någon 
särskild skötsel krävs ej och smuts går lätt att ta bort med en mjuk och fuktig 
trasa.

Färger: 
F1 – aluminium silverfärgad 
F9 – aluminium rostfritt stål nyans
F5 – aluminium svart brons
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HOPPE-kvalitétsmärkning 

10 års garanti på mekanisk 
funktion

Tillverkad i Europa

DIN EN ISO 14001 Miljövänlig 
tillverkning

HOPPE dörrhantag och 
tillbehör i aluminium


