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HOPPE – επειδη 
τo στυλ μιας 
κατoικιας ξεκινα 
απo τo πoμoλo

Για ολα τα πομολα ΗΟΡΡΕ 
πορτων και παραθυρων 
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Για ολα τα πομολα ΗΟΡΡΕ 
πορτων και παραθυρων

για περισσοτερες πληροφοριες στην σελιδα 168
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Περιεχομενα

Η σειρα προιοντων duravert®

για την διακριση

Bruxelles
M129
σελιδα 20

Capri
M1950
σελιδα 22

Melbourne
1672
σελιδα 28

Genova
M1535
σελιδα 24

= Αλουμινιο = Ανοξειδωτος Χαλυβας = Ορειχαλκος= Ναυλον

Acapulco
M1558
σελιδα 12

Bergen
M1602
σελιδα 16

Athinai
M156
σελιδα 14

Monte Carlo
M1550
σελιδα 30

Las Vegas
E1440
σελιδα 26

Brisbane
1670
σελιδα 18

Singapore
M172
σελιδα 34

Phoenix
M1640
σελιδα 32
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Περιεχομενα

Luxem-
bourg
199
σελιδα 68

Trondheim
E1430
σελιδα 96

Ródos
M1603
σελιδα 86

Tôkyô
1710
σελιδα 92

New York
1810
σελιδα 76

Verona
(E/M)1510
σελιδα 102

Marseille
1138
σελιδα 72

Vancouver
139
σελιδα 100

Stockholm
1140
σελιδα 88

Madrid
M157
σελιδα 70

Valencia
M170
σελιδα 98

Paris
(E/K)138
137, K58
σελιδα 80

Vitória
(M)1515
σελιδα 108

Wien
M123
σελιδα 114

πομολα
σελιδα 116

Η σειρα προιοντων duraplus®

περισσοτερο απο το συνηθισμενο

Amsterdam
(E)1400
σελιδα 38

Denver
E1310
σελιδα 62

Cannes
M1545
σελιδα 56

Göteborg
E1410
σελιδα 64

Antwerpen
E1420
σελιδα 42

Atlanta
(M)1530
σελιδα 44

Basel
M159
σελιδα 48

Bilbao
E1365
σελιδα 50

Bonn
E150
σελιδα 52

Dallas
M1643
σελιδα 58

Brugge
1715
σελιδα 54

Houston
M1623
σελιδα 66

= Αλουμινιο = Ανοξειδωτος Χαλυβας = Ορειχαλκος= Ναυλον
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Η σειρα προιοντων duranorm®

Καλη αξια με συνεπεια

Almería
M166
σελιδα 122

Helsing-
borg
E1730
σελιδα 124

Izmir
M1701
σελιδα 124

Bari
M1995
σελιδα 122

Santiago
M1740
σελιδα 126

Seattle
M168
σελιδα 127

Cardiff
E1850
σελιδα 123

Gent
E1520
σελιδα 123

Lucca
M1955
σελιδα 125

Roissy
M1941
σελιδα 125

πομολα
σελιδα 128

Athinai
M156S
σελιδα 132

Capri
M1950S
σελιδα 134

Perth
A1880
σελιδα 138

HCS®

Atlanta
A1530
σελιδα 142

Bonn
A197S
σελιδα 144

Groningen
A1885
σελιδα 146

London
A113
σελιδα 148

Paris
(A)(M)(K)138S
σελιδα 150

Tenerifa
M1895
σελιδα 152

Luzern
M1803S
σελιδα 136
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Περιεχομενα

Συμπληρωματικα προιοντα

Τα προιοντα που παρουσιαζονται σε αυτο τον καταλογο ειναι δειγματο-
λειπτικα απο το ευρυ φασμα προιοντων ΗΟΡΡΕ. Αποτανθειτε στον ειδικο 
μεταπωλητη μας για επιπλεον προιοντα ΗΟΡΡΕ. Για μια αποψη για τις 
κατηγοριες τιμων παρακαλουμε δειτε στην σελιδα 188.

Ροπτρα 
πορτων
σελιδα 165

Κρεμαστρες
σελιδα 166

Στοπερ 
πορτων
σελιδα 166

Πινακιδες πλη-
ροφοριων
σελιδα 167

Σετ για πορτες συρωμενες 
και χουφτες

Επιλογες 
κιτ
M462
σελιδα 155

Επιλογες 
κιτ
M463
σελιδα 155

Επιλογες 
κιτ
M471
σελιδα 156

Επιλογες 
κιτ
M472
σελιδα 157

Επιλογες 
κιτ
(M)492
σελιδα 158

Επιλογες 
κιτ
M493
σελιδα 159

Λαβες

Λαβες
σελιδα 161

Λαβες
σελιδα 163

= Αλουμινιο = Ανοξειδωτος Χαλυβας = Ορειχαλκος= Ναυλον
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γρηγορη συνδεση 
ΗΟΡΡΕ
σελιδα 170

ΗΟΡΡΕ Quick-Fitplus

σελιδα 171

Ανακαινιση με την 
HOPPE Quick-Fitplus

σελιδα 172

Επιχειρηματα για τα 
Πομολα της Υπεροχης

Τι χρειαζεται 
να γνωριζετε
σελιδα 176

Παραθυρα και 
παραβιαση
σελιδα 178

Λειτουργικη 
εγγυηση
σελιδα 168

Resista®

σελιδα 169

Secu100®

και
Secu100®+
Secustik®

σελιδα 181

Πληροφοριες ,
κατηγοριες τιμων
σελιδα 188

Αυτο που αξιζει να ξερετε για τα ΗΟΡΡΕ

Υλικα και η 
συντηρηση τους
σελιδα 182

Εγγυηση
σελιδα 184

Secustik®

σελιδα 180

Το προφιλ του 
γκρουπ ΗΟΡΡΕ
σελιδα 186 

Το σετ συρωμενης 
πορτας ΗΟΡΡΕ
σελιδα 173

HCS® – Το κομπακτ 
συστημα της ΗΟΡΡΕ
σελιδα 174



HOPPE – Πομολα της Yπεροχης.

H HOPPE προσφερει ενα ευρυ φασμα απο λειτουργικα και δι-
ακοσμητικα υλικα για πορτες και παραθυρα. Μπορειτε να ανα-
γνωρισεται τα προιοντα ΗΟΡΡΕ απο το λογοτυπο  στο υλικο, 
το οποιο ειναι αποδειξη της παροιμιακης ποιοτητας ΗΟΡΡΕ σε 
μια δικαιη τιμη. Με ενα ευρυ φασμα επιλογων, θα ειστε σε θεση 
να βρειτε ακριβως το σωστο προιον που θα βαλει το σημαδι σας 
στον δικο σας στυλ ζωης και διακοσμησης. Ειδικα, η ΗΟΡΡΕ, ως 
ηγετης της αγορας, συνεχιζει να θετει τις τασεις με τις τεχνολο-
γικες καινοτομιες.

Το εμπορικο σημα ΗΟΡΡΕ
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RAL και DIN πιστοποιημενα προιοντα

10 χρονια εγγυηση σε ολα τα πομολα ΗΟΡΡΕ πορ-
των και παραθυρων (για περισσοτερες πληροφοριες 
στην σελιδα 168).

Προιοντα με την συνδεση γρηγορη συνδεση HOPPE: 
τοποθετηση πομολα πορτας χωρις την αναγκη εργα-
λειων σε 8 δευτερολεπτα περιπου. Απλα τοποθετηστε 
μαζι - και εγινε! (για περισσοτερες πληροφοριες στην 
σελιδα 170.)

Προιοντα με συνδεση HOPPE Quick-Fitplus: Μια επιπλε-
ον καινοτομια της συνδεσης γρηγορη συνδεση HOPPE η 
οποια επιτρεπει την γρηγορη εγκατασταση χειρολαβων 
για πορτες με επιπεδη ροζετα χωρις την χρηση βιδων και 
ουσιαστικα χωρις εργαλεια (για περισσοτερες πληροφο-
ριες στην σελιδα 171).

10 χρονια εγγυηση για την επιφανεια για ολα τα προιο-
ντα ΗΟΡΡΕ με την επικαλυψη Resista® (για περισσοτε-
ρες πληροφοριες στην σελιδα 169).

Πομολα παραθυρων με την τεχνολογια Secustik® ερχο-
νται με ενα κατοχυρωμενο με διπλωμα ευρεσιτεχνιας 
μηχανισμο μπλοκαρισματος που αποτρεπει την παρα-
νομη κινηση του μηχανισμου του παραθυρου και του 
πειρου απ’εξω (για περισσοτερες πληροφοριες στην 
σελιδα 180). 

Πομολα παραθυρων με την τεχνολογια Secu100® απο-
τρεπουν μια ισχυρη στροφη και το τραβηγμα της λαβης 
παραθυρων απο το σωμα της ροζετας μεχρι δυναμη 100 
Nm (για περισσοτερες πληροφοριες στην σελιδα 181).

Ο συνδοιασμος της τεχνολογιας Secustik® και 
Secu100® αποτρεπουν την ισχυρη στροφη και το τρα-
βηγμα της λαβης παραθυρων απο το σωμα της ροζετας 
μεχρι δυναμη 100 Nm (για περισσοτερες πληροφοριες 
στην σελιδα 181).
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Σειρες προιοντων

Η ΗΟΡΡΕ διαιρει τις σειρες 
προιοντων σε τρεις σαφεις 
ξεχωριστες σειρες, βασισμε-
νες στις διαφορετικες απαι-
τησεις των πελατων στην τιμη 
και στην αντιληψη για την αξια 
– duravert®, duraplus® και 
duranorm®. 
Ο σκοπος πισω απ’αυτο ειναι να 
επιτρεψει εσας τους συνεργα-
τες μας, να εχετε μια καλυτερη 

επισκοπηση των σειρων απο τα 
προιοντα μας και να γινει ευκο-
λωτερο για εσας να βρειτε το 
σωστο πομολο της υπεροχης.

Οποιεσδηποτε διαφορες στην 
τεχνολογια, το σχεδιο , συσκευ-
ασια και τιμη, και οι τρεις σειρες 
προιοντων εχουν ενα κοινο πα-
ρανομαστη: την απαραμιλλη 
ποιοτητα ΗΟΡΡΕ.

duravert®

για την διακριση

duraplus®

περισσοτερο απο 
το συνηθισμενο

duranorm®

Καλη αξια 
με συνεπεια
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Η σειρα προιοντων duravert®
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1111

για την διακριση duravert®



Was diese Serie mit ihrer berühm-
ten Namensgeberin verbindet, ist 
die klassisch zeitlose Schönheit.

Acapulco

12

Μοντελο: Acapulco (M1558/18K/18KS), χρωμα: F41-R
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duravert®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

F74-R
Xρυσο ματ/
γυαλιστερο - Resista®

F49-R
Xρωμιο - Resista®

F45-R
Γυαλιστερο/
Xρωμιο σατ - Resista®

Σετ με ροζετες
M1558/18K/18KS

Ταξη τιμης F

Πομολο παραθυρου
M0558/US918

Ταξη τιμης D

Με τον χρωματισμο F45-R, η 
ροζετα, η ανω και κατω επι-
φανεια της λαβης ειναι γυαλι-
σμενες ενω η προσοψη ειναι 
ματ. Οι χρωματισμοι F41-R 
και F49-R ειναι μονοχρωμιες. Γυαλισμενη προσοψη

Ματ χρωματισμοι

πομολο για πορτες 
στενου προφιλ
M1558/38P/38PS

Ταξη τιμης F

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.



Athinai

14

Μοντελο: Athinai (M156/19K/19KS), χρωμα: F49/F69
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F77-R/F52-R
Xρυσo γυαλιστερo/
ματ - Resista®

F49/F69
Xρωμιo/Ανοξειδωτο ματΣετ με ροζετες

M156/19K/19KS
(διαθεσιμα σε F49-R/F69 
και F77-R/F52-R)

Ταξη τιμης D

Λαβες με ροζετες 
M516/19
(διαθεσιμα σε F49-R/F69, 
F77-R και F77-R/F52-R)

Ταξη τιμης G

Λαβες με ροζετες 
M517/19
(διαθεσιμα σε F49-R/F69, 
F77-R και F77-R/F52-R)

Ταξη τιμης G

Λαβες με ροζετες 
M5170/19
(διαθεσιμα σε F41-R και F77-R)

Ταξη τιμης C

Σετ ανυψουμενου 
συρωμενου με 
χουφτα
HS-M5172/419/423

Ταξη τιμης H

Πομολο παραθυρου
M056/US937
(διαθεσιμα σε F49-R/
F69, F77-R και 
F77-R/F52-R)

Ταξη τιμης F

Οι χρωματισμοι που 
απεικονιζονται αφο-
ρουν ολα τα προιο-
ντα εκτος απο περι-
πτωσεις που γινεται 
αναφορα.

F41-R
Xρωμιo σατ - 
Resista®

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®



Bergen
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Μοντελο: Bergen (M1602/19K/19KS), χρωμα: F49/F9
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F77-R/F52-R
Xρυσo γυαλιστερo/
ματ - Resista®

F72/F9
Xρυσo ματ/
Ανοξειδωτο αλουμ

F49/F9
Xρωμιο/
Ανοξειδωτο αλουμ

Σετ με ροζετες
M1602/18K/18KS
(διαθεσιμα σε F49/F9 
και F77-R/F52-R)

Ταξη τιμης F

Σετ με ροζετες
M1602/19K/19KS

Ταξη τιμης E

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®
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Brisbane
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Μοντελο: Brisbane (1670/19K/19KS), χρωμα: F9-2
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Πομολο παραθυρου
0670/US956

Ταξη τιμης A

Xρωματα (Αλουμινιο):

F1-2
ασημι ματ

F9-2
χαλυβδινο ματ

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duravert®

Σετ με ροζετες
1670/19K/19KS

Ταξη τιμης C
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Bruxelles

20

Μοντελο: Bruxelles (M129/19K/19KS), χρωμα: F49-R/F98-R



21

Πομολο παραθυρου
M029/US937

Ταξη τιμης D

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

F77-R
Xρυσο γυαλιστερο - 
Resista®

F49-R/F98-R
Xρωμιο/Xρωμιο ματ - 
Resista®

F77-R/F49-R
Xρυσο γυαλιστερο/
Xρωμιο - Resista®

F77-R/F52-R
Xρυσο γυαλιστερο/
ματ - Resista®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®

Σετ με ροζετες
M129/19K/19KS

Ταξη τιμης F
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Capri
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Μοντελο: Capri (M1950/15K/15KS), χρωμα: F49/F69
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F49/F69
Xρωμιο/Ανοξειδωτο ματ

Σετ με πλακες
M1950/3530

Ταξη τιμης D

Πομολο παραθυρου
M0950/US956

Ταξη τιμης C

Σετ με ροζετες
M1950/15K/15KS

Ταξη τιμης D

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®
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Genova

Μοντελο: Genova (M1535/19K/19KS), χρωμα: F45-R

24



25

Xρωματα 
(Ορειχαλκος/Ανοξει-
δωτος Χαλυβας):

Σετ με πλακες
M1535/265

Ταξη τιμης D

Ματ χρωματισμοι
χρωματισμοι γυαλιστεροι

F45-R
Γυαλιστερο/Xρωμιο σατ - 
Resista®

F75-R
Xρυσο γυαλιστερο/
ματ - Resista®

Σετ με ροζετες
M1535/19K/19KS

Ταξη τιμης D

Σετ με ροζετες
M35G/19K/19KS

Ταξη τιμης D

Σετ με ροζετες
M1535/29FL/29FLS-SK

Ταξη τιμης D

Πομολο παραθυρου
M0535/US956

Ταξη τιμης B

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F42-R/F69
Νικελ σατινε - Resista®/
Ανοξειδωτο ματ

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®
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Las Vegas

Μοντελο: Las Vegas (E1440Z/19K/19KS), χρωμα: F69
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Σετ με ροζετες
E1440Z/19K/19KS

Ταξη τιμης C

F69
Ματ

Πομολο παραθυρου
E0440/US956

Ταξη τιμης C

duravert®

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):
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Melbourne

28

Μοντελο: Melbourne (1672/19K/19KS), χρωμα: F1-2
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Σετ με ροζετες
1672/19K/19KS

Ταξη τιμης B

Xρωματα (Αλουμινιο):

F9-2
χαλυβδινο ματ

F1-2
ασημι ματ

Πομολο παραθυρου
0672/US956

Ταξη τιμης A

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duravert®
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Monte Carlo

Μοντελο: Monte Carlo (M1550/25K/25KS), χρωμα: F46-R
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Σετ με ροζετες
M1550/25K/25KS

Ταξη τιμης G

Με τον χρωματισμο 
F75-R, η ροζετα ,η 
ανω και κατω επιφα-
νεια της λαβης ειναι 
γυαλισμενες ενω η 
προσοψη ειναι ματ.

Γυαλισμενη προσοψη

Ματ χρωματισμοι

F46-R
Xρωμιο ματ/
γυαλιστερο - Resista®

F75-R
Xρυσο γυαλιστερο/
ματ - Resista®

F74-R
Xρυσο ματ/
γυαλιστερο - Resista®

F65-R
Νικελ ματ/γυαλιστερο - 
Resista®

Λαβες 
M550LG

Ταξη τιμης I
Πομολο 
παραθυρου
M0550/US920

Ταξη τιμης E

Σετ με ροζετες
M855/25HK/25KS

Ταξη τιμης E

Πομολο για πορτες 
στενου προφιλ
M1550/21/21S

Ταξη τιμης H

Τα χρωματα που πα-
ρουσιαζονται αφορουν 
ολα τα προιοντα που 
απεικονιζονται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®
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Phoenix

32

Μοντελο: Phoenix (M1640/19K/19KS), χρωμα: F49-R/F98-R
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F77-R/F52-R
Xρυσο γυαλιστερο/
ματ - Resista®

F49-R/F98-R
Xρωμιο/Xρωμιο ματ - 
Resista®Σετ με ροζετες

M1640/19K/19KS

Ταξη τιμης E

Πομολο παραθυρου
M0640/US937

Ταξη τιμης D

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®
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Singapore
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Μοντελο: Singapore (M172/15K-2/15KS-2), χρωμα: F56
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F55
παραδοσιακο αντικε

F54
αντικε

Σετ με ροζετες
M172/15K-2/15KS-2

Ταξη τιμης F

F76
αντικε της γης

F56
αντικε ασημι

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®



Η σειρα προιοντων duraplus®
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περισσοτερο απο το συνηθισμενο duraplus®
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Amsterdam
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Μοντελο: Amsterdam (1400/42K/42KS), χρωμα: F1/F69
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Πομολο παραθυρου
0400/US956

Ταξη τιμης A

Xρωματα (Αλουμινιο):

F1/F69
Φυσικo/Ανοξειδωτο ματ

F1
Φυσικo

Σετ με ροζετες
1400/42K/42KS

Ταξη τιμης B

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

duraplus®



40

Amsterdam

Μοντελο: Amsterdam (E1400Z/848/848S-KS), χρωμα: F69



41

Πομολο παραθυρου
E0400/US956

Ταξη τιμης C

Σετ με ροζετες
E1400Z/42K/42KS

Ταξη τιμης B

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):

Σετ με ροζετες
E1400Z/848/848S-SK

Ταξη τιμης C



42

Antwerpen

42

Μοντελο: Antwerpen (E1420Z/42K/42KS), χρωμα: F69



43

Σετ με ροζετες
E1420Z/42K/42KS

Ταξη τιμης C

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



44

Atlanta

44

Μοντελο: Atlanta (1530/42K/42KS), χρωμα: F9



45

Πομολο παραθυρου
0530/US952

Ταξη τιμης A

Σετ με πλακες
1530/300M

Ταξη τιμης B

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

F1
Φυσικo

Σετ με στενη πλακα
1530/3346

Ταξη τιμης B

F4
Μπρoνζε

Πομολο παραθυρου
0530S/US952 (100 Nm)

Ταξη τιμης B

Χειρολαβη για 
συρωμενες κ 
ανοιγωμενες πορτες 
PSK-0530/US952-1

Ταξη τιμης B

Σετ με ροζετες
1530/42K/42KS
(διαθεσιμα σε F1 και F9)

Ταξη τιμης B

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



46

Atlanta

46

Μοντελο: Atlanta (M1530/23K/23KS), χρωμα: F41-R



47

Xρωματα 
(Ορειχαλκος/Ανοξει-
δωτος Χαλυβας):

Πομολο παραθυρου
M0530/US956

Ταξη τιμης A

Σετ με πλακες
M1530/379

Ταξη τιμης B

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F77-R
Xρυσο γυαλιστερο - 
Resista®

F72
Xρυσo ματ 

F71
Xρυσo γυαλιστερo

Σετ με ροζετες
M1530/29FL/29FLS-SK

Ταξη τιμης D

Σετ με ροζετες
M1530/23K/23KS

Ταξη τιμης B

Πομολο για πορτες 
στενου προφιλ
M1530/30P/30PS

Ταξη τιμης C

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F42-R/F69
Νικελ σατινε - Resista®/
Ανοξειδωτο ματ

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):



48

Basel

48

Μοντελο: Basel (M159/307), χρωμα: F54



49

Σετ με ροζετες
M159/15K-2/15KS-2

Ταξη τιμης D

F54
αντικε

F56
αντικε ασημι

F55
παραδοσιακο αντικε

F76
αντικε της γης

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):



50

Bilbao

50

Μοντελο: Bilbao (E1365Z/42K/42KS), χρωμα: F69



51

Σετ με ροζετες
E1365Z/42K/42KS

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
E0365/US956

Ταξη τιμης B

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



52

Bonn

5252

Μοντελο: Bonn (E150Z/42K/42KS), χρωμα: F69



53

Σετ με ροζετες
E150Z/42K/42KS

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
E050/US956

Ταξη τιμης C

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



54

Brugge

5454

Μοντελο: Brugge (1715/42K/42KS), χρωμα: F9



55

Σετ με ροζετες
1715/42K/42KS

Ταξη τιμης B F9
Ανοξειδωτο αλουμ

F1
Φυσικo

Πομολο παραθυρου
0715/US945

Ταξη τιμης A

Σετ με στενη πλακα
1715/200LMSGL

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
0715S/US945 (100 Nm)

Ταξη τιμης B

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



56

Cannes

5656

Μοντελο: Cannes (M1545/23K/23KS), χρωμα: F71-R



57

F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

F73
Αντικε

F72
Xρυσo ματ

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F49-R
Xρωμιο - Resista®

Σετ με πλακες
M1545/3545

Ταξη τιμης C

Πομολο για πορτες 
στενου προφιλ
M1545/30P/30PS

Ταξη τιμης C

Λαβες με 
ροζετες 
M545LG/23

Ταξη τιμης C

Σετ με ροζετες
M1545/29FL/29FLS-SK

Ταξη τιμης D

Πομολο παραθυρου
M0545/US956

Ταξη τιμης B

Σετ με ροζετες
M1545/23K/23KS

Ταξη τιμης C

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F42-R/F69
Νικελ σατινε - Resista®/
Ανοξειδωτο ματ

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος/Ανοξει-
δωτος Χαλυβας):



58

Dallas

58

Μοντελο: Dallas (M1643/848/848S-SK), χρωμα: F42-R/F69



59

F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

Σετ με ροζετες
M1643/843K/843KS

Ταξη τιμης D F49-R
Xρωμιο - Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

πομολο
M43/843 

Ταξη τιμης C

Λαβες 
M543

Ταξη τιμης E

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

F42-R/F69
Νικελ σατινε - Resista®/
Ανοξειδωτο ματ

Xρωματα 
(Ορειχαλκος/Ανοξει-
δωτος Χαλυβας):

Σετ με ροζετες
M1643/848/848S-SK

Ταξη τιμης D



60

Dallas

60

Μοντελο: Dallas (M0643/US943), χρωμα: F41-R



61

duraplus®

Πομολο 
παραθυρου
M0643/US943

Ταξη τιμης C

Πομολο παραθυρου
M0643S/US943 
(100 Nm)

Ταξη τιμης F

Χειρολαβη για 
συρωμενες κ 
ανοιγωμενες πορτες 
PSK-M0643/US943 

Ταξη τιμης C
Σετ ανυψουμενου 
συρωμενου με 
χουφτα
HS-M0643/419N/423

Ταξη τιμης E

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F71
Xρυσo 
γυαλιστερo

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):



62

Denver

62

Μοντελο: Denver (E1310Z/42K/42KS), χρωμα: F69



63

Σετ με ροζετες
E1310Z/42K/42KS

Ταξη τιμης B

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



64

Göteborg

64

Μοντελο: Göteborg (E1410Z/42K/42KS), χρωμα: F69



65

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):

Σετ με ροζετες
E1410Z/42K/42KS

Ταξη τιμης B



66

Houston

66

Μοντελο: Houston (M1623/843K/843KS), χρωμα: F42-R/F69



67

Σετ με ροζετες
M1623/843K/843KS

Ταξη τιμης C

F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

F49-R
Xρωμιο - Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Πομολο παραθυρου
M0623/US943

Ταξη τιμης B

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Σετ με ροζετες
M1623/848/848S-SK

Ταξη τιμης D

F42-R/F69
Νικελ σατινε - Resista®/
Ανοξειδωτο ματ

Xρωματα 
(Ορειχαλκος/Ανοξει-
δωτος Χαλυβας):



6868

Luxembourg

68

Μοντελο: Luxembourg (199/42K/42KS), χρωμα: F1



69

Σετ με ροζετες
199/42K/42KS 
(διαθεσιμα σε F9)

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
099/US952

Ταξη τιμης A

F1
Φυσικo

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

Πομολο παραθυρου
099S/US952 (100 Nm)

Ταξη τιμης B

Σετ με στενη πλακα
199/3346
(διαθεσιμα σε F9)

Ταξη τιμης B

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



70

Madrid

70

Μοντελο: Madrid (M157L/42K/42KS), χρωμα: F41-R



71

Σετ με ροζετες
M157L/42K/42KS

Ταξη τιμης D

F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

F49-R
Xρωμιο - Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



Marseille

72

Μοντελο: Marseille (1138/42K/42KS), χρωμα: F1



73

Σετ με ροζετες
1138/42K/42KS

Ταξη τιμης B

Σετ με πλακες
1138/273P

Ταξη τιμης A

F1
Φυσικo

F9
Ανοξειδωτο 
αλουμ

Πομολο παραθυρου
0138/US956

Ταξη τιμης A

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.



74

Marseille

Μοντελο: Marseille (E1138Z/29FL/29FLS-SK), χρωμα: F69



75

Σετ με ροζετες
E1138Z/29FL/29FLS-SK

Ταξη τιμης C

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



New York

Μοντελο: New York (1810/42K/42KS), χρωμα: F1

76



77

Σετ με ροζετες
1810/42K/42KS

Ταξη τιμης A

Σετ με πλακες
1810/273P

Ταξη τιμης A

F1
Φυσικo

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

Σετ με στενη πλακα
1810/3346
(διαθεσιμα σε F1, F4, F9, 
F8707 και F9016)

Ταξη τιμης A

F4
Μπρoνζε

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



78

New York

78

Μοντελο: New York (0810SVS/U10), χρωμα: F1



79

Πομολο παραθυρου
0810/US10

Ταξη τιμης A

Πομολο παραθυρου
0810SVS/U10

Ταξη τιμης B

Χειρολαβη για 
συρωμενες κ 
ανοιγωμενες πορτες 
PSK-0810/U10

Ταξη τιμης A

Χειρολαβη για συρωμενες 
κ ανοιγωμενες πορτες 
PSK-0810S/U10 (100 Nm)

Ταξη τιμης B

Σετ ανυψουμενου 
συρωμενου με 
χουφτα
HS-0810/431N/422

Ταξη τιμης C

F1
Φυσικo

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

F8707
Σκουρο καφε
ημιγυαλιστερο

F9016
Λευκo

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F4
Μπρoνζε

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



8080

Paris

80

Μοντελο: Paris (138L/42K/42KS), χρωμα: F1



81

Σετ με ροζετες
138L/42K/42KS

Ταξη τιμης B

F1
Φυσικo

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

Σετ με ροζετες
137/42K/42KS
(διαθεσιμα σε F1)

Ταξη τιμης C

Σετ με πλακες
138L/300PI

Ταξη τιμης B

Χειρολαβη για 
συρωμενες κ 
ανοιγωμενες 
πορτες 
PSK-037S/U11Z

Ταξη τιμης B

Χειρολαβη για 
συρωμενες κ 
ανοιγωμενες 
πορτες 
PSK-037/U11

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
038/US956

Ταξη τιμης A

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



8282

Paris

Μοντελο: Paris (E138Z/42K/42KS), χρωμα: F69



83

Σετ με ροζετες
E138Z/42K/42KS

Ταξη τιμης B

Σετ με πλακες
E138Z/353FL

Ταξη τιμης D

Πομολο παραθυρου
E038/US956

Ταξη τιμης C

χειρολαβη
E138Z

Ταξη τιμης A 

επιπεδη πλακα
E355FL

Ταξη τιμης E

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



8484

Paris

Μοντελο: Paris (K138/15/15S), χρωμα: F5003



85

πομολο/χειρολαβη με κοντη πλακα
K58/353K/138

Ταξη τιμης B

Σετ με ροζετες
K138/15/15S

Ταξη τιμης B

Xρωματα (Πoλυαμιδιo):

F9005
μαυρο

F9016
Λευκo

Σετ με κοντη πλακα
K138/353K

Ταξη τιμης A

Σετ πυρασφαλειας με κοντη πλακα
FS-K138/202K
(διαθεσιμα σε F9005M)

Ταξη τιμης B

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

F9005M
μαυρο ματ

duraplus®



86

Ródos

86

Μοντελο: Ródos (M1603/23K/23KS), χρωμα: F71
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Σετ με ροζετες
M1603/23K/23KS

Ταξη τιμης C

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F98-R
χρωμιο ματ - Resista®

Σετ με πλακες
M1603/2135

Ταξη τιμης C

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):



8888

Stockholm

Μοντελο: Stockholm (1140/42K/42KS), χρωμα: F1



89

Σετ με ροζετες
1140/42K/42KS

Ταξη τιμης A

Σετ με πλακες
1140/273P

Ταξη τιμης A

Πομολο παραθυρου
0140/US956

Ταξη τιμης A

F1
Φυσικo

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



90

Stockholm

Μοντελο: Stockholm (E1140Z/29FL/29FLS-SK), χρωμα: F69

90



91

Σετ με ροζετες
E1140Z/29FL/29FLS-SK

Ταξη τιμης C

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



92

Tôkyô

92

Μοντελο: Tôkyô (1710/42K/42KS), χρωμα: F1

92



93

Σετ με ροζετες
1710/42K/42KS

Ταξη τιμης B

F1
Φυσικo

F4
Μπρoνζε

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

Σετ με πλακες
1710/273P

Ταξη τιμης A

Σετ με στενη πλακα
1710RH/3346

Ταξη τιμης B

Σετ με πλακες
1710/300M
(διαθεσιμα σε 
F1 και F9)

Ταξη τιμης B

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



94

Tôkyô

Μοντελο: Tôkyô (0710/U26), χρωμα: F9

94



95

F1
Φυσικo

F4
Μπρoνζε

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

Πομολο παραθυρου
0710/U26

Ταξη τιμης A

Πομολο παραθυρου
0710S/U26 (100 Nm)

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
099KH/U26

Ταξη τιμης A

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

Πομολο παραθυρου
PSK-0735/US952-1
(σειρας Strasbourg)
(διαθεσιμα σε F1, F9, 
F9016 και F8707)

Ταξη τιμης A

F9016
Λευκo

F8707
Σκουρο καφε
ημιγυαλιστερο

Σετ ανυψουμενου 
συρωμενου με 
χουφτα
HS-571/431N/422

Ταξη τιμης C

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



9696

Trondheim

Μοντελο: Trondheim (E1430Z/42K/42KS), χρωμα: F69
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Πομολο παραθυρου
E0430/US956

Ταξη τιμης B

Σετ με ροζετες
E1430Z/42K/42KS

Ταξη τιμης B 

Σετ με ροζετες
E1430Z/29FL/29FLS-SK

Ταξη τιμης C

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



98

Valencia

98

Μοντελο: Valencia (M170/15K-2/15KS-2), χρωμα: F55
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F55
παραδοσιακο αντικε

F54
αντικε

Σετ με ροζετες
M170/15K-2/15KS-2

Ταξη τιμης D

F76
αντικε της γης

F56
αντικε ασημι

Λαβες με ροζετες 
M439/15

Ταξη τιμης C Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

Λαβες με ροζετες 
M439/42 
(διαθεσιμα σε F41-R, 
F49-R, F71, F73 και F77-R

Ταξη τιμης E

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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Vancouver

100

Μοντελο: Vancouver (139/42K/42KS), χρωμα: F1
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F1
Φυσικo

Σετ με ροζετες
139/42K/42KS

Ταξη τιμης C

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):



102

Verona

102102

Μοντελο: Verona (1510/42K/42KS), χρωμα: F1
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Σετ με ροζετες
1510/42K/42KS

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
0510/U26

Ταξη τιμης A

F1
Φυσικo

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

Πομολο παραθυρου
0510/US952

Ταξη τιμης A

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):
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Verona

104

Μοντελο: Verona (E1800Z/42K/42KS), χρωμα: F69
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Σετ με ροζετες
E1800Z/42K/42KS

Ταξη τιμης D

Πομολο παραθυρου
E0800/US956

Ταξη τιμης C

duraplus®

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):
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Verona

106

Μοντελο: Verona (M151/42K/42KS), χρωμα: F71
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Σετ με ροζετες
M151/42K/42KS

Ταξη τιμης B

Σετ με πλακες
M151/265

Ταξη τιμης B

F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Πομολο παραθυρου
M051/US956

Ταξη τιμης B

Πομολο για πορτες 
στενου προφιλ
M151/30P/30PS
(διαθεσιμα σε F41-R, 
F71 και F77-R)

Ταξη τιμης C

Πομολο για πορτες 
στενου προφιλ
M51G/30P

Ταξη τιμης B

F49-R
Xρωμιο - Resista®

Σετ με ροζετες
M51G/42K/42KS

Ταξη τιμης C

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):



108

Vitória

108

Μοντελο: Vitória (1515/42K/42KS), χρωμα: F1
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Σετ με ροζετες
1515/42K/42KS

Ταξη τιμης A

Σετ με πλακες
1515/273P

Ταξη τιμης A

Πομολο παραθυρου
0515/US956

Ταξη τιμης A

F1
Φυσικo

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):
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Vitória

110

Μοντελο: Vitória (M1515/23K/23KS), χρωμα: F41-R
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Σετ με πλακες
M1515/379

Ταξη τιμης B

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

F49-R
Xρωμιο - Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F72
Xρυσo ματ

F73
Αντικε

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα εκτος απο περι-
πτωσεις που γινεται ανα-
φορα.

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Λαβη εξω-
θυρας με 
ροζετες
M515LG/23

Ταξη τιμης D

Πομολο για 
πορτες στενου 
προφιλ
M1515/30P/30PS

Ταξη τιμης C

Πομολο παραθυρου
M0515/US956

Ταξη τιμης B

Σετ με ροζετες
M1515/23K/23KS

Ταξη τιμης B
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Vitória

Μοντελο: Vitória (M1515/23K/23KS), χρωμα: F41-RΜοντελο: Vitória (M1515/29FL), χρωμα: F42-R/F69

112
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Σετ με ροζετες
M1515/29FL/29FLS-SK

Ταξη τιμης D

Xρωματα 
(Ορειχαλκος/Ανοξει-
δωτος Χαλυβας):

F42-R/F69
Νικελ σατινε - Resista®/
Ανοξειδωτο ματ

duraplus®
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Wien

114

Μοντελο: Wien (M123/15K-2/15KS-2), χρωμα: F56
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F55
παραδοσιακο αντικε

F54
αντικε

F76
αντικε της γης

F56
αντικε ασημι

Σετ με ροζετες
M123/15K-2/15KS-2

Ταξη τιμης D

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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πομολα

Μοντελο: πομολο (60L/42K/42NSB-ZA), χρωμα: F1
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F1
Φυσικo

F4
Μπρoνζε 

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

πομολο
53H/42K

Ταξη τιμης A

πομολο
60L/42K

Ταξη τιμης A

πομολο
63-75/42K

Ταξη τιμης A

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):
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πομολο
E50/42

Ταξη τιμης D

πομολο
E58/42

Ταξη τιμης C

duraplus®

πομολα

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F69
Ματ

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):
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πομολο
M63/42K

Ταξη τιμης B

πομολο
M81H/42

Ταξη τιμης B

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F73
Αντικε

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F72
Xρυσo ματ

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

F73
Αντικε

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duraplus®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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Η σειρα προιοντων duranorm®
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Καλη αξια με συνεπεια duranorm®
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Almería, Bari

Σετ με πλακες
M166SN/2700

Ταξη τιμης A
F71
Xρυσo γυαλιστερo

Almería

Σετ με ροζετες
M1995/17K/17KS

Ταξη τιμης B

F45
Γυαλιστερο/Xρωμιο σατ

Bari

F73
Αντικε

duranorm®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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Cardiff, Gent

Σετ με ροζετες
E1850Z/17K/17KS

Ταξη τιμης B

F69
Ματ

Cardiff

Πομολο παραθυρου
E0850/U30

Ταξη τιμης A

Σετ με ροζετες
E1520Z/17K/17KS

Ταξη τιμης B

F69
Ματ

Gent

duranorm®

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):
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Helsingborg, Izmir

Σετ με ροζετες
E1730Z/17K/17KS

Ταξη τιμης B

F69
Ματ

Πομολο παραθυρου
E0730/U30

Ταξη τιμης A

Σετ με ροζετες
M1701/17K/17KS

Ταξη τιμης B 

Izmir

duranorm®

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):

F45
Γυαλιστερο/Xρωμιο σατ

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Helsingborg
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Σετ με ροζετες
M1955/17K/17KS

Ταξη τιμης B

Lucca, Roissy

Σετ με ροζετες
M1941/88K/88KS

Ταξη τιμης B

Roissy

Σετ με πλακες
M1941/332P

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
M0941/U23

Ταξη τιμης B

F41
Xρωμιο σατ

F71
Xρυσo γυαλιστερo

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duranorm®

F45
Γυαλιστερο/Xρωμιο σατ

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Lucca
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Santiago

Σετ με ροζετες
M1740/88K/88KS

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
M0740/U23

Ταξη τιμης A

Σετ με πλακες
M1740/332P

Ταξη τιμης B

F41
Xρωμιο σατ

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F73
Αντικε

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duranorm®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Santiago
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Σετ με ροζετες
M168L/88K/88KS

Ταξη τιμης B

Πομολο παραθυρου
M068L/U23

Ταξη τιμης A

Σετ με πλακες
M168L/332P

Ταξη τιμης B F41
Xρωμιο σατ

F71
Xρυσo γυαλιστερo

Seattle

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duranorm®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Seattle
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πομολο

Μοντελο: πομολο (M40H/17K/17KS), χρωμα: F71
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πομολο
M40H/17K

Ταξη τιμης B F71
Xρυσo γυαλιστερo

duranorm®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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HCS®

130



131

για την διακριση duravert®

131
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Athinai

132

Μοντελο: Athinai (HCS® M156S), χρωμα: F49/F69
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HCS® M156S

Ταξη τιμης F

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®

F49/F69
Xρωμιο/Ανοξειδωτο ματ

F77-R/F52-R
Xρυσo γυαλιστερo/
ματ - Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.
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Capri

134

Μοντελο: Capri (HCS® M1950S), χρωμα: F49/F69
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Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®

HCS® M1950S

Ταξη τιμης E 

F49/F69
Xρωμιo/Ανοξειδωτο ματ
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Luzern

136

Μοντελο: Luzern (HCS® M1803S), χρωμα: F41-R
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Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duravert®

HCS® M1803S

Ταξη τιμης E

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.
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Perth

138

Μοντελο: Perth (HCS® A1880), χρωμα: F1-2/F9-2
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Xρωματα (Αλουμινιο):

duravert®

F1-2/F9-2
ασημι ματ/χαλυβδινο ματ

HCS® GD A1880

Ταξη τιμης E

HCS® A1880

Ταξη τιμης D
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HCS®

140
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περισσοτερο απο το συνηθισμενο duraplus®

141
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Atlanta

142

Μοντελο: Atlanta (HCS® A1530), χρωμα: F1-2
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duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):

HCS® A1530

Ταξη τιμης B

F1-2
ασημι ματ

F2-2
σαμπανιζε ματ

F9-2
χαλυβδινο ματ

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

HCS® GD A1530

Ταξη τιμης C
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Bonn

144

Μοντελο: Bonn (HCS® A197S), χρωμα: F9-2
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duraplus®

HCS® A197S

Ταξη τιμης B

HCS® GD A197S

Ταξη τιμης C

Xρωματα (Αλουμινιο):

F1-2
ασημι ματ

F2-2
σαμπανιζε ματ

F9-2
χαλυβδινο ματ

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.
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Groningen

146

Μοντελο: Groningen (HCS® A1885), χρωμα: F1-2
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duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):

HCS® A1885

Ταξη τιμης C

F1-2
ασημι ματ

F9-2
χαλυβδινο ματ

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

HCS® GD A1885

Ταξη τιμης D
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London

148

Μοντελο: London (HCS® A113), χρωμα: F2-2
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duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):

F1-2
ασημι ματ

F2-2
σαμπανιζε ματ

F4-2
μπρονζε ματ

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

F9-2
χαλυβδινο ματ

F33-2
ημι-μπρονζε ματ

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

HCS® A113

Ταξη τιμης B

HCS® GD A113

Ταξη τιμης C
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Paris

150

Μοντελο: Paris (HCS® M138S), χρωμα: F71
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duraplus®

Xρωματα (Αλουμινιο):

HCS® A138S

Ταξη τιμης C

F1-2
ασημι ματ

F2-2
σαμπανιζε ματ

F4-2
μπρονζε ματ

F9-2
χαλυβδινο ματ

Τα χρωματα που πα-
ρουσιαζονται αφορουν 
ολα τα προιοντα που 
απεικονιζονται.

HCS® K138S

Ταξη τιμης B

Xρωματα (Ναυλον):

F5003M
μπλε ζαφειριου ματ

F7016M
γκρι ανθρακιτη ματ

F9005M
μαυρο ματ

F9010M
καθαρο λευκο ματ

Τα χρωματα που πα-
ρουσιαζονται αφορουν 
ολα τα προιοντα που 
απεικονιζονται.

HCS® M138S

Ταξη τιμης E

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

Τα χρωματα που πα-
ρουσιαζονται αφορουν 
ολα τα προιοντα που 
απεικονιζονται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

HCS® GD A138S

Ταξη τιμης D

HCS® GD K138S

Ταξη τιμης C
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Tenerifa

152

Μοντελο: Tenerifa (HCS® M1895), χρωμα: F41-R
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F41-R
Xρωμιο σατ - Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

duraplus®

HCS® M1895

Ταξη τιμης D
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Σετ για συρωμενες πορτες και χουφτες

154
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Επιλογες κιτ

M462 Σετ 7

Ταξη τιμης E

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F49-R/F41-R
Xρωμιο/
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F52-R/F77-R
ματ/Xρυσo 
γυαλιστερo - 
Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

duravert®

M463 Σετ 7

Ταξη τιμης F

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F49-R/F41-R
Xρωμιο/
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F52-R/F77-R
ματ/Xρυσo 
γυαλιστερo - 
Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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F77-R
Xρυσo γυαλι-
στερo - 
Resista®

Επιλογες κιτ

M471 Σετ 7

Ταξη τιμης B

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F72
Xρυσo ματ

F73
Αντικε

F98-R
χρωμιο ματ - 
Resista®

duraplus®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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M472 Σετ 7

Ταξη τιμης C

duraplus®

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F72
Xρυσo ματ

F73
Αντικε

F98-R
χρωμιο ματ - 
Resista®

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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M492 Σετ 1

Ταξη τιμης B

F1
Φυσικo

F3
Xρυσo

F4
Μπρoνζε

F9
Ανοξειδωτο αλουμ

492 Σετ 3

Ταξη τιμης B

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Επιλογες κιτ

duranorm®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F41
Xρωμιο σατ

F49
Xρωμιο 

F54
αντικε

F55
παραδοσιακο 
αντικε

F56
αντικε ασημι

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F72
Xρυσo ματ

F73
Αντικε

F76
αντικε της γης

Xρωματα (Αλουμινιο):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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M493 Σετ 1

Ταξη τιμης D

duranorm®

F41
Xρωμιο σατ

F49
Xρωμιο

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F72
Xρυσo ματ

F73
Αντικε

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F55
παραδοσιακο 
αντικε

F76
αντικε της γης

F56
αντικε ασημι

F54
αντικε

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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Λαβες
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Λαβες
E5000

Ταξη τιμης E

Λαβες
E5010

Ταξη τιμης F

Λαβες
E5100

Ταξη τιμης F

Λαβες
E5015
(διαθεσιμα σε F69)

Ταξη τιμης E

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

F69
Ματ

Λαβες
E5011

Ταξη τιμης G

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

duraplus®

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):
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Λαβες
E5600
(διαθεσιμα σε F69)

Ταξη τιμης F

Λαβες
E5311
(διαθεσιμα σε F69)

Ταξη τιμης I

Λαβες
E5606
(διαθεσιμα σε F69)

Ταξη τιμης H

F69
Ματ

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Λαβες

Λαβες
E5215
(διαθεσιμα σε F69)

Ταξη τιμης F

Λαβες
E5110

Ταξη τιμης F

Οι χρωματισμοι που απει-
κονιζονται αφορουν ολα 
τα προιοντα εκτος απο 
περιπτωσεις που γινεται 
αναφορα.

duraplus®

Xρωματα 
(Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):
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Λαβες
M543

Ταξη τιμης F

Λαβες
M553

Ταξη τιμης F

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

F41-R
Xρωμιο σατ - 
Resista®

F49-R
Xρωμιο - 
Resista®

F71
Xρυσo 
γυαλιστερo

F73
Αντικε

duraplus®

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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Συμπληρωματικα προιοντα
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F71
Xρυσo 
γυαλιστερo

F54
αντικε

Ροπτρα πορτων
M531

Ταξη τιμης C

Ροπτρα πορτων
M532

Ταξη τιμης C

F77-R
Xρυσo 
γυαλιστερo - 
Resista®

F76
αντικε 
της γης

F71
Xρυσo γυαλιστερo

F56
αντικε ασημι

F55
παραδοσιακο 
αντικε

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo 
- Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Ροπτρα πορτων
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Στοπερ πορτων
(στερεωση πατωμα)
E484

Ταξη τιμης A

Στοπερ πορτων
(στερεωση τοιχος)
E487

Ταξη τιμης A

Στοπερ πορτων
E497

Ταξη τιμης B

Κρεμαστρες, Στοπερ πορτων

F69
Ματ

Κρεμαστρες
E695

Ταξη τιμης B

F69
Ματ

F49/F41
Xρωμιο/
Xρωμιο σατ

F71
Xρυσo γυαλιστερo

Κρεμαστρες
M696

Ταξη τιμης B

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Στοπερ πορτων
M497

Ταξη τιμης A F71
Xρυσo γυαλιστερo

F77-R
Xρυσo γυαλιστερo - 
Resista®

Τα χρωματα που παρουσι-
αζονται αφορουν ολα τα 
προιοντα που απεικονιζο-
νται.

Xρωματα (Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):

Xρωματα (Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):

Xρωματα 
(Ορειχαλκος):
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Πινακιδες 
πληροφοριων: Pull
E663

Ταξη τιμης A
F69
Ματ

Πινακιδες 
πληροφοριων: Male
E664

Ταξη τιμης A

Πινακιδες 
πληροφοριων: Female
E664

Ταξη τιμης A

Πινακιδες 
πληροφοριων: Disabled
E664

Ταξη τιμης A

Πινακιδες 
πληροφοριων: Push
E663

Ταξη τιμης A

Πινακιδες 
πληροφοριων

Xρωματα (Ανοξειδωτος 
Χαλυβας):



168

10 χρονια εγγυηση λειτουργιας 
σε ολες τις χειρολαβες πορτων 
και παραθυρων ΗΟΡΡΕ.

Για μια επεξηγηση της εγγυησης λειτουργιας ΗΟΡΡΕ ανατρεξτε στην σελιδα 184.

Το προτυπο ποιοτητας για το 
επωνυμο υλικο!

Εγγυηση λειτουργιας

Τεστ σε χειρολαβες πορτων Τεστ σε χειρολαβες παραθυρων

Κριτηρια ελεγ-
χου συμφωνα με 

DIN EN 1906

Κριτηρια 
ελεγχου ΗΟΡΡΕ

Κριτηρια ελεγ-
χου συμφωνα με 
RAL-RG 607/9

Κριτηρια 
ελεγχου ΗΟΡΡΕ

Κατοικιων
100.000 
κυκλοι δοκιμων

     182,500 
Λειτουργικοι 
κυκλοι δοκιμων 
στην πορτα

10,000 
Λειτουργικοι 
κυκλοι δικιμων

     15.000 
Λειτουργικοι 
κυκλοι δοκιμων 
στο παραθυρο

Μη κατοικιων
200.000
κυκλοι δοκιμων

     255,500 
Λειτουργικοι 
κυκλοι δοκιμων 
στην πορτα

+ 82,5 % !

+ 27,5 % !

+ 50 % !

Πολυαριθμα τυχαια τεστ στην 
μορφη διατηρισιμοτητας και 
στατικοτητας- κατι που αντα-
νακλα οσο ειναι δυνατον την 
«καθημερινοτητα» στην χρηση 
χειρολαβης πορτας η παρα-
θυρου.

•	Πρακτικες δοκιμες για την 
εφαρμογη: δοκιμη της λει-
τουργικοτητας και της στα-
θερης συνδεσης μεταξυ του 
υλικου και της πορτας η πα-
ραθυρου

•	Σημαντικα περισσοτεροι λει-
τουργικοι κυκλοι σε σχεση με 
το προτυπο ανθεκτικοτητας 
DIN EN 1906 και RAL-RG 
607/9 

•	Με τα 10 χρονια εγγυηση λει-
τουργιας η ΗΟΡΡΕ επεκτεινει 
κατα πολυ τα νομιμα 4 χρονια 
των Ευρωπαικων κανονισμων.
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Τα υλικα ΗΟΡΡΕ Resista® 
εχουν 10 χρονια εγγυηση 
επιφανειας:

Φροντιδα: H βρωμια μπορει 
ευκολα να αφαιρεθει με υγρο 
πανι. Η χρηση καυστικων κα-
θαριστικων η χημικων πρεπει 
να αποφευγονται. Καμμια επι-
πλεον ειδικη φροντιδα δεν ειναι 
απαραιτητη.

Ορειχαλκινα σετ σε φινιρισμα 
χρωμιο στις σειρες προιοντων 
duravert® και duraplus® εχουν 
επισης την εγγυηση επιφανειας 
ΗΟΡΡΕ Resista®, προσφερο-
ντας 10 χρονια καλυψη στην 
επιφανεια αυτων των προιο-
ντων.

•	 Τα προιοντα ΗΟΡΡΕ με 
επικαλυψη Resista® ειναι 
ιδαν ικα γ ια εξωτερ ικη 
τοποθετηση

•	 Τα εξαρτηματα HOPPE με 
την εγγυηση επιφανειας 
Resista® εχουν υποστει 
συνεχομενα τεστ ποιοτητας

•	 Τα εξαρτηματα ΗΟΡΡΕ 
με Resista® οταν ειναι 
νεα, ανταποκρινονται στις 
απαιτησεις των Ευρωπαι-
κων στανταρτ ΕΝ 1670 
(«Κλειδαριες και υλικα - 
αντιδιαβρωτικη αντισταση 
- απαιτησεις και μεθοδοι 
δοκιμων»).

Resista® - η εγγυηση επιφανειας ΗΟΡΡΕ

Resista®

Για μ ια επεξηγηση της εγ γυησης 
επιφανειας Resista® ανατρεξτε στην 
σελιδα 185.
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γρηγορη συνδεση ΗΟΡΡΕ

Με την συνηθισμενη τοποθε-
τηση χειρολαβων, απαιτουνται 
πολλα βηματα να γινουν, πολυ 
συχνα οχι χωρις αστοχιες.Αυτο 
ειναι κουραστικο και χρονο-
βορο. Τι ειναι απειρως καλυ-
τερο ειναι η γρηγορη συνδεση 
ΗΟΡΡΕ. Με την προηγμενη τε-
χνολογια, ενα σετ χειρολαβων 
μπορει να τοποθετηθει με ενα 
απλο και μοναδικο βημα.

Ο χρονος ειναι χρημα-γρηγορωτερα και καλυτε-
ρα: H καινοτομα γρηγορη συνδεση ΗΟΡΡΕ

•	Πολυ γρηγορη τοποθετηση 
σετ χειρολαβης πορτας: 
περιπου 75% εξοικονομη-
ση χρονου σε συγκριση με 
μια συνηθη τοποθετηση. 
Απλα εισαγετε τη μια 
χειρολαβη μεσα στην 
αλλη – και εγινε!

•	Απλη τοποθετηση χωρις 
την αναγκη χρησης εργα-
λειων

•	Χωρις ορατες βιδες

Η γρηγορη τοποθετηση ΗΟΡΡΕ με μια ματια:

•	Μασιφ τετραγωνος πειρος 
που σημαινει την μεγιστη 
μεταδοση ροπης

•	Δοκιμασμενο κατα DIN EN 
1906

•	Μπορει να χρησιμοποιηθει 
σε διαφορα παχη πορτων

•	Μακρας διαρκειας,σταθε-
ρη και αταλαντευτη το-
ποθετηση της χειρολαβης 
(μεταβλητη τοποθετηση 
χειρολαβης)

•	Ευκολη και γρηγορη αφαι-
ρεση της χειρολαβης (πχ. 
με την χρηση του αλλενο-
κλειδου που περιλαμβανε-
ται η με ενα κατσαβιδι)

Σημαντικο:
Τα προιοντα γρηγορης συνδεσης ΗΟΡΡΕ δεν θα πρεπει να 
συνδοιαζονται με πειρους αλλων κατασκευαστων!

Πατεντα ΗΠΑ Νο.7,686,357 - κατατεθημενη για Ευρωπαικη πατεντα και καταχωρη-
μενο υποδειγμα χρησιμοτητας στην Γερμανια.

Τοποθετηση σετ 
χειρολαβης σε μονο 

8 δευτερολεπτα
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•	Χειρολαβες πορτων σε 
ελκυστικα σχεδια και (2 
mm παχος) επιπεδες ανο-
ξειδωτες ροζετες, για να 
ταιριαζουν με τις τελευται-
ες τασεις στον σχεδιασμο

•	Απλη και ακριβη τοποθε-
τηση των επιπεδων ρο-
ζετων (ειτε με προεξοχες 

ΗΟΡΡΕ Quick-Fitplus

Η ΗΟΡΡΕ Quick-Fitplus ειναι η 
λογικη εξελιξη της δοκιμασμε-
νης γρηγορης συνδεσης ΗΟΡ-
ΡΕ. Δεν ειναι μονο οι χειρολα-
βες πορτων που μπορουν να 
τοποθετηθουν ευκολα και γρη-
γορα χωρις την χρηση βιδων 
και πρακτικως χωρις την ανα-
γκη εργαλειων, αλλα και των 
ροζετων επισης. Η νεα ΗΟΡΡΕ 
Quick-Fitplus ειναι παντα μια 
καλη λυση, ειτε διαλεξετε σε 
στρογγυλη η τετραγωνη επιπε-
δη ροζετα.

HOPPE Quick-Fitplus: 
Το λιγοτερο ειναι περισσοτερο

Πατεντα ΗΠΑ Νο.7,686,357 - κατατεθημενη για Ευρωπαικη πατεντα και καταχωρη-
μενο υποδειγμα χρησιμοτητας στην Γερμανια.

ΗΟΡΡΕ Quick-Fitplus με μια ματια:

Ολα τα πλεονεκτηματα της ΗΟΡΡΕ γρηγορης συνδεσης (σελι-
δα 170) και επιπροσθετως:

Σημαντικο:
Τα προιοντα HOPPE Quick-Fitplus δεν θα πρεπει να συνδοιαζο-
νται με πειρους αλλων κατασκευαστων!

στηριξης ειτε αυτοκολλη-
τες) και των χειρολαβων σε 
λιγα δευτερολεπτα, χωρις 
την χρηση εργαλειων.

•	Αναλογα με την προε-
τοιμασια της πορτας, η 
εφαρμογη ειναι δυνατη με 
η χωρις επιστομια.

Τοποθετειστε απλα τις χειρολαβες και ροζετες. Εαν ειναι αναγκαιο ,κολληστε 
τα επιστομια και η τοποθετηση τελειωσε!

Απλο- γρηγορο - σταθερο! 
Η ΗΟΡΡΕ Quick-Fitplus ειναι τοσο ευκολη!
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Με την ΗΟΡΡΕ Quick-Fitplus σετ μπορειτε να δωσετε στην πορ-
τα σας μια εντελως νεα εμφανιση. τα νεα σετ με τις ελκυστικες 
επιπεδες ροζετες μπορουν να τοποθετηθουν στην πορτα με λιγες 
κινησεις του χεριου.

Τα εξαρτηματα της HOPPE Quick-Fitplus καλυπτουν εντελως 
οποιο σημαδι απο τα παλια εξαρτηματα.

55 mm

εξαιρετικα 
μεγαλο

53 mm

εξαιρετικα 
μεγαλο

Ανακαινιση με την ΗΟΡΡΕ Quick-Fitplus

Μοντελο Acapulco σε τετραγωνη ροζετα172
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Το σετ συρωμενης 
πορτας ΗΟΡΡΕ

Το σετ συρωμενης πορτας 
ΗΟΡΡΕ ειναι ενα συστημα 
κλεισιματος για συρωμενες 
πορτες.

Πλεονεκτηματα
•	 Γρηγορη και ευκολη τοποθε-

τηση
•	Καταλληλο για ολα τα παχη 

πορτων απο 33 εως 49 mm
•	Δεν ειναι απαραιτητες βιδες 

στερεωσης χαριν στον νεο 
τηλεσκοπικο πειρο που πα-
ρεχει προσφυση

•	Επισης δεν ειναι απαραιτητη 
η πλαστικη βαση

Η σειρα
•	Διαθεσιμα με η χωρις κλει-

δαρια
•	Διαθεσιμα σε ορειχαλκο και 

αλουμινιο σε περισσοτερους 
απο 10 χρωματισμους

Προσοχη στην λεπτομερεια
•	Υψηλη αντισταση σε γρα-

τζουνιες ως αποτελεσμα της 
αψογης υφης της εσωτερι-
κης επιφανειας της χουφτας

•	Δαχτυλιδρα τραβηξης συ-
μπεριλαμβανεται σε καθε 
σετ

173



174

HCS® – Το κομπακτ συστημα της ΗΟΡΡΕ

HCS® ειναι ενα ενιαιο συστημα κλειδαριας και πομολου για την 
οικια και για το γραφειο. Ειναι καταλληλο για ολες τις ξυλινες και 
γυαλινες πορτες ως και για διαχωριστικα. Η ευρεια επιλογη των 
εκδοσεων, υλικων και σχεδιων με την ποικιλια των χρωματων 
προσφερουν μια μεγαλη επιλογη για εσωτερικες πορτες στο 
σπιτι και στο γραφειο.

HCS® αποτελειται απο τα ακολουθα  πεντε εξαρτηματα
1  το σωμα του συστηματος με ενσωματωμενο σετ πομολων
2  Σετ γλωσσας ( γλωσσα και σωληνας)
3  Διακοσμητικα δαχτυλιδια
4  Εξαρτηματα κουμπωτα (κυλινδρος και πομολινο περιφορας για
 τις κλειδωμενες HCS®)
5  Αντικρυσμα και συμπληρωματικα εξαρτηματα (κατοπιν 
 ζητησης)

1 2

3 4 5

HCS® – Το κομπακτ συστημα της ΗΟΡΡΕ

Με 5 εξαρτηματα μονο , η HCS® μπορει να τοποθετηθει σε 
λιγωτερο απο ενα λεπτο.

+ + =>
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Για πορτες που δεν χρειαζεται 
να ειναι κλειδωμενες.

Για πορτες με κλειδωμα κλει-
διου – 15mm κυλινδρος απο 
την εσωτερικη και απο την 
εξωτερικη πλευρα.

Για πορτες για κλειδωμα χωρις 
κλειδι – π.χ μπανια και αποδυ-
τηρια. Πομολακι κλειδωματος 
στην εσωτερικη πλευρα και 
εξωτερικη εγκοπη για ανοιγμα 
αναγκης.

Για πορτες με κλειδωμα με 
κλειδι, π.χ κρεβατοκαμαρες 
και γραφεια. Πομολακι κλει-
δωματος στην εσωτερικη 
πλευρα και εξωτερικος κυλιν-
δρος 15mm για κλειδωμα με 
κλειδι.

HCS® απλη περασματος

HCS® προστασια – 15/15 κλειδωμα με κλειδι

HCS® προστασια – OL/SK κλειδωμα χωρις κλειδι

HCS® προστασια – OL/15 πομολινο/κλειδι

Υπαρχουν τεσσερις εκδοσεις HCS®:
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εξωτερικο εσωτερικο

Ο συνδοιασμος πορτας εισοδου 
και εσωτερικης πορτας ειναι 
επισης διαθεσιμος απο πολλα 
σχεδια.

Οι πορτες εισοδου εχουν 
τρυπα κυλινδρου (ΡΖ) 
οπως αυτην, ως κλειδα-
ροτρυπα.

Στην περιπτωση χρησης χει-
ρολαβων για πορτες εισοδου, 
συνηθως ενα πομολο ειναι 
τοποθετημενο στην εξωτερι-
κη πλευρα της πορτας. Αυτο 
αποτρεπει το ανοιγμα μιας 
ξεκλειδωτης πορτας. 

Προκειμενου να διαλεξετε-
σωστα απο τεχνικης αποψης 
ενα προιον για πορτα εισοδου 
της οικιας η διαμερισματος, η 
για καθε εσωτερικης χρησης 
πορτας, ειναι σημαντικο να 
γνωριζεται τα κατωθι σημεια 

και να τα συγκρινεται με τις 
πληροφοριες του προιοντος 
στην συσκευασια.

Τι τυπο κλειδαριας εχετε?

Στην περιπτωση χρησης χειρο-
λαβων ασφαλειας για πορτες 
εισοδου, συνηθως ενα πομολο 
ειναι τοποθετημενο στην εξω-
τερικη πλευρα της πορτας το 
οποιο αποτρεπει το ανοιγμα 
μιας ξεκλειδωτης πορτας. Στην 
εσωτερικη πλευρα ενα καταλ-
ληλο μισο σετ μπορει να τοπο-
θετηθει.

Εξαρτηματα ασφαλειας 
για πορτες εισοδου εχουν 
τρυπα κυλινδρου (ΡΖ) 
οπως αυτο, σαν κλειδα-
ροτρυπα. Διαθεσιμο με η 
χωρις καλυμμα ασφαλει-
ας κυλινδρου (ΖΑ).

Τι χρειαζεται να γνωριζετε

εσωτερικοεξωτερικο

Ο συνδοιασμος πορτας εισοδου 
και εσωτερικης πορτας ειναι 
επισης διαθεσιμος απο πολλα 
σχεδια.

Κεντρο της τρυπας 
πομολου
72mm
Κεντρο της 
κλειδαροτρυπας

Μισο σετ για 
εσωτερικη 
χρηση

Κεντρο της τρυπας 
πομολου
92mm, 85mm
Κεντρο της 
κλειδαροτρυπας
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Για να εξακριβωσετε ποια 
ακριβως χρειαζεστε,σταθειτε 
μπροστα απο την εσωτερικη 
πλευρα της πορτας εισοδου 
και ελεγξτε τους μεντεσεδες 
αν ειναι αριστερα η δεξια της 
πορτας (φωτο 2). Στην πε-
ριπτωση της DIN αριστερης 
φορας χειρολαβης χρειαζεστε 
χειρολαβη που να δειχνει αρι-
στερα και στην περιπτωση της 
DIN δεξιας φορας, μια χειρο-
λαβη που να δειχνει δεξια.

Στην περιπτωση εσωτερικων 
πορτων θα βρειτε τους κατωθι 
τυπους κλειδαροτρυπας:

εσωτερικοεξωτερικο

Αυτοι οι τυποι κλειδαροτρυπας 
ειναι καταλληλοι για ολες τις 
συνηθης κλειδαριες εσωτερι-
κων πορτων.

εσωτερικοεξωτερικο

Οι χειρολαβες που ταιριαζουν 
ειναι επισης διαθεσιμες για 
σχεδον ολα τα σχεδια. 

Εαν θελετε να εχετε χειρολαβη 
WC τοποθετημενη στην πορτα 
του μπανιου σας, θα πρεπει να 
γνωριζεται τι κλειδαρια μπανιου 
ειναι τοποθετημενη η θα τοπο-
θετηθει σ’αυτην την πορτα.

Κεντρο της τρυπας 
πομολου
78mm
Κεντρο του πομολου 
κλεισιματος

Εχετε δεξια η αριστερη πορτα (συμφωνα με DIN)?
Στην περιπτωση των πορτων 
εισοδου οικιων και διαμερισμα-
των, ενα πομολο ειναι συνη-
θως στην εξωτερικη πλευρα 
της πορτας. Αυτο προλαμβα-
νει ανοιγμα μιας ξεκλειδωτης 
πορτας. Στην περιπτωση ορι-
σμενων καμπυλωτων χειρολα-
βων για τις εσωτερικες πορτες 
(φωτο 1) θα πρεπει να εξασφα-
λισετε αν χρειαζεστε δεξιας η 
αριστερας φορας χειρολαβη. 

παραδειγμα ενος σχεδιου χειρολαβης 
οπου θα πρεπει να γνωριζετε αν χρει-
αζεστε μια δεξιας η αριστερης φορας 
χειρολαβη.

φωτο 1

φορα δεξια φορα αριστερη

φωτο 2

DIN δεξιο DIN αριστερο

μεντεσεδες

Συνηθη 
κλειδαροτρυπα (ΒΒ) 

Κλειδαροτρυπα οβαλ (ΟΒ)

Κυλινδρου (ΡΖ)
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Παραθυρα και τροποι παραβιασης
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Περιπου τα 2/3 ολων των 
παραβιασεων σε κατοικιες 
συμβαινουν μεσω των παρα-
θυρων η μπαλκονοπορτων. Ο 
συνηθης τροπος παραβιασης 
ειναι πιεζοντας το παραθυρο 
με μοχλους η με αλλοιωση του 
μηχανισμου απο την εξωτερι-
κη πλευρα,συμφωνα με την 
οποια το πομολο παραθυρου 
μπορει να μετακινηθει στην 
θεση ανοιγματος. Παραθυρα 
σε ανακλιση επισης μπορει να 
ειναι μια προκληση για διαρρη-
ξη. Μεσω του ανοιγματος μπο-
ρουν να φτασουν το πομολο 
και να το στρεψουν στην θεση 
ανοιγματος, ως εκ τουτου επι-
τρεποντας την ελευθερη εισο-
δο μεσα στην κατοικια.

Θυμηθειται ειδικως να ασφα-
λιζετε εκεινα τα παραθυρα τα 

οποια εχουν ευκολη προσβα-
ση (χωρις την αναγκη χρησης 
σκαλας η παρομοιων μεσων) 
για παραδειγμα παραθυρα 
υπογειων και ισογειου. Ο ορο-
φος δεν ειναι επισης προβλη-
μα για τον εισβολεα, οπου οι 
μπαλκονοπορτες ειναι ενα 
ακομα αδυνατο σημειο. 

Εχετε υπ οψιν σας επισης οτι 
το ιδιο ισχυει για τα παραθυρα 
οπως και για τις πορτες εισο-
δου: για να ελαχιστοποιησετε 
τον κινδυνο παραβιασης, ολο-
κληρο το παραθυρο, οχι μονο 
το πομολο, πρεπει να ληφθει 
υπ οψιν οπου η ασφαλεια ειναι 
απαραιτητη. Τζαμι ασφαλειας 
και κεφαλες κλειδωματος τυ-
που μανιταρι περιμετρικα του 
παραθυρου ειναι απαραιτητα 
και αποτρεπουν την παραβιαση.

Μπορω να αλλαξω το πομολο παραθυρου 
ευκολα?
Ναι – ειναι ευκολο να αλλαξε-
τε το υπαρχον πομολο παρα-
θυρου με ενα νεο,για παρα-
δειγμα με ενα πομολο με κλειδι 
τυπου Secu100® + Secustik® 
η απλο Secustik® (δειτε σελι-
δα 180-181).

Περιστρεψτε το παλιο πομολο 
στην θεση ανοιγματος (οριζο-
ντια θεση). Μετα ανασηκωστε 
ελαφρα το καπακι της ροζε-
τας και περιστρεψτε το στο 
πλαι. Ξεβιδωστε τις βιδες και 
αφαιρεστε το παλιο πομολο.
Τωρα μπορειτε να τοποθετη-
σετε το νεο πομολο.

πομολο τοποθετη-
μενο

Για συμπληρωματικες πληροφοριες ανατρεξτε στο www.hoppe.com

βιδες

καπακι

μπορει να αντικατα-
σταθει με μια ροζετα 
US950S
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Secustik® =
Η χειρολαβη παραθυρου 
με την ενσωματωμενη ασφαλεια 
που μπορεις να ακουσεις

Οι χειρολαβες παραθυρων 
Secustik® περιεχουν μια πατε-
νταρισμενη συσκευη παρεμ-

βολης η ο-
ποια παρε-
χει ενσω-
ματωμενη 
ασφαλεια. 
Αυτό βοη-
θα στο να 
εμποδισει 

παρανομη μετακινηση του μη-
χανισμου παραθυρου από την 
εξωτερικη πλευρα. Λειτουργει 
με ενα ζευγος στοιχειων τα ο-
ποια ενεργουν σαν ενα ειδος 

μηχανικης διοδου. Αυτο επι-
τρεπει την κανονικη χρηση της 
χειρολαβης μονο απο την εσω-
τερικη πλευρα.

Καθως η χειρολαβη κινειται 
κατα 180 μοιρες απο 
την θεση κλεισιμα-
τος μεχρι την θεση 
ανακλισης, τα στοι-
χεια παρεμβολης δη-
μιουργουν μια σειρα 
απο κλικ - αποδειξη 
της ενσωματωμενης ασφαλει-
ας που μπορεις να ακουσεις.

Standard

RAL-RG 607/9 RAL-RG 607/9
και AhS 607/13

DIN EN 1627-
1630 RC1-6 

(WK1-6)

DIN EN 1627-
1630 RC1-6 

(WK1-6)

Secustik®
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Οι κλειδωμενες χειρολαβες 
με τεχνολογια Secu100®, με 
δοκιμασμενη ροπη 100 Nm 
παρεχουν υψηλου επιπεδου 
μηχανικης ασφαλειας και ως 
εκ τουτου μια πολυ καλη προ-
στασια εναντι εισβολεων. Οταν 

χρησιμοποιειται σε συνδοιασμο 
με το καταλληλο μηχανισμο, 
η χειρολαβη Secu100® αντα-
ποκρινεται σε ολες τις απαι-
τησεις αντιστασης κλασης 
RC1-6 (WK1-6). Το κλειδωμα 
ενος κλειστου η ανακλινωμε-
νου παραθυρου μπορει να γινει 
ευκολα και απλα με την πιεση 
του μπουτον της κλειδαριας με 
το μεγαλο αναστρεψιμο κλειδι 
που προσφερει επιπλεον ευκο-
λια χρησης. Αυτη η τεχνολογια 
παρεχει επιπλεον ασφαλεια κα-
θως προλαμβανει ανοιγμα του 
παραθυρου απο παιδια.

Secu100® = 
Προτυπο για την αποδοση,
ασφαλεια και ευκολια χρησης

Η τεχνολογια Secustik® είναι που εμποδιζει την παραμονη μετακινηση της 
χειρολαβης από την εξωτερικη πλευρα μ’ένα Ενσωματωμενο μηχανισμο 
μπλοκαρισματος. Τα ηχητικα κλικ ειναι το ακουστικο σημαδι μεγαλυτερης 
βασικης ασφαλειας.

Η Τεχνολογια Secu100® μπορει να αντισταθει σε ισχυρη περιστροφη η 
τραβηγμα της χειρολαβης απο την ροζετα της μεχρι και 100 Nm.

περιστροφη τραβηγμα

Secu100®, 

Secu100® + Secustik®

οι κλειδωμενες 100 Nm χει-
ρολαβες με Secu100® + 
Secustik® οχι μονο δημιουρ-
γουν ενα υψηλο προτυπο μη-
χανικης ασφαλειας οταν κλει-

δωνουν, αλλα και μια μονιμη 
βασικη ασφαλεια οταν ειναι 
ξεκλειδωτες (με την ενσωμα-
τωμενη λειτουργια Secustik®).

Secu100® + Secustik® =
Το νεο προτυπο για ευκολια 
και ενσωματωμενη ασφαλεια 
μου μπορεις να ακουσεις.
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Υλικα και η συντηρηση τους

ΗΟΡΡΕ εξαρτηματα αλουμινιου

•	Κατασκευαζονται απο υψηλης ποιοτητας, 
αντιδιαβρωτικο πρωτογενες κραμα

•	Η επιφανεια ειναι προστετευμενη ειτε απο 
ανοδειωση ειτε απο επικαλυψη πουδρας

•	Προστατευτικη επιφανεια (οξειδιο) καλυψη με την διαδικασια 
ανοδειωσης:προστατευει την χειρολαβη εναντι εξωτερικων 
επιρροων οπως ιδρωτα,υγρασια και καθημερινη χρηση

•	Καμια οξειδωση απο την βλαβη της επιφανειας , οπως για πα-
ραδειγμα απο δαχτυλιδι

•	Καμια ειδικη φροντιδα δεν ειναι απαραιτητη καθως η καλυψη 
οξειδιου παρεχει προστασια

•	Η βρωμια μπορει ευκολα να αφαιρεθει με ενα υγρο πανι

ΗΟΡΡΕ εξαρτηματα απο ανοξειδωτο 
χαλυβα

•	Κατασκευασμενα απο ατσαλι χρωμιου-
νικελιου

•	Αποδεδειγμενη ανεκτικοτητα,αβλαβες 
στην υγεια και στο περιβαλον,ανθεκτικο στην οξειδωση στα 
οξεα και στην τριβη.

•	Αντισκωριακο επειδη τα υλικα του κραματος, χρωμιο και νικελιο, 
δημιουργουν ενα αορατο προστατευτικο φιλμ

•	Σωματιδια σκουριας που υπαρχουν εκ φυσεως στην ατμοσφαιρα 
μπορουν να δειξουν σημαδια σκουριας στα εξαρτηματα απο ανο-
ξειδωτο χαλυβα και ιχνη βρωμιας και γρασου τα οποια μπορουν 
ευκολα να αφαιρεθουν με ενα οικιακης χρησης καθαριστικο 
καταλληλο για τα ανοξειδωτα

Τα εξαρτηματα απο ανοξειδωτο χαλυβα ειναι επισης 
διαθεσιμα με την εγγυηση της καλυψης επιφανειας 
ΗΟΡΡΕ Resista® (δειτε σελ 169).
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ΗΟΡΡΕ εξαρτηματα απο ορειχαλκο

•	Κατασκευασμενα απο τα καλυτερης ποι-
οτητας κραματα ορειχαλκου

•	Οι επιφανειες προστατευονται απο 
επιμεταλωση χρωμιου η απο διαφανες 
ψημενο βερνικι με πολυ προσφυση και υψηλη αντισταση στους 
διαλυτες και χημικα

•	Δεν απαιτειται ειδικη φροντιδα

•	Βρωμια μπορει να αφαιρεθει με ενα υγρο πανι

•	Καυστικα και γυαλιστικα καθαριστικα θα πρεπει να αποφευγονται

Τα ορειχαλκινα εξαρτηματα ειναι επισης διαθεσιμα με 
την εγγυηση επιφανειας ΗΟΡΡΕ Resista® (δειτε σελ 
169).

ΗΟΡΡΕ εξαρτηματα απο ναιλον

•	Κατασκευασμενα απο υψηλης ποιοτητας 
πολυαμιδιο 

•	 Το ναιλον ειναι γνωστο για την πολυ δυ-
νατη αντισταση στην χρηση καθως και 
στην φθορα

•	Αντιστατικη ποιοτητα και αντοχη στις καιρικες συνθηκες και 
στα χημικα

•	 Τα ναιλον εξαρτηματα ΗΟΡΡΕ ειναι επιπροσθετως ανθεκτικα 
στην UV ακτινοβολια

•	Θαμπαδα μπορει να αφαιρεθει με νερο η και με συμβατικα 
καθαριστικα
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HOPPE εγγυηση λειτουργιας για εξαρτηματα 
πορτων και παραθυρων

Εγγυηση:
Ως κατασκευαστες, εγγυωμαστε,υπο 
τους ορους που παρατιθονται παρα-
κατω, η αντοχη των εξαρτηματων 
ΗΟΡΡΕ που χρησιμοποιουνται σω-
στα,περα και πανω απο νομικη ευθυ-
νη του πωλητη για ελαττωματικα υλι-
κα. Η εγγυηση ισχυει στην λειτουργια 
των εξαρτηματων ΗΟΡΡΕ για πορτες 
και παραθυρακαι περιλαμβανει ολα 
τα ελαττωματα τα οποια μπορουν 
να αποδειχτουν οτι εχουν προκληθει 
απο ελαττωμα στην κατασκευη η 
υλικου. Η εγγυηση λειτουργιας πε-
ριλαμβανει τα ακολουθα χαρακτηρι-
στικα:
 - περιστροφικη κινηση προς την 

κλειδαρια της πορτας η του μη-
χανισμου ανοιγο-ανακλισης του 
παραθυρου 

 - μηχανισμο ασφαλισης (στην πε-
ριπτωση των χειρολαβων πα-
ραθυρου με ειδικες λειτουργιες: 
κλειδωμενο, πιεση-για-ανοιγμα 
Secustik®)

Εξαιρεσεις εγγυησης:
Ολα τα εναλλαξιμα εξαρτηματα, 
οπως βιδες, αξονες συνδεσης κλπ, 
εξαιρουνται απο αυτη την εγγυηση.
Επιπλεον ουδεμια ευθυνη θα λογι-
ζεται για οποιαδηποτε ζημια που θα 
προκληθει μεσω:

 - ακαταλληλη και μη ενδεδειγμενη 
χρησης,

 - εσφαλμενης η πλημελλης μετα-
χειρισης,

 - αδιαφοριας των οδηγιων περι 
τοποθετησης η φροντιδας, με-
τατροπες και επισκευες απο τον 
τελικο χρηστη η τριτους,

 - χημικες η φυσικες ουσιες, οπου η 
επιφανεια εχει υποστει εσφαλμε-
να, για παραδειγμα αιχμηρα αντι-
κειμενα, 

 - Στοιχεια (πορτες,παραθυρα) και/η 
τμηματα εξαρτηματων (π.χ κλει-
δαριες, μεντεσεδες, κλπ) τα οποια 
δεν λειτουργουν αψογα.

Συνηκες εγγυησης:
αυτη η εγγυηση αφορα, μεσα στην 
περιοδο εγγυησης, αποκλειστικα 
ειτε στην αντικατασταση της χειρο-
λαβης δωρεαν, εξ ονοματος του αρ-
χικου χρηστη,αυτη η αποφαση ειναι 
κατα την κριση της ΗΟΡΡΕ. Κοστος 
και εξοδα, εξοδα μεταφορας και συ-
σκευασιας και παρομοια,οπως προ-
κυπτουν απο τον καταγγελοντα, δεν 
επιστρεφονται. Ισχυρισμος για εγγυ-
ηση πραγματοποιειται μονο με την 
προσκομιση του ιδιου του προιοντος 
και της αποδειξης και δεν πρεπει να 
υπερβαινει την αρχικη τιμη αγορας.

Περιοδος εγγυησης:
H περιοδος εγγυησης ειναι για 10 
χρονια και αρχιζει απο την ημερα της 
αγορας απο τον αρχικο καταναλωτη.
Στην περιπτωση οποιαδηποτε απαι-
τησης,οι καταγγελοντες θα πρεπει να 
απευθυνθουν αμεσα στον πωλητη η 
κατασκευαστη παρουσιαζοντας και 
το προιον και την αποδειξη μαζι.

HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Müstair

Εγγυηση
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Resista® – Η εγγυηση επιφανειας ΗΟΡΡΕ

Εγγυηση:
Ως κατασκευαστες, εγγυωμαστε, 
υπο τους ορους που παρατιθονται 
παρακατω, την αντοχη ενος σω-
στα χρησιμοποιουμενου εξαρτη-
ματος ΗΟΡΡΕ, περα και πανω απο 
την νομικη ευθυνη του πωλητη για 
ελαττωματα του υλικου. Η εγγυηση 
επιφανειας Resista® περιλαμβα-
νει ολα τα ελαττωματα που μπορει 
να αποδειχτει οτι εχουν προκληθει 
στην κατασκευη η απο το υλικο, για 
παραδειγμα οταν η επιφανεια ειναι 
αμαυρωμενη η αποχρωματισμενη 
(εμφανιση κηλιδων) η οταν η προ-
στατευτικη επιφανεια εχει διαχωρι-
στει απο το υλικο βασης και οχι μεσω 
ακαταλληλης χρησης.

Εξαιρεσεις εγγυησης:
Ολα τα εναλλαξιμα υλικα, οπως 
βιδες, πειροι συνδεσης και ελατη-
ρια,κλπ, εξαιρουνται απο αυτη την 
εγγυηση. Επιπλεον, ουδεμια ευθυνη 
μπορει να αποδοθει για ζημιες που 
θα προκληθουν μεσω:

 - ακαταλληλη η μη ενδεδειγμενη 
χρηση,

 - εσφαλμενη η πλημελλη μεταχει-
ριση,

 - αδιαφορια για τις οδηγιες τοποθε-
τησης η φροντιδας, τροποποιη-
σεις η επεμβασεις απο τον τελικο 
καταναλωτη η τριτων.

 - Χημικες η φυσικες ουσιες οπου 
η επιφανεια εχει μεταχειριστει 
εσφαλμενα, για παραδειγμα αιχ-
μηρα αντικειμενα.

Οροι εγγυησης:
Η εγγυηση αυτη αφορα, στο πλαισιο 
της περιοδου εγγυησης, αποκλειστι-
κα την ολικη αντικατασταση της χει-
ρολαβης δωρεαν η την επισκευη της 
δωρεαν, για λογαριασμο του αρχικου 
χρηστη, αποφαση που ειναι στην δι-
ακριτικη ευχερεια της ΗΟΡΡΕ. Εξο-
δα και δαπανες , ταχυδρομικα τελη 
συσκευασιες και σχετικα,τα οποια 
εχουν πραγματοποιηθει απο τον κα-
ταγγελοντα, δεν θα αποζημιωνονται.
Απαιτηση για εγγυηση μπορει να γινει 
μονο με την παρουσιαση του προι-
οντος και της αποδειξης και δεν θα 
πρεπει να υπερβαινει την αρχικη αξια 
του προιοντος.

Περιοδος εγγυησης:
Η περιοδος εγγυησης ειναι για 10 
χρονια και αρχιζει απο την ημερο-
μηνια αγορας του προιοντος απο 
τον τελικο χρηστη. Στην περιπτω-
ση απαιτησης οι καταγγελοντες θα 
πρεπει να αποτανθουν κατευθειαν 
στον πωλητη η κατασκευαστη 
παρουσιαζοντας μαζι το προιον και 
την αποδειξη.

HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Müstair
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Το προφιλ του γκρουπ ΗΟΡΡΕ

Η γκαμα προιοντων

Για ολους οσους θελουν να 
βελτιωσουν την εσωτερικη δι-
ακοσμηση των σπιτιων τους, η 
φιρμα ΗΟΡΡΕ ειναι η ηγετικη 
φιρμα στις χειρολαβες πορτων 
και παραθυρων.Τα προιοντα 
μας ξεχωριζουν απο την υψηλη 
τους ποιοτητα και δικαιη τιμη 
τους, δινοντας σας την δυνα-
τοτητα να τονιζετε το δικο σας 
προσωπικο στυλ στην εσωτε-
ρικη διακοσμηση.

Ειναι σιγουρο οτι ολοι θα βρουν 
κατι του γουστου του στην ευ-
ρεια γκαμα μας.Τα προιοντα 
ΗΟΡΡΕ ειναι η πρωτη επιλογη 
των επαγγελματιων.

Σας προσφερουμε μια ευρεια 
γκαμα απο ελκυστικα εξαρ-
τηματα για τις πορτες και πα-
ραθυρα σας. Στο πλαισιο αυτο 
μπορειται να βαλετε το δικο 
σας σημαδι σπιτι τοποθετω-
ντας χειρολαβες ΗΟΡΡΕ, απο 
την εντυπωσιακη κυρια εισοδο 
στις εσωτερικες πορτες και 
παραθυρα, σε επιλογες υλικων 
οπως αλουμινιο, μπρουντζο, 
ανοξειδωτο χαλυβα, ναιλον η 
ορειχαλκο.

Ο ομιλος ΗΟΡΡΕ

Το 1952, ο Friedrich Hoppe 
ιδρυσε εταιρεια για την κατα-
σκευη εξαρτηματων πορτων 
στο Heiligenhaus κοντα στο 
Dusseldorf, την πρωην καρδια 
της Γερμανικης βιομηχανιας 
κλειδαριων και εξαρτηματων. 
Το 1954 μετακομισε την επιχει-
ρηση στο Stadtallendorf (βο-
ρεια της Frankfurt) βαζοντας 
μ’αυτον τον τροπο τα θεμελια 
για συνεχη αναπτυξη.

Σημερα ο ομιλος ΗΟΡΡΕ, μια 
εταιρεια που δραστηριοποιει-
ται διεθνως με εδρα την Ελβε-
τια, οδηγειται απο την δευτε-
ρη γεννια τον Wolf Hoppe και 
Christoph Hoppe.

Με τα 2.700 ατομα που απα-
σχολει σε εννεα εργοστασια 
στην Ευρωπη και στις ΗΠΑ 
καθως και στην διεθνη αγο-
ρα, η ιδιοκτητη οικογενειακη 
επιχειρηση ΗΟΡΡΕ ειναι ο Ευ-
ρωπαιος ηγετης στην αναπτυ-
ξη, κατασκευη και προωθηση 
εξαρτηματων για πορτες και 
παραθυρα.
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Το περιβαλλον

Για την ΗΟΡΡΕ οσο αφορα την 
προστασια του περιβαλλοντος 
ειναι υψιστης σημασιας.

Παραδειγματα των μετρων 
που λαμβανονται:

•	 Την παραγωγη των εξαρτη-
ματων με τροπο φιλικο προς 
το περιβαλλον

•	 Την ανακυκλωση του χρησι-
μοποιουμενου νερου και την 
χρηση συστηματος κυκλο-
φοριας του νερου που απαι-
τειται στην παραγωγη 

•	Υλικα συσκευασιας φιλικα 
προς το περιβαλλον

•	 Την χρηση ανακυκλωμενων 
υλικων σαν δευτερογενεις 
πρωτες υλες 

•	στην χρηση της διαδικασια 
θερμοτητας

Ολες οι παραγωγικες εγκατα-
στασεις του ομιλου ΗΟΡΡΕ 
στην Γερμανια, Ιταλια και Δη-
μοκρατια της Τσεχιας ειναι πι-
στοποιημενες κατα DIN EN ISO 
14001:2009.

τα πομολα 
της υπεροχης

Απολαυστε την αισθηση της 
ποιοτητας. Πραγματι, αγγι-
ζοντας μια χειρολαβη ποιο-
τητας σας διαβεβαιωνει οτι 
εχετε κανει την σωστη επι-
λογη. Εξαρτηματα με αυτο το 
λογοτυπο  ειναι επωνυμα 
προιοντα, τα οποια κατα την 
αποψη μας, ισοδυναμουν με 
μια υποσχεση ποιοτητας.

Ολες οι παραγωγικες εγκατα-
στασεις του ομιλου ΗΟΡΡΕ 
στην Γερμανια , Ιταλια και Δη-
μοκρατια της Τσεχιας ειναι πι-
στοποιημενες κατα DIN EN ISO 
9001:2008.
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περισσοτερο σε σχεδια ρου-
στικ, εχετε μια ευρεια επιλογη 
να διαλεξετε.

Ολα τα προιοντα ειναι σε ανα-
διπλουμενα κουτια τα οποια 
ειναι φιλικα προς το περι-
βαλλον, καθως η προσηλωση 
προς το περιβαλλον για την 
ΗΟΡΡΕ ειναι «συνταγματικης 
σημασιας».

Οι κατηγοριες τιμων που δινονται εδω αφορουν στα προιοντα 
που παρουσιαζονται σε αυτο τον καταλογο. Αλλοι χρωματισμοι 
δυνανται να εχουν αλλες κατηγοριες τιμων.

Μπορειται να βρειτε την 
ολοκληρωμενη γκαμα προι-
οντων ΗΟΡΡΕ σε χονδρε-
μπορους, σε εμπορικα και σε 
DIY καταστηματα. Μπορειται 
επισης να βρειτε τις διευθυν-
σεις σημειων που μπορειται 
να προμηθευτειται τα προι-
οντα μας στην ιστοσελιδα 
μας www.hoppe.com στην 
θεση «points of purchase».

Ολα τα προιοντα ΗΟΡΡΕ φε-
ρουν αυτο το λογοτυπο . 
Τα προιοντα ΗΟΡΡΕ ειναι 
υψηλης ποιοτητας και αντο-
χης. Ειτε προτιμαται μοντερ-
νες στυλιστικες χειρολαβες η 

Που μπορειται να βρειτε προιοντα με την 
φιρμα HOPPE?

κατηγοριες τιμων

 κατηγοριες τιμων A to 20 € κατηγοριες τιμων G 131 to 160 € 

 κατηγοριες τιμων B 21 to 40 € κατηγοριες τιμων H 161 to 190 €

 κατηγοριες τιμων C 41 to 60 € κατηγοριες τιμων I over 190 €

 κατηγοριες τιμων D 61 to 80 €

 κατηγοριες τιμων E 81 to 100 €

 κατηγοριες τιμων F 101 to 130 € (κατα τον 6/2012)

Πληροφοριες, 
κατηγοριιες τιμων
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