
duranorm® alumiini –
Uusia muotoja, uusia värejä
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Tutustu duranorm®-tuotelinjan etuihin. Korkealaatuisesta alumiinista valmis-
tetut tuotteet vakuuttavat erityisen houkuttelevalla hyöty-hintasuhteella.
Ei epäilystäkään, että kun valitset duranorm® tuotelinjan tuotteen, valitset 
taloudellisuuden. Mutta myös tarkkaan laskeva huomaa, että HOPPE:n va-
linta kannattaa.

Muodon ja värin moninaisuus
Voit valita monipuolisesta muotovalikoimasta, klassisen elegantista modernin 
selkeisiin linjoihin. Erilaiset värit korostavat yksilöllisesti yksittäisten sarjojen 
muotokieltä.
Tarjoamme ensimmäistä kertaa myös alumiinipainikkeita kromin- ja kullanvä-
risillä pinnoilla. Käytämme hyväksi todettua menetelmää, joka on tuttu myös 
autoteollisuudesta. Sen avulla muodostuu toiminnallinen ja koristeellinen pin-
noite, joka on miellyttävän näköinen ja korrosionkestävä.

Luota HOPPE-merkkilaatuun
Uuden duranorm®-sarjan tuotteet ovat merkkituotteita, jotka HOPPE val-
mistaa korkeiden standardien mukaisesti. Kaikki HOPPE-yritysryhmän tuo-
tantolaitokset Saksassa, Italiassa ja Tšekissä on sertifioitu standardien DIN 
EN ISO 9001:2008 (laatu) ja DIN EN ISO 14001:2009 (ympäristöjärjestelmät) 
mukaisesti. 
Kun valitset HOPPE-tuotteen, saat korkealaatuiset pinnoitteet ja osallistut 
myös lisäksi aktiivisesti ympäristönsuojeluun. Nämä argumentit, taloudelli-
suuden lisäksi, kiinnostavat varmasti myös sinun asiakkaitasi.

Alumiini – hämmästyttävän monipuolinen
Alumiini on kevyttä, mutta samalla myös kestävää. Sitä on helppo muotoilla 
ja se on korrosionkestävää. Arkkitehtuuri, autoteollisuus, ilmailu, koneteolli-
suus ja elintarvikepakkaukset – kaikilla näillä aloilla materiaalin etuja arvoste-
taan erittäin suuresti. Alumiinituotteet ovat kestäviä ja luotettavia, eivätkä ne 
ole haitallisia terveydelle.

Hyödyllinen etu sinulle
Huomaathan, että duranorm®-tuotelinjan tuotteissa on suuri kokonaishyöty. 
Se toimii perustana reilulle, arvokkaalle yhteistyölle ja tarjoaa sinulle rahan-
arvoisia etuja. Paranna esimerkiksi myyntiaktiviteettiesi tehokkuutta ja nos-
ta pitkäaikaisesti tuottoasi yhdessä työstetyillä, kohderyhmille suunnitelluilla 
markkinointikonsepteilla.

Ota yhteyttä HOPPE-yhteyshenkilöösi, kun haluat tietää lisää uusista alumiini-
sarjoista.

duranorm® – kautta linjan edullinen

Merkkituotteet

Arvoihin 
perustuva 

liikkeenjohto

Aktiivinen
markkinakumppanuus

Kansainvälinen 
suuntaus

LogistiikkaYmpäristöä 
säästävät 

toimenpiteet

Innovaatio

Ehdot

Laatu

Ja tietenkin saat duranorm®-
tuotteille myös 10 vuoden toimivuus-
takuumme.
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Sarjat

3

Maribor
Malli 1766
kuvattu väri: F1

Seattle
Malli 168L
kuvattu väri: F271

Cádiz
Malli 1767
kuvattu väri: F271

Dubayy
Malli 1107
kuvattu väri: F1

Dublin
Malli 1124
kuvattu väri: F94-1

Ibiza
Malli 1171
kuvattu väri: F1

Värivaihtoehdot*

F1 - Alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu

F2 - Alumiini,
samppanjan
väriseksi anodisoitu

F4 - Alumiini, 
pronssin väriseksi 
anodisoitu

F94-1 - Alumiini, 
krominvärinen 
satinoitu

F271 - Alumiini, 
kullanvärinen 
kiiltävä

F249 - Alumiini, 
krominvärinen 
kiiltävä

* Tarkemmat tiedot siitä, mitä värejä yksittäiset sarjat sisältävät, löydät liitteestä.
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