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Kattaa kaikki HOPPE-ikkunan- ja ovenpainikkeet ...
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Osto-opas 2020 
Suomi

Kuinka kuvasto jäsentyy?

Seuraavassa kerromme, kuinka kuvastomme on jaoteltu.

2. Tuotelinjojen mukaan:
Toisella jaottelutasolla kuvasto on jaettu kolmeen tuotelinjaan. Tämä jaottelu
on tehty tekniikan, ulkonäön, palvelun ja hinnan perusteella.

Tuotelinja duravert® Tuotelinja duraplus® Tuotelinja duranorm®

1. Tuoteryhmien mukaan:
Kuvaston ensimmäinen jaottelutaso – rekisteri – on jaoteltu eri käyttökoh-
teiden tuoteryhmien mukaan.

Välioven painikkeet LiukuovisetitHCS® Vetimet

Tämän jälkeen esitellään täydentävät tuotteet, asennustarvikkeet ja esit-
telyjärjestelmät (katso myös sisällysluettelo sivulla 3).

3. Sarjojen nimien mukaan:
Lopuksi tuotteet luetellaan aakkosjärjestyksessä sarjan nimen mukaan. 
Tuotteet, joita ei ole kohdistettu mihinkään sarjaan, esitellään sarjojen jäl-
keen. Esimerkiksi välioven painikkeiden jälkeen tulevat erilaiset yksittäiset 
osat (mm. nuppien kilvet, nupit, pyöreät kilvet jne).

Bergen Genova     Las Vegas...Acapulco

4. Materiaalien mukaan:
Jos sarjaa on valmistettu useammasta materiaalista, ryhmitetään sarjan
sisältämät tuotteet materiaaleittain. Esimerkki: Dallas-sarjan tuotteita on
saatavana alumiinisina, teräksisinä ja messinkisinä.

Dallas alumiinisena Dallas teräksisenä Dallas messinkisenä
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 Stockholm - 1140/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F5

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2893885 11544454 1 10
 

Ovenpainike (karalli-
nen painike/painike), 
WC-vääntönuppi ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö

37-42 8  2893789 11545859 1 10
5 diag.

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.

Taulukoiden rakenne

Esimerkkisivu: duraplus®-tuotelinjan alumiininen välioven painike:

Symbolien merkitykset

Oven vahvuus
(mm)

Karan vahvuus
(mm)

Mallinumero
Hakukriteerinä toimivan mallinumeron avulla 
tuotteet jaetaan alaryhmiin. Välioven painik-
keiden kohdalla ensimmäinen numero viittaa 
itse painikkeeseen ja toinen kilpeen. 

Numeroa edeltävä kirjain ilmaisee materiaalin 
(alumiinin ollessa kyseessä kirjain puuttuu). 
Nuppipainikesettien kohdalla mallinumero 
alkaa aina nupin numerolla.

Tuotekuvaus
Tämä teksti sisältää tuotteen teknisen spe-
sifikaation. Kuvaus koskee aina kuvassa 
esitettyä tuotetta (tässä esimerkissä oven 
painikesettiä).

Kuvaus
Tässä sarakkeessa luetellaan eri tuotevaihto-
ehdot, jotka ovat saatavissa kyseisestä mal-
lista (tällä painikemuodolla ja näillä kilvillä). 
Välioven painikesettien taulukoissa esitetään 
ja kuvataan aina oven painikesetti kilpineen;  
esimerkki kylpyhuone-/WC-oven painike- 
painikesetistä on kuvattu sivulla 7.

Tuotteen kuva
Välioven painikesettien kohdalla kuvassa nä-
kyy aina kyseinen painike kilpineen (OB- tai 
BB-reikä). Turvahelojen ollessa kyseessä ku-
vassa on nuppi-painikesetti.

Oven paksuusalue
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan oven pak-
suusalue millimetreinä (lisätietoja: ks. HOPPE 
– Hyvät helat. Perustietoutta).

Sarjan nimi
Sarjan nimi määräytyy painikemallin mukaan 
ja on riippumaton materiaalista. Näin ollen 
kaikilla tuotteilla, joissa käytetään tässä esi-
merkissä kuvattua painiketta, on sama nimi 
riippumatta siitä, onko tuote valmistettu alu-
miinista, teräksestä vaiko messingistä.
Sarjat on nimetty tunnettujen kaupunkien 
mukaan, joiden nimet kirjoitetaan paikallista 
kirjoitustapaa noudattaen.

Tuotteen piirros
Tässä on aina piirros kuvassa näkyvästä ja 
tuotekuvauksessa esitellystä tuotevaihtoeh-
dosta.

Erityinen HOPPE-ominaisuus
Tässä kohdassa kerrotaan, onko tuotteessa 
jokin erityinen HOPPE-tekniikka (lisätietoja 
eri HOPPE-tekniikoista: ks. HOPPE – Hyvät 
helat. Perustietoutta).
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 Stockholm - 1140/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F5

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2893885 11544454 1 10
 

Ovenpainike (karalli-
nen painike/painike), 
WC-vääntönuppi ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö

37-42 8  2893789 11545859 1 10
5 diag.

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.

Materiaali
Materiaali selvennetään värein, ja se toimii 
samalla jaottelu- ja hakukriteerinä.

Yleistä

6
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 Stockholm - 1140/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F5

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2893885 11544454 1 10
 

Ovenpainike (karalli-
nen painike/painike), 
WC-vääntönuppi ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö

37-42 8  2893789 11545859 1 10
5 diag.

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.

Väri
Väri ilmoitetaan HOPPE-värinumerolla. 
Resista®-pintatakuu myönnetään kaikille 
pinnoille, joiden värinumero sisältää kirjai-
men R (lisätietoja Resista®-pintatakuusta: 
ks. HOPPE – Hyvät helat. Perustietoutta).

Tuotenumero
Lihavoitu tuotenumero viittaa aina kuvin 
ja tekstein esiteltyyn mallivaihtoehtoon.
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 Stockholm - 1140/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F5

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2893885 11544454 1 10
 

Ovenpainike (karalli-
nen painike/painike), 
WC-vääntönuppi ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö

37-42 8  2893789 11545859 1 10
5 diag.

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.

Tuotelinjat
Tässä kohdassa ilmoitetaan aina tuotelinja: 
duravert®, duraplus® oder duranorm® (li-
sätietoja: ks. HOPPE – Hyvät helat. Perus-
tietoutta).

DIY-valikoima (itsepalvelupakkaus)
Tuotteet, jotka ovat saatavissa vähittäismyyn-
tipakkauksessa (itsepalvelupakkauksessa), 
tunnistaa sinisestä taustasta.

Taulukon alapuolella olevat tekstit
Nämä tekstit voivat sisältää lisätietoja tuot-
teesta, viittauksia muihin tuotteisiin tai kiinni-
tysmateriaaleihin.

Reiät/etäisyys
Tässä ilmoitetaan reiät ja etäisyydet (lisätieto-
ja: ks. HOPPE – Hyvät helat. Perustietoutta).

Karan mitta
Tässä ilmoitetaan painikkeen (tai kylpyhuo-
ne-/WC-oven painike-painikesetin vääntönu-
pin) karan mitta millimetreinä (lisätietoja: ks. 
HOPPE – Hyvät helat. Perustietoutta).

Alaviitteen teksti
Viittaus kolmeen tärkeään alueeseen.

Tuotteen ominaisuudet
Tässä annetaan tärkeitä tietoja tuotteesta tai 
tuotteen hyödystä (ks. sivut 8–9).

Kuljetuspakkaus
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan, kuinka mon-
ta tuotetta yksi kuljetuspakkaus sisältää.

Pakkausyksikkö
Yksikkö ilmaisee, kuinka monta tuotetta yksi 
pakkausyksikkö (kartonkirasia) sisältää.

Esimerkkejä 
tuotevaihtoehdoista

Kylpyhuone-/WC-oven 
painike-painikesetti

Ulkopuolella 
asentoilmaisin 

(SK) ja puna-val-
konäyttö

Sisäpuolella 
vääntönuppi (OL)

Lisätietoja nuppi-painikeseteistä: ks. 
HOPPE – Hyvät helat. Perustietoutta.
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Tuotemerkki ”HOPPE – hyvät helat.” –
Merkki-, erityis- ja tuoteominaisuudet sekä hyväksymismerkit

HOPPE-merkkituotteiden kohdalla tehdään ero seuraavien tuoteominaisuuksien välillä:

Nimike Kuvaus Ominaisuudet

Merkkiominaisuudet • ovat ominaisia kaikille HOPPE-tuotteille
• täyttävät tuotemerkin lupaukset

10 vuoden takuu 
mekaaniselle toiminnalle

Valmistettu Euroopassa
DIN EN ISO 14001 -standardin
mukainen ympäristöystävälli-
nen valmistus

Erityisominaisuudet • kertovat tuotteen erityisominaisuudesta tai  
HOPPE-merkkituotteen tarjoamasta lisähyödystä

Erikoismerkki • on HOPPE Compact System -tuotteissa

Tuoteominaisuudet • antavat tärkeätä tietoa tuotteesta tai tuotteen 
tuomasta hyödystä

• ovat tunnistettavissa HOPPEn kehittämistä 
kuvakkeista

Käyttöluokka 2 (3, 4)
DIN EN 1906

Savutiiviys testattu
DIN 18273 Itse lukittuva Ruostumaton teräs

Käyttöluokka 2 (3, 4)
DIN EN 13126-3 Fingerscanner Johdotettu Massiivimessinki

Paloturvallisuus testattu
DIN 18273 Langaton Paristo käyttöinen Erinomainen korroosionkesto 

– EN 1670, luokka 4

Turvahelat testattu
DIN 18257 ES1 (ES2,
ES3), SK2 (SK3, SK4)

Lukittuu automaattisesti Ei paristoja Erinomainen korroosionkesto 
– EN 1670, luokka 5

Hätäuloskäyntien helat,
DIN EN 179 Lukittava Korjausrakentaminen

erikoispitkä + erikoisleveä Miellyttävä käyttö

Hyväksymismerkit • osoittavat, että tuote on sertifiointielimen  
hyväksymä

• ovat tunnettuja tavaramerkkejä
• pätevät kansainvälisesti ja alueellisesti Koskee kaikkia RAL-sertifioituja ikku-

nanpainikkeita (RAL-GZ 607/9) ja kaikkia 
DIN 18257-standardin mukaisesti sertifioi-
tuja turvaheloja

Kaikki DIN 18257 -standardin mukaisesti
sertifioidut turvahelat

Kaikki DIN 18257 tai DIN EN 1906 
mukaisesti sertifioidut turvahelat

Yleistä
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Nimike Kuvaus Ominaisuudet

Merkkiominaisuudet • ovat ominaisia kaikille HOPPE-tuotteille
• täyttävät tuotemerkin lupaukset

10 vuoden takuu 
mekaaniselle toiminnalle

Valmistettu Euroopassa
DIN EN ISO 14001 -standardin
mukainen ympäristöystävälli-
nen valmistus

Erityisominaisuudet • kertovat tuotteen erityisominaisuudesta tai  
HOPPE-merkkituotteen tarjoamasta lisähyödystä

Erikoismerkki • on HOPPE Compact System -tuotteissa

Tuoteominaisuudet • antavat tärkeätä tietoa tuotteesta tai tuotteen 
tuomasta hyödystä

• ovat tunnistettavissa HOPPEn kehittämistä 
kuvakkeista

Käyttöluokka 2 (3, 4)
DIN EN 1906

Savutiiviys testattu
DIN 18273 Itse lukittuva Ruostumaton teräs

Käyttöluokka 2 (3, 4)
DIN EN 13126-3 Fingerscanner Johdotettu Massiivimessinki

Paloturvallisuus testattu
DIN 18273 Langaton Paristo käyttöinen Erinomainen korroosionkesto 

– EN 1670, luokka 4

Turvahelat testattu
DIN 18257 ES1 (ES2,
ES3), SK2 (SK3, SK4)

Lukittuu automaattisesti Ei paristoja Erinomainen korroosionkesto 
– EN 1670, luokka 5

Hätäuloskäyntien helat,
DIN EN 179 Lukittava Korjausrakentaminen

erikoispitkä + erikoisleveä Miellyttävä käyttö

Hyväksymismerkit • osoittavat, että tuote on sertifiointielimen  
hyväksymä

• ovat tunnettuja tavaramerkkejä
• pätevät kansainvälisesti ja alueellisesti Koskee kaikkia RAL-sertifioituja ikku-

nanpainikkeita (RAL-GZ 607/9) ja kaikkia 
DIN 18257-standardin mukaisesti sertifioi-
tuja turvaheloja

Kaikki DIN 18257 -standardin mukaisesti
sertifioidut turvahelat

Kaikki DIN 18257 tai DIN EN 1906 
mukaisesti sertifioidut turvahelat
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Välioven painikkeet

 



Painikekilpi
19
Sivu 17

Las Vegas
E1440
Sivu 17

Bergen
M1602
Sivu 16

Tuotelinja duravert®

vaativaan makuun

= Ruostumaton teräs = Messinki= Alumiini

Sisältö välioven painikkeet
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Painike- ja 
avainkilvet
Sivu 35

Houston
M1623
Sivu 27

Dallas
(E/M)1643
Sivu 23

Kilvet
273P
Sivu 35

Trondheim
E1430
Sivu 32

Verona
1510
Sivu 33

Stockholm
(E)1140
Sivu 30

New York
1810
Sivu 28

Cannes
M1545
Sivu 22

Atlanta
1530
Sivu 22

Amsterdam
(E)1400
Sivu 20

Vitória
1515
Sivu 34

Tuotelinja duraplus®

tavallista enemmän
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Välioven painikkeet
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vaativaan makuun
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 Bergen - M1602/19FI/19FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, messinkiä, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F49/F9

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2881235 1 10
 

 

 Bergen - M1602
HOPPE-välioven painike ilma karaa, messinikiä:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F49/F9

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale (oikea)

 8   11561075 72 72
 

Ovenpainike, karareikä, 
kappale (vasen)

 8   11561221 72 72
 

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Las Vegas - E1440Z
HOPPE-välioven painike ilma karaa, ruostumatonta terästä:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F69

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   2901419 10 20
 

 

 19FI
HOPPE-painikekilpipari välioviin, alumiininen:
• sopii 42FI kilven muoviseen alusosaan

Tuote-erittely  
F9

kpl CS
Art. nr.

Painikekilpipari ilman 
alusosaa

    11561403 50 50
 

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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Välioven painikkeet
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tavallista enemmän
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 Amsterdam - 1400/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  3374711 1 10
 

 

 Amsterdam - 1400/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1/F69

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  3374690 1 10
 

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Amsterdam - 1400
HOPPE-välioven painike ilma karaa, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F1

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   10783707 72 72
 

 

 Amsterdam - 1400
HOPPE-välioven painike ilma karaa, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F1/F69

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   11519538 72 72
 

 

 Amsterdam - E1400Z
HOPPE-välioven painike ilma karaa, ruostumatonta terästä:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F69

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   11522069 72 72
 

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Atlanta - 1530/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2866431 1 10
 

 

 Cannes - M1545
HOPPE-välioven painike ilma karaa, messinikiä:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F41-R

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   11561045 72 72
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Dallas - 1643/52FI/52FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: painikekilpien alusosa metallia/muovia, avainkilpien alusosa muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit (koneruuvit vastaholkein)

Tuote-erittely Avainkilpi
F9

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  10703623 1 10
 

Ovenpainike (karalli-
nen painike/painike), 
WC-vääntönuppi ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö

37-42 8  10703640 1 10
5 diag.

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Dallas - 1643
HOPPE-välioven painike ilma karaa, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F1 F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   3707562 11592333 10 20
 

 

 Dallas - 1643/845
HOPPE-Minirosetillinen väliovenpainikesetti ilman avainkilpiä, alumiiniä:
• laakerointi: irralliset painikkeet, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karareikä molemmissa 

painikkeissa)
• kiinnitys: kiinnipainettavat minikilvet
• erityisominaisuus: kiinnitys ilman ruuveja 

Tuote-erittely  
F9714M

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

35-55 8   11621849 1 10
 

 Vaatii DIN-standardilukon.

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Dallas - E1643Z/848N
HOPPE-PikakiinnitysPlus väliovenpainikesetti ilman avainkilpiä, litteät kilvet, 
ruostumatonta terästä: :
• testattu DIN EN 1906: 37-0140U -standardin mukaisesti, julkisiin tiloihin
• laakerointi: irralliset painikkeet, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• kiinnitys: kiinnipainettavat painikekilvet, joissa läpimenevät ohjaustapit
• erityisominaisuus: asennus ilman ruuveja, kilpien paksuus 2 mm 

Tuote-erittely  
F69

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

35-45 8   3784795 1 10
 

 

 E848NS
HOPPE-PikakiinnitysPlus litteät WC-kilvet, vääntönuppi ja asentoilmaisin, 
ruostumatonta terästä:
• kiinnitys: kiinnipainettavat avainkilvet, joissa läpimenevät ohjaustapit
• erityisominaisuus: asennus ilman ruuveja, kilpien paksuus 2 mm 

Tuote-erittely Avainkilpi
F69

kpl CS
Art. nr.

WC-vääntönuppipari 35-45   3759143 2 10
5-8

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Dallas - M1643/845
HOPPE-Minirosetillinen väliovenpainikesetti ilman avainkilpiä, messinkiä:
• laakerointi: irralliset painikkeet, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karareikä molemmissa 

painikkeissa)
• kiinnitys: kiinnipainettavat minikilvet
• erityisominaisuus: kiinnitys ilman ruuveja 

Tuote-erittely  
F41-R

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

40-54 8   10782755 1 10
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

Vaatii DIN-standardilukon.

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Houston - M1623
HOPPE-välioven painike ilma karaa, messinikiä:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F41-R

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   3387491 5 20
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

 Houston - M1623/845
HOPPE-Minirosetillinen väliovenpainikesetti ilman avainkilpiä, messinkiä:
• laakerointi: irralliset painikkeet, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karareikä molemmissa 

painikkeissa)
• kiinnitys: kiinnipainettavat minikilvet
• erityisominaisuus: kiinnitys ilman ruuveja 

Tuote-erittely  
F41-R

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

40-54 8   10782667 1 10
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

Vaatii DIN-standardilukon.

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 New York - 1810/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F3

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  3282592 3880381 1 10
 

Ovenpainike (karalli-
nen painike/painike), 
WC-vääntönuppi ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö

37-42 8  3290808 3880411 1 10
5 diag.

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 New York - 1810
HOPPE-välioven painike ilma karaa, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F1 F9 F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8     11626033 10 20
   
8   11600019 11519356  72 72
  

 

 New York - 1810
HOPPE-ovenpainikepari välioviin, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karallinen painike / 

painike)
• liitos: irralliselle laakeroinnille

Tuote-erittely  
F1 F3 F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Ovenpainikepari  7/118     11603161 10 10
   

35-45 8   3280781   5 50
   
8    3280811  5 50
   

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Stockholm - 1140/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F5

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2893885 11544454 1 10
 

Ovenpainike (karalli-
nen painike/painike), 
WC-vääntönuppi ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö

37-42 8  2893789 11545859 1 10
5 diag.

 

 Stockholm - 1140/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karareikä molemmissa 

painikkeissa)
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F9714M

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  11746828 1 10
 

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Stockholm - 1140
HOPPE-välioven painike ilma karaa, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F1 F9 F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   11705395 11519009 11743992 72 72
 

 

 Stockholm - 1140/845
HOPPE-Minirosetillinen väliovenpainikesetti ilman avainkilpiä, alumiiniä:
• laakerointi: irralliset painikkeet, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karareikä molemmissa 

painikkeissa)
• kiinnitys: kiinnipainettavat minikilvet
• erityisominaisuus: kiinnitys ilman ruuveja 

Tuote-erittely  
F9714M

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

35-55 8   11650005 1 10
 

 Vaatii DIN-standardilukon.

 Stockholm - E1140Z/845
HOPPE-Minirosetillinen väliovenpainikesetti ilman avainkilpiä, messinkiä:
• laakerointi: irralliset painikkeet, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karareikä molemmissa 

painikkeissa)
• kiinnitys:kiinnipainettavat minikilvet
• erityisominaisuus: kiinnitys ilman ruuveja

Tuote-erittely  
F69

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

36-54 8   10781630 1 10
 

 Vaatii DIN-standardilukon.

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.



32

 Trondheim - E1430Z/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, ruostumatonta terästä, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit (koneruuvit vastaholkein)

Tuote-erittely Avainkilpi
F69

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2870624 1 10
 

 

 Trondheim - E1430Z
HOPPE-välioven painike ilma karaa, ruostumatonta terästä:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F69

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   11522276 72 72
 

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Verona - 1510/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F9

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2866490 1 10
 

 

 Verona - 1510
HOPPE-välioven painike ilma karaa, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F9

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   11519855 72 72
 

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Vitória - 1515/42FI/42FIS
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F9

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

37-42 8  2866369 2866377 1 10
 

 

 Vitória - 1515
HOPPE-välioven painike ilma karaa, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F1 F9

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   11519940 11519897 72 72
 

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 273P
HOPPE-kilpipari profiilioviin, alumiinia:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• kiinnitys: näkyvä, yleisruuvit

Tuote-erittely Kilpiversio
F1 F3

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Pitkä kilpipari   72 2800159 2110908 10 100
 
 72 2800239  10 50
  

Pitkä kilpipari, 
WC-vääntönuppi

52  72 3461136 3461144 5 20
5 diag.

 

 42FIS
HOPPE-avainkilpipari välioviin, alumiinia:
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F9

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Avainkilpipari 37-42   11565238 11565329 10 60
 

 

 42FI
HOPPE-painikekilpipari välioviin, alumiininen:
• sopii 42FI kilven muoviseen alusosaan

Tuote-erittely  
F1 F3 F9 F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Painikekilpipari ilman 
alusosaa

    11519812 11519642 11519198 11829321 250 250
 

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 42FIS
Pyöreä HOPPE-kilpi ja vääntönuppi ulko-oviin (sisäpuolelle), alumiinia:
• laakerointi: vääntönuppi kiinteä/liikkuva
• liitäntä: soveltuu 8mm:n latta-akselille
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys sisäpuolelta, katkouraruuvit M5

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F3

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Vääntönuppi, kappale    810734 2367156 50 50
5 diag.

 

 42FIS
Pyöreä HOPPE-kilpipari kylpyhuone- ja WC-oviin, alumiinia, vääntönuppi, 
asentoilmaisin ja puna-valkonäyttö:
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F9 F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr. Art. nr.

WC-vääntönuppipari ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö, 
1,5 mm epäkesko

37-40   810710 814435 11776705 5 30
5 diag.

 

 42ONFIS
Pyöreä HOPPE-kilpi ja vääntönuppi ulko-oviin (sisäpuolelle), alumiinia:
• laakerointi: vääntönuppi kiinteä/liikkuva
• liitäntä: soveltuu 8mm:n latta-akselille
• aluskilpi: muovia, ilman ohjaustappeja
• kiinnitys: piilokiinnitys sisäpuolelta, katkouraruuvit M5

Tuote-erittely Avainkilpi
F1

kpl CS
Art. nr.

Vääntönuppi, kappale    11746452 50 50
5 diag.

 

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 E42FIS
HOPPE-avainkilpipari välioviin, ruostumatonta terästä:
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F69

kpl CS
Art. nr.

Avainkilpipari 37-42   11565330 10 60
 

 

 E42FIS
Pyöreä HOPPE-kilpipari kylpyhuone- ja WC-oviin, vääntönuppi, asentoilmaisin ja puna-
valkonäyttö:
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely Avainkilpi
F69

kpl CS
Art. nr.

WC-vääntönuppipari ja 
asentoilmaisin,  
jossa punavalkonäyttö, 
1,5 mm epäkesko

37-42   10734542 5 25
5 diag.

 

 E42FI
HOPPE-painikekilpipari välioviin, ruostumatonta terästä:
• sopii E42FI kilven teräsikseen ja muoviseen alusosaan 

Tuote-erittely  
F69

kpl CS
Art. nr.

Painikekilpipari ilman 
alusosaa, kappale

    11523694 250 0
 

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 M845S
HOPPE-Minirosetti, WC-vääntönuppi ja asentoilmaisin, messinkiä:
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: pidätinruuvi, lisänä silikoni tai liima 

Tuote-erittely Avainkilpi
F41-R F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

WC-vääntönuppipari 38-43   3765480 11605224 5 25
5-8

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

 M23FI
HOPPE-painikekilpipari välioviin, messinki:
• sopii M23FI kilven muoviseen alusosaan 

Tuote-erittely  
F41-R

kpl CS
Art. nr.

Painikekilpipari ilman 
alusosaa

    11560691 50 50
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

Välioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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HCS® – HOPPE Compact System

 



Vastakappale
HCS® GD 
A761/762
Sivu 46

London
HCS® GD A113
Sivu 45

Atlanta
HCS® GD A1530
Sivu 44

= Alumiini

Tuotelinja duraplus®

tavallista enemmän

Sisältö HCS® – HOPPE Compact System

 40
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HCS® – HOPPE Compact System
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tavallista enemmän
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 Atlanta - HCS® GD A1530
HCS® välioviin, ovenpainikkeet alumiinia:
• ovityyppi: lasiovet ja väliseinien ovet (oven paksuus 8-10 mm)
• versio: passage
• sovitin: alumiinia, alusrakenne muovia
• runko-osa: painevalettua alumiinia
• teljen holkki: alumiinia, kierteinen
• telki: muovia, lasikuituvahvisteinen, vähä-ääninen
• kiinnitys: sovittimen, teljen holkin ja koristerenkaiden avulla
• erityisominaisuus: yhdistää ovihelan ja lukon yhtenä järjestelmänä; edellyttää 

vastaavaa oven työstöä

Tuote-erittely Ver- 
sio Ovityyppi

F1-2
kpl CS

Art. nr.
HCS®  Lasi-/väli-

seinän ovi
8 2694202 1 10

HCS®, lukitus salpaa-
malla

Lasi-/väli-
seinän ovi

8 2574201 1 10

HCS®, lukittava Lasi-/väli-
seinän ovi

8 2574278 1 10

HCS® – HOPPE Compact System

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 London - HCS® GD A113
HCS® välioviin, ovenpainikkeet alumiinia:
• ovityyppi: lasiovet ja väliseinien ovet (oven paksuus 8-10 mm)
• versio: passage
• sovitin: alumiinia, alusrakenne muovia
• runko-osa: painevalettua alumiinia
• teljen holkki: alumiinia, kierteinen
• telki: muovia, lasikuituvahvisteinen, vähä-ääninen
• kiinnitys: sovittimen, teljen holkin ja koristerenkaiden avulla
• erityisominaisuus: yhdistää ovihelan ja lukon yhtenä järjestelmänä; edellyttää 

vastaavaa oven työstöä

Tuote-erittely Ver- 
sio Ovityyppi

F1-2
kpl CS

Art. nr.
HCS®  Lasi-/väli-

seinän ovi
8 2694245 1 10

HCS®, lukitus salpaa-
malla

Lasi-/väli-
seinän ovi

8 2574104 1 10

HCS®, lukittava Lasi-/väli-
seinän ovi

8 2574147 1 10

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 HCS® GD A761/762
HCS®-vastakappale, alumiinia:
• ovityyppi: lasiovet ja väliseinien ovet (passiivipuoli, oven paksuus 8-10 mm)

Tuote-erittely  Ovityyppi
F1-2

kpl CS
Art. nr.

HCS®-vastakappale, 
kappale

 Lasi-/väli-
seinän ovi

8 2574534 1 10

HCS® – HOPPE Compact System

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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Liukuovisetit

 



Liukuovisetit
4921
Sivu 54

Liukuovisetit
4920
Sivu 52

Tuotelinja duranorm®

kautta linjan edullinen

= Alumiini

Sisältö liukuovisetit

 48
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50

Liukuovisetit
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kautta linjan edullinen

 



52

 4920 (Setti 1)
HOPPE-liukuovisetti 1 välioviin, alumiinia, vääntönuppi ja asentoilmaisin:
• kiinnitys: HOPPE-teleskooppikara
• lukko: lukkorunko, mitta karan keskikohdasta ulkoreunaan 50 mm; vastarauta
• kiinnitys: piilokiinnitys, upotetut liukuoven vetimet HOPPE-teleskooppikaran avulla; 

sormivedin oven etureunaan silikonilla tai liimalla

Tuote-erittely Kilpiversio
F1 F94-1

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Liukuovisetti, setti-1 38-48   3948059 3948032 1 10
8

 4920 (Setti 2)
HOPPE-liukuovisetti 2 välioviin, alumiinia, vääntönuppi ja asentoilmaisin:
• kiinnitys: HOPPE-teleskooppikara
• kiinnitys: piilokiinnitys, upotetut liukuoven vetimet HOPPE-teleskooppikaran avulla; 

sormivedin oven etureunaan silikonilla tai liimalla 

Tuote-erittely Kilpiversio
F9714M

kpl CS
Art. nr.

Liukuovisetti, setti-2 38-48   11809140 1 10
8

Liukuovisetit

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 4920 (Setti 5)
HOPPE-liukuovisetti 5 välioviin, alumiinia:
• kiinnitys: piilokiinnitys, upotetut liukuoven vetimet ja sormivedin oven etureunaan 

silikonilla tai liimalla

Tuote-erittely  Kilpiversio
F1 F94-1 F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Liukuovisetti, setti-5 min. 
35

  3947865 3947849  1 10
  
    11630966 20 20
   

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 4921 (Setti 5)
HOPPE-liukuovisetti 5 välioviin, alumiinia:
• kiinnitys: piilokiinnitys, upotetut liukuoven vetimet ja sormivedin oven etureunaan 

silikonilla tai liimalla

Tuote-erittely  Kilpiversio
F1 F94-1

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Liukuovisetti, setti-5 min. 
35

  3948104 3948083 1 10
 

 4921 (Setti 1)
HOPPE-liukuovisetti 1 välioviin, alumiinia, vääntönuppi ja asentoilmaisin:
• kiinnitys: HOPPE-teleskooppikara
• lukko: lukkorunko, mitta karan keskikohdasta ulkoreunaan 50 mm; vastarauta
• kiinnitys: piilokiinnitys, upotetut liukuoven vetimet HOPPE-teleskooppikaran avulla; 

sormivedin oven etureunaan silikonilla tai liimalla

Tuote-erittely Kilpiversio
F1 F94-1

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Liukuovisetti, setti-1 38-48   3948278 3948251 1 10
8

Liukuovisetit

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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Kapeaprofiilioven painikkeet

 



Atlanta
1530

Sivu 60

Tôkyô
1710

Sivu 60

= Alumiini

Tuotelinja duraplus®

tavallista enemmän

Sisältö kapeaprofiilioven painikkeet

 56
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Kapeaprofiilioven painikkeet
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tavallista enemmän
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 Atlanta - 1530/3830N
HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
• testattu DIN EN 1906: 26-0040A-standardin mukaisesti
• laakerointi: painikkeet kiinteät/liikkuvat, palautusjousi, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kilvet: ohjaustapit
• kiinnitys: sisäpuolella näkyvä, läpivientiruuvit M5 

Tuote-erittely Kilpiversio
F1

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

65-70 8 92 3627909 15 15

 Tôkyô - 1710RH/3346
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti profiilioviin, alumiinia, kapea kilpi:
• testattu DIN EN 1906: 26-0130U-standardin mukaisesti
• laakerointi: painikkeet kiinteät/liikkuvat, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• aluskilpi: ruostumaton teräs, ohjaustapit
• kiinnitys: sisäpuolella näkyvä, läpivientiruuvit M6, suojatulpat ruuvikannoille

Tuote-erittely Kilpiversio
F1

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

78-82 8 92 3097514 5 30

92 3342479 5 30

Kapeaprofiilioven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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Ulko-oven painikkeet

 



Genova
M1535
Sivu 67

Bergen
M1602
Sivu 66

Tuotelinja duravert®

vaativaan makuun

= Ruostumaton teräs = Messinki= Alumiini

Sisältö ulko-oven painikkeet

 62



Verona
M151
Sivu 71

Ródos
M1603
Sivu 71

59M
Sivu 72

E58/42FI
Sivu 72

New York
1810
Sivu 70

Dakar
M1607
Sivu 70

Atlanta
1530
Sivu 70

Tuotelinja duraplus®

tavallista enemmän

E5011
Sivu 73

Verona
1510/3331/3310
Sivu 74
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64

Ulko-oven painikkeet

 



6

65

vaativaan makuun

 



66

 Bergen - M1602/19FI
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti ulko-oviin, messinkiä, ilman avainkilpiä:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely  
F77R/F52R

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

65-75 8   3077935 1 10
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

Ulko-oven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Genova - M1535/19FI
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti ulko-oviin, messinkiä, ilman avainkilpiä:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely  
F45-R

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

55-65 8   3077644 1 10
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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Ulko-oven painikkeet

 



6

69

tavallista enemmän
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 Atlanta - 1530/42FI
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti ulko-oviin, alumiinia, ilman avainkilpiä:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely  
F1

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

65-75 8   3877115 1 10
 

 

 Dakar - M1607/42FI
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti ulko-oviin, messinkiä, ilman avainkilpiä:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely  
F49-R

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

65-75 8   3219788 1 10
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

 New York - 1810H
HOPPE-välioven painike ilma karaa, alumiinia:
• kiinnitys: HOPPE Pikakiinnityskaralle, kiinteä yksiosainen kara
• liitos: irralliselle laakeroinnille 

Tuote-erittely  
F1 F3

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike, karareikä, 
kappale

 8   11519381 11519800 72 72
 

 

Ulko-oven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Ródos - M1603/23FI
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti ulko-oviin, messinkiä, ilman avainkilpiä:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely  
F41-R F77-R

kpl CS
Art. nr. Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

65-75 8    3077724 1 10
  

75-85 8   10735836  1 10
  

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

 Verona - M151/42FI
HOPPE-kilpi-ovenpainikesetti ulko-oviin, messinkiä, ilman avainkilpiä:
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike / painike)
• aluskilpi: muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit, vaihtokiinnitys, yleisruuvit

Tuote-erittely  
F52-R

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike), ilman 
avainkilpeä

75-85 8   10735772 1 10
 

 Resista®-takuu myönnetään 
kaikille pinnoille, joide 

värinumeroon sisältyy kirjain R.

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 E58/42FI
HOPPE-ulko-oven nuppivedin, ruostumaton teräs (ulkopuolelle):
• laakerointi: kiinteä/kääntyvä nuppi, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaa liukulaakeri
• liitäntä: HOPPE-profiilikara
• aluskilpi: terästä/muovia
• kiinnitys: piilokiinnitys sisäpuolelta, ruuvit eivät sisälly painiketoimitukseen 

Tuote-erittely  
F69

kpl CS
Art. nr.

Nuppivedin (kiinteä/
kääntyvä), palautusjou-
si, kappale

 8   2718761 2 20
 

 

 59M
HOPPE-sylinterirengas ulko-oviin (ulkopuolelle), alumiinia:
• kiinnitys: piilokiinnitys sisäpuolelta, koneruuveille M5

Tuote-erittely  Kor-
keus Avainkilpi

F1 F3
kpl CS

Art. nr. Art. nr.
Sylinterirengas ulko- 
oviin (ulkopuolelle), 
kappale

 6  634156 3522787 50 50

 612130  50 50
 

8  612161 2366321 50 50

 59M
HOPPE-sylinterirengas ulko-oviin (ulkopuolelle), alumiinia:
• kiinnitys: piilokiinnitys sisäpuolelta, koneruuveille M5

Tuote-erittely  Kor-
keus Avainkilpi

F1
kpl CS

Art. nr.
Sylinterirengas ulko- 
oviin (ulkopuolelle), 
kappale

 6  11746622 50 50

Ulko-oven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 E5011
HOPPE-vedin, ruostumatonta terästä, tanko malli:
• kannattimet: pyöreät, suorat
• kiinnitys: piilokiinnitys, vetimien kiinnitysjärjestelmä nro 11 

Tuote-erittely Ø
Vetimen pituus F69 F9714M

kpl CS
Reikäväli Art. nr. Art. nr.

Vedin, tankomalli, 
kappale

30 800 2010632 11797952 1 5
560
1400 2010982 11827634 1 1
1000
1500 3903897  1 4
1300  
1800 2011037 11835448 1 1
1300

Lisätietoja vetimien 
kiinnitysjärjestelmistä: ks. s. 95.

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Verona - 1510/3331/3310 ES1 (SK2)
HOPPE-turvapainikesetti ulko-oviin, alumiinia, pitkä kilpi:
• testattu DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) -standardin mukaisesti, sertifioitu DIN 18257 

ES1 -standardin mukaisesti, julkisiin tiloihin
• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, palautusjousi soveltuu sekä oven sisä- että 

ulkopuolelle, huoltovapaat liukulaakerit
• liitäntä: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karareikä molemmissa 

painikkeissa)
• aluskilpi: ulkopuolelta terästä, sisäpuolelta samakkia, ohjaustapit
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit (koneruuvit M6)

Tuote-erittely Kilpiversio
F1

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (karallinen 
painike/painike)

67-72 10 92 3666941 1 5

Ulko-oven painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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Ikkunan- ja parvekeovien painikkeet

 



samakkia

New York
0810, 1810 
Sivu 80

Tôkyô
0710, 1710
Sivu 83

Tuotteet
ikkunoihin
Sivu 89

Vetimet 
430
Sivu 91

Tuotelinja duraplus®

tavallista enemmän

= Alumiini

London
013
Sivu 80

Tuotteet
parvekeoviin
350KL
Sivu 89

Sisältö ikkunanpainikkeet ja parveke-/ikkunaovien 
painikkeet

 76
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78

Ikkunan- ja parvekeovien painikkeet

 



7

79

tavallista enemmän
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 New York - 1810/93S
HOPPE-turvapainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, puolipainike:
• sertifioitu SS 3620:2010 -standardin luokan B mukaisesti
• sulkeminen: ovaalisylinteri, kiinnitys sylinteriruuveilla
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara (määritelty murtokohta)
• kiinnitys: näkyvä, yhden suunnan ruuvit

Tuote-erittely Kilpiversio
Karan pituus F1

kpl CS
Ruuvit Art. nr.

Turvapainike, puoli-
painike

67 7 35 11559792 16 16
4,5 x 40

 London - 013/U14K
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, kapea kilpi:
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkunanpainike, kapea 
kilpi, kappale

10 7 43 3504204 100 100
---

 HUOM! HOPPE-kara jossa 
muovinen karaholkki

Ikkunan- ja parvekeovien painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 New York - 0810VK/93S
HOPPE-turvapainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, taivutettu puolipainike:
• sertifioitu SS 3620:2010 -standardin luokan B mukaisesti
• sulkeminen: ovaalisylinteri, kiinnitys sylinteriruuveilla
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara (määritelty murtokohta)
• kiinnitys: näkyvä, yhden suunnan ruuvit

Tuote-erittely Kilpiversio
Karan pituus F1

kpl CS
Ruuvit Art. nr.

Turvapainike, puolipai-
nike, taivutettu (vasen)

67 8 53 11702205 16 16
4,5 x 40

67 8 67 3533380 16 16
4,5 x 40

Turvapainike, puolipai-
nike, taivutettu (oikea)

67 8 53 11702187 16 16
4,5 x 40

67 8 67 3533371 16 16
4,5 x 40

21
,5

43

95

42

14

13
2

14
1

35
52

30

 New York - 0810S/U10 TBT1
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, TBT1-toiminto, lukittava:
• sulkeminen: vääntösylinteri, avain, lukittavissa 90°:n asennossa
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkunanpainike, lukitta-
va, kappale

10 7 35 3286471 10 40
---

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 New York - 0810/U26
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia:
• testattu DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 ja RAL-GZ 607/9 -standardien 

mukaisesti
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille 

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkunanpainike, 
kappale

10 7 43 3365929 100 100
---

 

 New York - 0810VK/U76
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, kapea kilpi ja taivutettu painike:
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkunanpainike, kapea 
kilpi, taivutettu, kappale 
(oikea)

10 8 75 11558799 100 100
---

Ikkunanpainike, kapea 
kilpi, taivutettu, kappale 
(vasen)

10 8 75 11558775 100 100
---

 HUOM! HOPPE-kara jossa 
muovinen karaholkki

Ikkunan- ja parvekeovien painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Tôkyô - 1710RH/350KL
HOPPE-puolipainike parvekeoviin, pitkä kilpi:
• laakerointi: painike kiinteä/liikkuva, huoltovapaa liukulaakeri
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, jossa määritelty murtokohta
• kiinnitys: näkyvä, ruuvit eivät sisälly painiketoimitukseen 

Tuote-erittely Kilpiversio
Karan pituus F1 F9 F9010 F9714M

kpl CS
Ruuvit Art. nr. Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Parvekeoven puolipai-
nike, pitkä kilpi

 8 --- 11739812 3969263 11790805 11799298 50 50
---

60 8 ---  11752798 11752804 11815838 50 50
---  

60 8 --- 11736975    10 60
---    

Parvekeoven puoli-
painike, pitkä kilpi ja 
vääntönuppi

60 8 ---  11752853 11752865 11815905 50 50
---  

60 8 --- 11724171    10 60
---    

 Tôkyô - 1710RH/93S
HOPPE-turvapainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, puolipainike:
• sertifioitu SS 3620:2010 -standardin luokan B mukaisesti
• sulkeminen: ovaalisylinteri, kiinnitys sylinteriruuveilla
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara (määritelty murtokohta)
• kiinnitys: näkyvä, yhden suunnan ruuvit

Tuote-erittely Kilpiversio
Karan pituus F1

kpl CS
Ruuvit Art. nr.

Turvapainike, puoli-
painike

67 7 35 1859790 16 16
4,5 x 40

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Tôkyô - 0710VK/93S
HOPPE-turvapainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, taivutettu puolipainike:
• sertifioitu SS 3620:2010 -standardin luokan B mukaisesti
• sulkeminen: ovaalisylinteri, kiinnitys sylinteriruuveilla
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara (määritelty murtokohta)
• kiinnitys: näkyvä, yhden suunnan ruuvit

Tuote-erittely Kilpiversio
Karan pituus F1

kpl CS
Ruuvit Art. nr.

Turvapainike, puolipai-
nike, taivutettu (vasen)

67 8 53 1770200 16 16
4,5 x 40

Turvapainike, puolipai-
nike, taivutettu (oikea)

67 8 53 1770154 16 16
4,5 x 40

 Tôkyô - 0710VK/350KL
HOPPE-puolipainike parvekeoviin, pitkä kilpi:
• laakerointi: painike kiinteä/liikkuva, huoltovapaa liukulaakeri
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, jossa määritelty murtokohta
• kiinnitys: näkyvä, ruuvit eivät sisälly painiketoimitukseen 

Tuote-erittely Kilpiversio
Karan pituus F1 F9 F9714M

kpl CS
Ruuvit Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Parvekeoven puolipai-
nike, taivutettu, pitkä 
kilpi (oikea)

60 8 ---   11799596 50 50
---   

60 8 --- 11752385   50 50
---   

60 8 ---   11871441 50 50
---   

Parvekeoven puolipai-
nike, taivutettu, pitkä 
kilpi (vasen)

60 8 ---   11799602 50 50
---   

60 8 --- 11752221   50 50
---   

60 8 ---   11871435 50 50
---   

Parvekeoven puolipai-
nike, taivutettu, pitkä 
kilpi ja vääntönuppi 
(oikea)

60 8 ---  11752415 11786218 50 50
---  

60 8 --- 11736689   10 60
---   

Parvekeoven puolipai-
nike, taivutettu, pitkä 
kilpi ja vääntönuppi 
(vasen)

60 8 ---  11752270 11799584 50 50
---  

60 8 --- 11736677   10 60
---   

Ikkunan- ja parvekeovien painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Tôkyô - 0710S/U26 100NM
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia Secu100®, lukittava:
• sulkeminen: painosylinteri, avain
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: ---
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille 

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkunanpainike, lukitta-
va, kappale

10 7 --- 2508318 10 40
---

 

 Tôkyô - 0710S/U26
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, lukittava:
• sulkeminen: painosylinteri, avain
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkunanpainike, lukitta-
va, kappale

10 7 35 8164535 10 40
---

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Tôkyô - 0710R/U26
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, taivutettu painike, jossa painonappi:
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: ---
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille 

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F9016
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkunanpainike (ilman 
karaa), painonappi, 
kappale

10 7 --- 1843501 10 40
---

 

 Tôkyô - 0710/U26
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia:
• testattu DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 ja RAL-GZ 607/9 -standardien 

mukaisesti
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille 

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1 F9 F9010
kpl CS

Ruuvit Art. nr. Art. nr. Art. nr.
Ikkunanpainike, 
kappale

10 7 35 8127680  1862147 20 120
---  
43 8174294   100 100
---   

8 35 2658754 2515921  100 100
---  
43 8202764   100 100
---   

 

Ikkunan- ja parvekeovien painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 Tôkyô - 0710VK/U26
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, taivutettu painike:
• toiminto: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille 

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkunanpainike, taivu-
tettu, kappale (oikea)

10 8 62 3908022 100 100
---

Ikkunanpainike, taivu-
tettu, kappale (vasen)

10 8 62 3908031 100 100
---

 

 Tôkyô - 0710LRH/U71Z
HOPPE-ikkunanpainike, alumiinia, kapea kilpi:
• toiminto: ---
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: samakkia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille
• erityisominaisuus: ainoastaan kääntöikkunoihin, ei kippiasentoa, ikkunanpainikkeen 

kääntökulma 90°:seen saakka

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Karan pituus F1 F9010
kpl CS

Ruuvit Art. nr. Art. nr.
Ikkunanpainike, kapea 
kilpi, kappale

10 7 32 2255550 2307920 100 100
---

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Tôkyô - 0710RH/66N/U26/0710/66NS/49PNS
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainikesetti parvekeoviin, alumiinia, avainkilvet:
• toiminto: ulkopuolella: ---; sisäpuolella: 90°
• kilvet: ulkopuolella valettu, sisäpuolella muovinen aluskilpi, osittain peittävä suojus, 

ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys sisäpuolelta, läpivientiruuvit (koneruuvit M5)

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Avain-
kilpi

F1
kpl CS

Art. nr.
Ikkunanpainikesetti 
(painike/painike)

98-103 7 12 3297444 1 10

 Tôkyô - 099KH/U26/0710
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainikesetti parvekeoviin, ulkopuolella lyhytkaulainen 
painike, ilman avainkilpiä:
• toiminto: ulkopuolella: ilman; sisäpuolella: 90°
• suojus: osittain peittävä
• aluskilpi: muovia, ohjaustapit
• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara
• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit (koneruuvit M4 vastaholkein) 

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø

Avain-
kilpi

F1
kpl CS

Art. nr.
Ikkunanpainikesetti 
(lyhytkaulainen painike/
normaali painike) ilman 
avainkilpeä

41-48 7 10  2725697 1 10

Ikkunan- ja parvekeovien painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 350KL
Pitkä HOPPE-kilpi parvekeoviin, alumiinia:
• kiinnitys: näkyvä, uuvit eivät sisälly toimitukseen

Tuote-erittely   Kilpi-
versio

F1 F9
kpl CS

Art. nr. Art. nr.
Pitkä kilpi parvekeoviin, 
kappale

   10735684 10763976 20 100

 U26SV
HOPPE-peitekilpi ikkunalukon reiän peittämiseen, alumiinia, reikä painikkeelle:
• suojus: työnnettävä, osittain peittävä
• aluskilpi: muovi, ohjaustapit
• kiinnitys: piilokiinnitys, M5 koneruuveille
• erityisominaisuus: soveltuu ikkunahelan pesän peittämiseen

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø  

 F1
kpl CS

Ruuvit Art. nr.
Ikkuna-aukon peitekilpi, 
kappale

10   672240 10 60
---

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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 Painikelukko U14  
HOPPE-painikelukko alumiinisiin kääntö-kippi-ikkunanpainikkeisiin, joissa kilpi U14:
• testattu ruotsalaisen SS 3587 -standardin ja Nordtest-menetelmän NT CONS 018 

mukaisesti
• vaste: 180°, automaattisesti lukkiutuva
• KISI: samakkia, ohjaustapit
• kara: kiinteälle, yksiosaiselle HOPPE-karalle
• kiinnitys: piilokiinnitys; ikkunanpainikkeiden kilville, joiden ohjaustappien läpimitta on 

10 mm, asennus ikkunanpainikkeen ja ikkunapuitteen väliin
• erityisominaisuus: Ikkunanpainiketta voi käyttää vain jos painikelukon työntönappeja 

käytetään samanaikaisesti.

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø vaste

F9006M
kpl CS

Art. nr.
Painikelukko, kappale 10 7 180° 3033289 48 480

 

 Painikelukko U26  
HOPPE-painikelukko alumiinisiin kääntö-kippi-ikkunanpainikkeisiin, joissa kilpi U26:
• testattu ruotsalaisen SS 3587 -standardin ja Nordtest-menetelmän NT CONS 018 

mukaisesti
• vaste: 180°, automaattisesti lukkiutuva
• KISI: samakkia, ohjaustapit
• kara: kiinteälle, yksiosaiselle HOPPE-karalle
• kiinnitys: piilokiinnitys; ikkunanpainikkeiden kilville, joiden ohjaustappien läpimitta on 

10 mm, asennus ikkunanpainikkeen ja ikkunapuitteen väliin
• erityisominaisuus: Ikkunanpainiketta voi käyttää vain jos painikelukon työntönappeja 

käytetään samanaikaisesti.

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø vaste

F9006M
kpl CS

Art. nr.
Painikelukko, kappale 10 7 180° 3033351 40 400

8 180° 3033369 40 400

 

Ikkunan- ja parvekeovien painikkeet

Tuotekuvaukset, värikartta ja tuotemerkinnät löytyvät kuvaston lopusta.
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 430  
HOPPE-vedin parvekeoviin, alumiinia:
• kiinnitys: näkyvä, yleisruuveille

Tuote-erittely    
F1 F9 F9010 F9714M

kpl CS
Art. nr. Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Vedin parvekeoviin, 
kappale

    1733353   50 50
   

Vedin parvekeoviin 
(ilman ruuveja), kappale

   517077  611287 3339747 50 50
 

 Painikelukko U76  
HOPPE-painikelukko alumiinisiin kääntö-kippi-ikkunanpainikkeisiin, joissa kilpi U76:
• testattu ruotsalaisen SS 3587 -standardin ja Nordtest-menetelmän NT CONS 018 

mukaisesti
• vaste: 180°, automaattisesti lukkiutuva
• KISI: samakkia, ohjaustapit
• kara: kiinteälle, yksiosaiselle HOPPE-karalle
• kiinnitys: piilokiinnitys; ikkunanpainikkeiden kilville, joiden ohjaustappien läpimitta on 

10 mm, asennus ikkunanpainikkeen ja ikkunapuitteen väliin
• erityisominaisuus: Ikkunanpainiketta voi käyttää vain jos painikelukon työntönappeja 

käytetään samanaikaisesti.

Tuote-erittely Ohj.
tapit Ø vaste

F9006M
kpl CS

Art. nr.
Painikelukko, kappale 10 8 180° 3033588 48 480

 

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.
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Asennustarvikkeet

 



Vetimien
kiinnitys
Sivu 95

Irrotusavain

Sivu 95

Avain

Sivu 95

Sisältö asennustarvikkeet
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 Kiinnitysjärjestelmä nro 8
HOPPE-vetimien kiinnitysjärjestelmä nro 8:
• yksipuolinen kiinnitys alumiini-, puu- ja muovioviin sokkokilvellä; poikkeuksena 

yksikammioiset oviprofiilit

Tuote-erittely  Ø 
Vedin

F69
kpl CS

Art. nr.
Vetimien kiinnitysjär-
jestelmä, BS-816/B, 
kappale

102-
107

 25 3672195 1 10

 Kiinnitysjärjestelmä nro 11
HOPPE-vetimien kiinnitysjärjestelmä nro 11:
• yksipuolinen kiinnitys alumiini- puu- ja muovioviin;poikkeuksena yksikammioiset 

oviprofiilit
• Huom: Huomioi muovisten profiiliovien etukammion poikkeava V-mitta!

Tuote-erittely   Kierteen 
pituus

 
kpl CS

Art. nr.
BS-1102/pitkä, 50 
kappale

  46 1841750 50 500

 Irrotusavain
HOPPE-irrotusavain:
• HOPPE-Pikakiinnitys ovenpainikkeiden irroittamiseen

Tuote-erittely    
sinkitty

kpl CS
Art. nr.

Irroitusavain, kappale    2897501 100 100

  

 Ikkunanpainikkeen avain
Teräksinen ikkunanpainikkeen avain:
• lukittavien HOPPE-ikkunanpainikkeiden lukkosylinteriin

Tuote-erittely   Suljin
niklattu

kpl CS
Art. nr.

Ikkunanpainikkeen 
avain, kappale

  H001 1884371 100 600

  

Lisätietoja tekniikoista, pintakäsittelyistä ja standardeista löytyy ”HOPPE – Hyvät helat.” Yleistä tietoa – esitteestä.

Asennustarvikkeet



96



9

97

Liitteet



Yleiset 
myyntiehdot

Sivu 100§
HOPPE-takuut

Sivu 110

Tuotteiden 
tilaus

Sivu 99

Käyttöehdot

Sivu 113

Tuotekuvaukset

Sivu 117

Tuotevastuu

Sivu 107
1. Produktinforma
2. Felaktig använd 
3. Produktprestan
4. Produktskötsel
5. Informationsoc
6. Tillämpning för 

Tuotelinjat

Sarjan nimi

duraplus®

Amsterdam

Atlanta

Cannes

Sisältö - 
nouseva 
mallimerkinnän 
mukaisesti

Sivu 115

Sisältö - 
nouseva 
tuotenumeron 
mukaisesti

Sivu 114

3365929

0810/U26

Sisältö liitteet
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F1 F2
CSkpl

Art. nr. Art. nr.
1234567 1234567 1 10
123,45 123,45

1234567 1234567 1 10
123,45 123,45

vähintään 200,00 € (netto)

Tilausmäärät ...

… on määriteltävä ilmoitettujen pakkausyksikköjen ja kuljetuspakkausten 
mukaan! duranorm®-tuotelinjan tuotteet voidaan toimittaa vain kokonaisina 
pakkausyksikköinä.
 
 
 
 
Tilausmäärät ...
 
... on 200,00 € (netto) per tilaus. Tilauksen arvon alittaessa 200,00 € (netto) 
veloitamme 25,00 € (netto) pientoimituslisän.
 
 
 
 
Sopivat ruuvit ...
 
... sisältyvät liki kaikkien HOPPE-merkkihelojen toimitukseen vakiona.
 
 
 
 
Tilaukset ...
 
... käsitellään yleisten myyntiehtojemme mukaisesti (ks. sivut. 100).
 
 
 
 
Tuotevastuu ...
 
... joka koskee ovien ja ikkunoiden helajärjestelmiä, on käsitelty yksityis-
kohtaisesti sivuilla 107).
 
 
 
 
HOPPE-takuut ...
 
... jotka myönnämme tuotteidemme toimivuudelle ja Resista®-merkinnällä 
varustetuille tuotteille, on kuvattu sivuilla 110).
 
 
 
(Julkaistu 11/2018)

Tuotteiden tilaus
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Yleiset myyntiehdot
 
§ 1 Yleistä – Soveltamisala
 
1. Sovellamme ainoastaan näitä myyntiehtoja. Myyntiehtojemme vastaiset 
tai niistä poikkeavat tilaajan ehdot hyväksymme vain, jos niiden soveltami-
sesta on sovittu kirjallisesti. Myyntiehtomme pätevät myös siinä tapaukses-
sa, että toimitamme tuotteet tilaajalle varauksetta, vaikka olisimme tietoisia 
myyntiehtojemme vastaisista tai niistä poikkeavista tilaajan ehdoista.
 
2. Näistä myyntiehdoista poikkeavat yksilölliset sopimukset meidän ja tilaa-
jan välillä pätevät vain, jos ne on tehty kirjallisesti.
 
3. Myyntiehtomme koskevat vain elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja.
 
4. Myyntiehtomme koskevat myös kaikkia tilaajan kanssa vastaisuudessa 
tehtäviä kauppoja, vaikka kauppojen yhteydessä ei enää erikseen viitattaisi 
näihin ehtoihin.
 
 
§ 2 Tarjous – Tarjousasiakirjat
 
1. Tarjouksemme ovat voimassa tarjouksessa määriteltyyn päivämäärään 
asti.
 
2. Pidätämme itsellemme omistus- ja tekijänoikeuden kuviin, piirustuksiin, 
laskelmiin ja muihin asiakirjoihin. Niistä ei saa antaa tietoja kolmansille. Tämä 
pätee erityisesti luottamuksellisiksi luokiteltuihin asiakirjoihin. Tilaaja saa luo-
vuttaa ne kolmansille vain kirjallisella suostumuksellamme.
 
 
§ 3 Vahvistukset
 
1. Saamamme tilaukset sitovat meitä vasta, kun olemme vahvistaneet ne 
kirjallisesti tai sähköisesti.
 
2. Jos perumme vahvistuksen virheen vuoksi, on peruminen tapahtunut sii-
näkin tapauksessa ajoissa, että siitä ei ilmoiteta välittömästi vaan kohtuulli-
sen ajan sisällä siitä, kun syy vahvistuksen perumiselle on havaittu.
 
 
§ 4 Hinnat
 
1. Toimitusehtomme on vapaasti tehtaalta, ellei tilausvahvistuksessa ole toi-
sin mainittu. Kuljetuspakkaus ei sisälly hintaan; siitä laskutetaan erikseen.
 
2. Hinnoissamme ei ole huomioitu lakisääteistä arvonlisäveroa. Se osoite-
taan laskussa erikseen sen suuruisena kuin arvonlisäverosta on laskutuspäi-
vänä lakisääteisesti määrätty.
 
3. Pidätämme itsellämme oikeuden vastaavaan hinnankorotukseen, jos hin-
nat sopimuksen solmimisen jälkeen nousevat eritoten palkkasopimusten tai 
materiaalihintojen nousun seurauksena.
 
 

Yleiset myyntiehdot
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§ 5 Lähetys
 
1. Jos tavara ostajan toivomuksesta lähetetään tälle, siirtyy riski tavaran ka-
toamisesta tai satunnaisesta huononemisesta ostajan vastuulle viimeistään 
tavaran lähtiessä tehtaaltamme/varastostamme. Jos tavara on lähetysvalmis 
ja lähetys tai tavaran vastaanotto viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, siirtyy 
riski ostajalle tämän saadessa tiedon tavaran lähetysvalmiudesta.
 
2. Ostaja vastaa lähetyskuluista. Pakkauksista veloitetaan omakustannush-
inta eikä niitä oteta takaisin.
 
 
§ 6 Maksu
 
1. Laskun maksu tapahtuu pankki- tai postisiirtona. Muista maksutavoista 
on sovittava kirjallisesti. Uusista laskuista ei voi vähentää käteisalennusta, jos 
vanhempia laskuja on vielä maksamatta.
 
2. Ostaja ei voi vähentää saatavistamme vastavaatimuksia tai pidättää mak-
sua vastavaatimusten vuoksi, jotka eivät ole lainvoimaisesti todettuja tai joi-
ta emme ole hyväksyneet. Ostajan oikeus maksunpidätykseen koskee sitä 
paitsi vain vastavaatimuksia, jotka perustuvat samaan sopimussuhteeseen.
 
3. Maksun viivästyessä veloitamme lakisääteisen viivästyskoron. Kaikki mak-
sut on osoitettava suoraan meille. Vekseli hyväksytään vain maksusuorituk-
seksi – ei protestoitavaksi – edellyttäen, että siitä on etukäteen sovittu ja että 
vekseli voidaan diskontata. Diskonttokulut veloitetaan ostajalta laskun erä-
päivästä alkaen. Kaikki saatavamme – mukaan lukien ne, joiden maksuksi 
olemme ottaneet vekselin – lankeavat maksettaviksi heti, jos maksuehtoja ei 
noudateta tai tietoomme tulee sopimuksen solmimisen jälkeen seikkoja, jot-
ka osoittavat ostajan luottokelpoisuuden heikentyneen. Tällaisessa tapauk-
sessa meillä on myös oikeus pidättäytyä uusista toimituksista, kunnes olem-
me saaneet näistä vastasuorituksen tai vakuuden. Tämän lisäksi voimme 
asettaa omistusoikeuden pidätyksellä toimittamamme tavarat jälleenmyynti-
kieltoon ja vaatia, että ne palautetaan.
 
 
§ 7 Toimitusaika, ylivoimainen este, työtaistelutoimenpiteet
 
1. Pyrimme toimittamaan tavaran sovittuun tai ilmoitettuun aikaan. Toimitus-
ajat eivät kuitenkaan ole sitovia. Toimitusajat ovat sitovia vain, jos niiden on 
nimenomaisesti sovittu olevan sitovia.
 
2. Jos alihankkija ei voi täyttää velvollisuuttaan sellaisen odottamattoman 
tapahtuman vuoksi, jota hän ei kohtuullisella vaivalla ole kyennyt estämään, 
kuten esimerkiksi tuotantohäiriön tai oleellisen raaka- tai valmistusaineen 
toimituksen viivästymisen vuoksi, pitenee toimitusaika kohtuullisesti ellei toi-
mitus tai suorite tule kokonaan mahdottomaksi. Tämä pätee myös, jos itse 
joudumme vastaaviin tilanteisiin. Jos sopimuksen täyttäminen edellä maini-
tuista syistä ei ole mahdollista, vapaudumme toimitusvelvollisuudesta. Sama 
koskee lakkoa ja työsulkua. Jos toimitusaika näissä kolmessa tapauksessa 
pitenee tai alihankkija vapautuu toimitusvelvollisuudesta, ei ostaja tämän joh-
dosta voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia. Jos ostaja joutuu yllä mainit-
tuihin tilanteisiin, pätevät hänen velvollisuuteensa vastaanottaa tavara samat 
oikeudelliset seuraamukset.
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3. Edellisessä kohdassa mainittujen esteiden kaltaisista tapahtumista on il-
moitettava toiselle sopimusosapuolelle kahden työpäivän sisällä. Jos ilmoi-
tusta ei tehdä, ei lieventäviä näkökohtia huomioida.
 
 
§ 8 Reklamaatio, takuu, vastuu, palautuslähetykset
 
1. Vastaamme vioista vain, jos tilaaja on täyttänyt hyvän kauppatavan mukai-
set tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuutensa. Tilaajan on ilmoitettava todetuista 
vioista kirjallisesti; havaittavista vioista viiden päivän sisällä tavaran vastaan-
ottamisesta, piilevistä vioista heti kun ne on havaittu. Jos tavarat on tarkoitus 
asentaa toisen esineen sisään tai kiinnittää toiseen esineeseen, on tilaajan 
ennen asennusta tai kiinnitystä tarkastettava tavarat havaittavien puutteiden 
varalta uudelleen paitsi jos tätä tarkastusta ei tilaajalta voida kohtuudella vaa-
tia. Jos reklamaatiota ei tehdä, katsotaan tavaran tulleen hyväksytyksi.
 
2. Perustelluissa reklamaatiotapauksissa meillä on ensisijaisesti oikeus jälki-
suoritukseen. Voimme harkintamme mukaan valita joko puutteen korjauksen 
tai jälkitoimituksen. Tilaajan vaatimuksia, jotka koskevat jälkisuorituksen to-
teutukseen liittyviä kustannuksia, erityisesti kuljetus-, matka-, työ- ja materi-
aalikustannuksia, ei hyväksytä, mikäli kustannukset kohoavat, koska toimi-
tuksen kohde on jälkikäteen viety muualle kuin tilaajan toimitiloihin paitsi jos 
vienti vastaa aiottua käyttötarkoitusta.
 
3. Jos tilaaja itse tai toimeksi saanut kolmas on asentanut puutteellisen ta-
varan sen tarkoitusta vastaavasti toisen esineen sisään tai kiinnittänyt sen 
toiseen esineeseen, voi tilaaja vaatia korvausta puutteellisen tavaran irrot-
tamisesta ja korjatun tai toimitetun moitteettoman tavaran asentamisesta ja 
kiinnittämisestä („Purku- ja asennuskustannukset“) vain seuraavien mää-
räysten mukaisesti:
a) Tarpeellisia ovat vain sellaiset kulut, jotka koskevat välittömästi puutteellis-

ten tavaroiden irrottamista tai purkua ja identtisten tavaroiden asennusta 
tai kiinnitystä ja jotka ovat syntyneet tavanomaisten kaupallisten ehtojen 
pohjalta ja jotka tilaaja on osoittanut luotettavilla kirjallisilla tositteilla.

b) Tilaajan saatavat, jotka ylittävät tarpeelliset purku- ja asennuskustan-
nukset, erityisesti puutteellisuudesta seuranneista välillisistä vahingoista 
aiheutuneet kustannukset kuten esimerkiksi saamatta jäänyt voitto, kus-
tannukset tuotannon keskeytyksestä tai korvaavien hankintojen lisäkus-
tannukset, eivät ole purku- ja asennuskustannuksia eivätkä ne näin ollen 
jälkisuorituksen puitteissa ole korvauskelpoisia.

c) Korvausta ei voida vaatia asennus- ja purkukustannuksista, jotka ovat 
syntyneet siitä, että tilaaja on jatkanut tavaran asentamista, vaikka hän jo 
asennuksen aikana on havainnut tavaroiden puutteellisuuden tai tavarois-
sa vakavia viitteitä puutteellisuudesta. Tällaisessa tapauksessa korvaam-
me tavaroiden purku- ja asennuskustannukset vain siihen vaiheeseen 
saakka, jolloin tilaaja havaitsi puutteen.

d) Ostaja ei ilman hyväksyntäämme voi vähentää saatavistamme mahdollisia 
korvausvaatimuksia purku- ja asennuskustannuksista. Tällä ei ole vaiku-
tusta 6.2 §:n soveltamiseen.

e) Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia ennakkoa purku- ja asennuskustannuksista.
 
4. Jos tilaajan vaatimat jälkisuorituksen kustannukset ovat 8 § 3 kohdan mu-
kaisessa yksittäistapauksessa, erityisesti moitteettomassa kunnossa olevan 
tavaran ostohintaan nähden ja sopimusrikkomuksen merkitys huomioiden 
suhteettomat, pidätämme itsellämme oikeuden kieltäytyä kustannusten kor-
vaamisesta. Vaatimus on aina suhteeton, jos vaaditut kustannukset, erityi-
sesti purku- ja asennuskustannukset, ovat yli 150 % moitteettomassa kun-
nossa olevan tavaran (netto)ostohinnasta tai yli 200 % puutteellisen tavaran 
alentuneesta arvosta.
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5. Ennen muiden oikeuksien ajamista tilaajan on asetettava kirjallisesti koh-
tuullinen määräaika ja uhattava suorituksesta kieltäytymisellä määräajan 
päätyttyä. Tämä ei päde siinä tapauksessa, että olemme tätä ennen ni-
menomaisesti kieltäytyneet jälkisuorituksesta. Jos toimitettavasta tavaras-
ta on määritelty vain tuotelaji, voi meihin kohdistaa vahingonkorvausvaati-
muksia vain, jos vahinko on tuottamuksellinen. Muilta osin meihin voidaan 
kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksia vain, jos meidänvoidaan osoittaa 
aiheuttaneen vahinko törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti; tämä ei 
rajoita Sveitsin velvoiteoikeuden (OR) 199 artiklan säännösten soveltamista. 
Tämä rajoitus ei koske kuolemantuottamuksia, ruumiinvammoja tai terve-
yshaittoja, jotka johtuvat tuottamuksellisesta velvollisuuksien rikkomisesta 
meidän taholtamme tai tahallisesta tai tuottamuksellisesta velvollisuuksien 
rikkomisesta laillisen edustajamme tai täytäntöönpanoapulaisemme taholta. 
Se ei myöskään päde muihin vahinkoihin, jotka johtuvat törkeän tuottamuk-
sellisesta velvollisuuksien rikkomisesta meidän taholtamme tai tahallisesta 
tai törkeän tuottamuksellisesta velvollisuuksien rikkomisesta laillisen edusta-
jamme tai täytäntöönpanoapulaisemme taholta.
 
6. Vaatimusten esittäminen tuotteiden ominaisuuden tai kestävyyden suhteen 
edellyttää, että olemme nimenomaisesti ja kirjallisesti antaneet tällaisen takuun. 
Takuuvaatimuksia esittäessään tilaajan on välittömästi annettava käyttööm-
me soveltuvia osia reklamoidusta toimituksesta tarkastusta varten.
 
7. Oikeus esittää reklamaatioihin perustuvia vaatimuksia vanhenee kahden 
vuoden kuluttua toimituksesta; tämä ei estä soveltamasta Sveitsin velvoite-
oikeuden (OR) 210 artiklan 2 kohdan mukaista pitempää määräaikaa. Van-
hentumisen estäminen määräytyy Sveitsin velvoiteoikeuden 135 artiklan mu-
kaan. Vanhentuminen voidaan estää myös HOPPEn kirjallisella luopumisella 
vaateista.
 
8. Mikäli joudumme korvausvastuuseen sopimusvelvollisuuksien rikkomises-
ta, rajataan korvausvaatimus siihen summaan, jonka tuotevastuuvakuutuk-
semme kattaa. Tämä rajoitus ei koske kuolemantuottamuksia, ruumiinvam-
moja tai terveyshaittoja, jotka johtuvat tuottamuksellisesta velvollisuuksien 
rikkomisesta meidän taholtamme tai tahallisesta tai tuottamuksellisesta vel-
vollisuuksien rikkomisesta laillisen edustajamme tai täytäntöönpanoapulai-
semme taholta. Se ei myöskään päde muihin vahinkoihin, jotka johtuvat tör-
keän tuottamuksellisesta velvollisuuksien rikkomisesta meidän taholtamme 
tai tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta velvollisuuksien rikkomisesta 
laillisen edustajamme tai täytäntöönpanoapulaisemme taholta.
 
9. Jos vastuumme on pois suljettu tai rajoitettu, pätee tämä myös työnteki-
jöidemme tai muiden täytäntöönpanoapulaisten henkilökohtaiseen vastuu-
seen.
 
10. Tilaaja voi palauttaa tavaran vain, jos me olemme antaneet siihen etukä-
teen kirjallisen suostumuksemme. Jos palautuslähetys johtuu syystä, joka 
oikeuttaa kaupan purkuun, esimerkiksi toimitetun tavaran puutteellisuuden 
vuoksi, on tilaajalla oikeus vaatia tätä suostumusta, jos hänellä on erityinen 
intressi siihen, että me otamme tavaran takaisin.
 
 
§ 9 Toimitukset
 
1. Tilausmäärät toimitetaan pakkausyksiköissä. Asiakkaiden erikoistilausten 
kohdalla toimitus saattaa tuotannollisista syistä poiketa tilauksesta aina 10 
prosenttiin saakka. Tällaisen poikkeaman katsotaan olevan sopimuksen mu-
kainen.
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2. Erikseen laskutettujen osatoimitusten katsotaan olevan erillisiä sopimuk-
sia.
 
 
§ 10 Omistusoikeuden pidätys
 
1. Pidätämme itsellämme omistusoikeuden tavaraan, kunnes kaikki toimitus-
sopimukseen liittyvät saatavat mukaan lukien sivuvaatimukset, vahingonkor-
vausvaatimukset sekä sekkien ja vekselien lunastukset on suoritettu. Omis-
tusoikeuden pidätys säilyy voimassa myös siinä tapauksessa, että siirrämme 
yksittäisiä saatavia avoimeen laskuun ja saldo päivitetään ja hyväksytään.
 
2. Jos tilaaja työstää tai muokkaa myytyä tavaraa, tekee hän sen aina meille 
iilman, että siitä syntyy velvollisuuksia meille. Jos myytyä tavaraa muokataan 
muiden, meille kuulumattomien esineiden avulla, saamme yhteisomistusoi-
keuden uuteen esineeseen samassa suhteessa kuin myydyn tavaran arvo 
on muihin muokkauksessa käytettyihin esineisiin työstämisajankohtana. 
Muokkauksen tuloksena syntyneeseen esineeseen pätee muilta osin sama 
kuin omistusoikeuden pidätyksellä toimitettuun tavaraan.
 
3. Tilaajalla on oikeus myydä edelleen, jatkokäsitellä tai asentaa omistusoi-
keuden pidätyksellä myyty tavara vain seuraavat määräykset huomioiden ja 
vain sillä edellytyksellä, että seuraavan kohdan 5 saatavat myös tosiasialli-
sesti siirtyvät meille.
 
4. Tilaajan oikeus myydä, työstää tai asentaa omistusoikeuden pidätyksel-
lä myyty tavara normaalin liiketoiminnan puitteissa päättyy meidän perues-
samme tämän oikeuden tilaajan taloudellisen tilanteen pysyvän heikkenemi-
sen seurauksena, viimeistään kuitenkin tilaajan lakkauttaessa maksunsa tai 
hakeutuessa omaisuuteensa kohdistuvaan maksukyvyttömyysmenettelyyn 
tai maksuoikeusmenettelyn käynnistyessä.
 
5. Tilaaja siirtää täten omistusoikeuden pidätyksellä myydyn tavaran edel-
leenmyyntiin perustuvat saatavat kaikkine liitännäisoikeuksineen – mukaan 
lukien mahdolliset saldosaatavat – meille. Jos tavaraa on työstetty tai se 
on yhdistetty muuhun esineeseen ja myyjä on saanut uuteen esineeseen 
laskutusarvonsa suuruisen yhteisomistusoikeuden, on hänellä oikeus vaa-
tia kauppahintaa tavaraan kohdistuvien oikeuksiensa arvon suhteessa. Jos 
tilaaja asentaa omistusoikeuden pidätyksellä myydyn tavaran kiinteistöön/
rakennukseen, luopuu ostaja jo nyt omistusoikeuden pidätyksellä myydyn 
tavaran laskutusarvoa vastaavasta hyvityssaatavasta, joka on syntynyt tästä 
tai kiinteistön/rakennuksen edelleenmyynnistä, sekä kaikista liitännäisoike-
uksista mukaan lukien oikeudesta myöntää ensisijainen kiinnitysvakuus. Jos 
tilaaja on myynyt saatavan todellisen factoringin puitteissa, erääntyy saa-
tavamme heti, ja tilaaja luovuttaa sen tilalle syntyvän, rahoitusyhtiöön koh-
distuvan saatavan meille ja siirtää viipymättä myyntitulonsa edelleen meille. 
Hyväksymme edellä kuvatut luovutukset.
 
6. Niin kauan kuin tilaaja huolehtii maksuvelvollisuuksistaan, on hänellä oi-
keus periä luovuttamansa saatavat. Suoraveloitus päättyy peruutettaessa, 
mutta viimeistään tilaajan maksun viivästyessä tai tilaajan taloudellisen tilan-
teen heiketessä oleellisesti. Tässä tapauksessa tilaaja täten valtuuttaa meidät 
ilmoittamaan asiakkailleen luovutuksesta ja perimään itse saatavat. Tilaaja 
on velvollinen luovuttamaan meille pyynnöstä tarkan yhteenvedon saatavis-
taan sisältäen asiakkaiden nimet ja osoitteet, yksittäisten saatavien suuruus, 
laskun päivämäärä jne. sekä antamaan meille kaikki luovutettujen saatavien 
perimiseksi vaaditut tiedot ja sallimaan näiden tietojen tarkastamisen.
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7. Jos meille asetettujen vakuuksien arvo ylittää kaikki saatavamme yli 20 
prosentilla, olemme tilaajan tai kolmannen, johon tilaajan ylisuuri vakuus vai-
kuttaa, niin vaatiessa velvollisia vapauttamaan tältä osin tilaajan tai kolman-
nen valinnan mukaiset vakuudet.
 
8. Omistusoikeuden pidätyksellä myydyn tavaran tai luovutetun saatavan 
panttaus tai vakuusluovutus on kielletty. Meille on heti annettava tieto pant-
tauksista tai muista kolmansien toimenpiteistä sekä ilmoitettava pantinhaltija 
tai muu kolmas, jotta tarvittaessa voimme käynnistää Sveitsin siviiliproses-
sijärjestyksen 106 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisen vastustus-
menettelyn ja nostaa vastustuskanteen. Mikäli pantinhaltija tai muu kolmas ei 
kykene korvaamaan meille vastustusmenettelyn oikeudenkäynnin ulkopuo-
lisia ja oikeudenkäyntikuluja, vastaa tilaaja meille muodostuneesta menetyk-
sestä.
 
9. Toimitetun tavaran takaisinottaminen omistusoikeuden pidätyksen pe-
rusteella on meidän taholtamme rinnastettavissa sopimuksen purkamiseen 
vain, jos nimenomaisesti vahvistamme tämän kirjallisesti. Voimme vapaasti 
myydä edelleen omistusoikeuden pidätyksen alaisen, takaisin otetun tava-
ran.
 
10. Tilaaja säilyttää omistusoikeuden pidätyksellä myydyn tavaran puoles-
tamme veloituksetta. Hänen on vakuutettava tavarat tavanomaiset vaarat 
kuten kuten esimerkiksi tulipalon, varkauden ja veden kattavalla vakuutuk-
sella. Täten tilaaja luovuttaa meille vahingonkorjausvaatimuksensa, joihin hä-
nellä yllä mainitun kaltaisista vahingoista on oikeus vakuutusyhtiöitä tai muita 
korvausvelvollisia kohtaan, tavaran laskutusarvon suuruisena. Hyväksymme 
tämän luovutuksen.
 
11. Kaikki saatavat sekä omistusoikeuden pidätyksestä johdetut oikeudet 
kaikkiin näissä ehdoissa määriteltyihin erikoistapauksiin pysyvät voimassa, 
kunnes olemme täysin vapautuneet mahdollisista sitoumuksista, jotka me 
tilaajan edun vuoksi olemme hyväksyneet.
 
 
 
 
§ 11 Työkalukustannukset
 
1. Työkalukustannuksista laskutetaan vain osa erikseen tavaran arvosta. 
Osallistuminen työkalukustannuksiin ei tuo tilaajalle oikeutta työkaluihin, 
vaan ne pysyvät valmistajan omistuksessa ja hallussa. Valmistaja sitoutuu 
säilyttämään työkalut tilaajaa varten yhden (1) vuoden ajan viimeisestä toimi-
tuksesta. Jos tilaaja ilmoittaa ennen tämän määräajan umpeutumista, että 
hän tekee tilauksen seuraavan vuoden kuluessa, pitenee säilytysaika vuo-
della. Tämän ajan päätyttyä ja uusintatilausten jäätyä saapumatta työkalut 
ovat vapaasti valmistajan käytettävissä.
 
2. Toteutumatta jääneiden tilausten työkalukustannukset: Pidätämme itsel-
lämme oikeuden veloittaa meille syntyneet kustannukset sellaisten tilausten 
kohdalla, jotka peruuntuvat kehitysvaiheessa (muotoilun tai uudelleenmuo-
toilun vaikeuden vuoksi) tai toteutuksen alkuvaiheessa. Tässä tapauksessa 
laskutamme mallin hyväksymiseksi vaaditusta ensimmäisestä työkalusar-
jasta syntyneet kustannukset tai – jos tilaus peruuntuu mallin hyväksynnän 
jälkeen – sarjatyökalujen, erikoislaitteiden ja mittausvälineiden kustannukset 
kokonaisuudessaan odotetun kuukausittaisen tarpeen mukaan.
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3. Tilaaja voi tutustua laskutettuihin työkaluihin neljän viikon ajan, minkä jäl-
keen ne romutetaan. Työkalujen valmiita suunnitelmia ja rakennepiirustuksia 
emme käytettyihin menetelmiin liittyvän tietosuojan vuoksi ole velvollisia esit-
tämään.
 
 
§ 12 Tavaran vastaanotto määräajan sisällä
 
1. Jos ostajan kanssa on sovittu, että hän määrää tavaran lähetettäväksi tai 
ottaa tavaran vastaan tietyn määräajan sisällä, on meillä tämän määräajan 
päätyttyä ilman muuta oikeus purkaa kauppa tai lähettää lasku.
 
 
§ 13 Täytäntöpaikka, oikeuspaikka, sovellettava laki, vaikuttavuus
 
1. Kaikkien sopimussuhteeseen perustuvien velvoitteiden täytäntöpaikka on 
CH-7537 Müstair/GR.
 
2. Oikeuspaikka: Kaikkien sopimussuhdetta koskevien riitojen oike-
uspaikka on CH-7537 Müstair/GR.
 
3. Sopimussuhteeseen sovelletaan Sveitsin lakia.

Mikäli jokin tämän sopimuksen säännöksistä on nyt tai vastaisuu-
dessa kokonaan tai osittain pätemätön tai sitä ei voida soveltaa, 
ei sillä ole vaikutusta tämän sopimuksen muiden säännösten pä-
tevyyteen tai sovellettavuuteen. Pätemättömän ja soveltamiskel-
vottoman säännöksen sijasta pätee se lain sallima säännös, joka 
taloudelliselta merkitykseltään on lähinnä pätemätöntä säännöstä. 
Sama pätee myös siinä tapauksessa, että sopimuksessa on täyden-
nystä vaativa aukko.
 
(Julkaistu 01/2019)
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Ovi- ja ikkunaheloja koskeva tuotevastuu
 
1. Tuotetietoutta – Käyttötarkoituksen mukainen käyttö
2. Tuotteiden epäasiallinen käsittely
3. Tuotteiden kestävyys
4. Tuotteiden kunnossapito
5. Tiedotus- ja neuvontavelvollisuus
6. Tietojen ja ohjeiden sovellettavuus samankaltaisiin tuotteisiin
 
Vaikka tuotevastuulaki velvoittaakin tuotteen valmistajaa monin tavoin, on 
se kuitenkin selvästi rajattu. Siksi pyydämmekin huomioimaan seuraavat  
HOPPE-heloja koskevat tiedot.
 
1. Tuotetietoutta - Käyttötarkoituksen mukainen käyttö
 
HOPPE-helat on tarkoitettu ovien ja ikkunoiden avaamiseen, sulkemiseen ja 
lukitsemiseen niin kerros- kuin omakotitaloissakin.
Niiden käyttöön liittyy usein muitakin helojen osia kuten lukkoja, sylintereitä 
tai kääntö-kippiheloja.
Voimassa olevat määräykset esimerkiksi palo-ovista ja niiden avautumis-
suunnasta on ehdottomasti huomioitava, jos ovissa käytetään kiinteätä nup-
pia tai painiketta.
Kiinnityksessä saa käyttää ainoastaan tuotteiden mukana toimitettuja kiinni-
tystarvikkeita, ja helat on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tämä koskee:
a) HOPPE-tuotteiden kiinnitystarvikkeita
b) kaikkien tuotteeseen kuuluvien helojen kiinnitystarvikkeita ja niiden ohjeita 

(ikkunanpainikkeiden kohdalla: kääntö-kippipainikkeen valmistajan ruuveja).

Aggressiivinen, korroosion muodostumista edistävä ympäristö vaatii erikois-
helat. Helojen soveltuvuus tällaiseen käyttöympäristöön tulisi ennen asen-
nusta varmistaa valmistajalta.
 
2. Tuotteiden epäasiallinen käsittely
 
Ovi- ja ikkunahelojen epäasiallisesta käsittelystä on kyse silloin, kun
– niitä käytetään työkalujen, esim. pihtien tai jatkovartena toimivien putken-

kappaleiden avulla,
– ne asetetaan tiettyyn asentoon väkisin (esim. oven lukitseminen painik-

keen alle asetetun esineen avulla),
– painikkeisiin kohdistuu voimaa tavallista käsivoimaa enemmän (esim. kiin-

ni juuttuneen kääntö-kippihelan avaaminen väkisin tai ovenpainikkeiden 
käyttö tukikahvoina),

– heloihin yhdistetään vieraita tai niihin kuulumattomia osia (esim. muiden 
valmistajien karoja tai vieraiden tuotteiden osia),

– heloja käsitellään siten, että niiden toimivuus kärsii (esim. lukittavien ikku-
nanpainikkeiden avaaminen väkisin työkaluilla),

– pintaa vaurioitetaan terävillä esineillä,
– heloihin yhdistetään vieraita tai niihin kuulumattomia osia, joiden vuoksi 

niiden toimivuus kärsii,
– helojen rakennetta tai toimintatapaa muutetaan.
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3. Tuotteiden kestävyys
 
Ovien heloihin sovelletaan DIN-standardeja 18255, 18257 ja 18273 ja ikkuna-
heloihin puolestaan RAL-GZ 607/9 -standardia.
Standardit ovat periaatteessa sovellettavissa myös muihin heloihin.
Jos heloille asetetaan muita kuin näissä standardeissa mainittuja vaatimuk-
sia, on näistä sovittava HOPPE-edustajan kanssa.
Tuotteen käyttöikään vaikuttavat erityisesti sen
– käyttötiheys,
– käyttötapa,
– ympäristö ja hoito.
Helat on vaihdettava uusiin, jos ne huollosta ja hoidosta huolimatta eivät 
enää toimi moitteettomasti tai jos niiden ulkopinnasta aiheutuu vaaraa käyt-
täjille.
 
4. Tuotteiden kunnossapito
 
Erityisen tärkeätä on pitää helojen kiinnitys ja kiinnityksessä käytetyt osat 
kunnossa.
Kaikki liikkuvat osat tulisi huoltaa vähintään kerran vuodessa.
Tämä koskee erityisesti painike-karayhdistelmää sekä lukittavien ikkunan-
painikkeiden lukkosylinterejä. Hartsiintuvat öljyt eivät sovellu lukkosylintereil-
le. Niiden voiteluun suosittelemme grafiittia.
Tarvittaessa helat tulisi käsitellä valmistajan suositusten mukaisella hoitoai-
neella.
Heloja ei koskaan pidä käsitellä voimakkailla hapoilla tai emäksillä. Myös 
laasti tms. on erittäin haitallista niiden pinnalle. Puhdistukseen tulisi käyttää 
vain sellaisia puhdistusaineita, jotka eivät edistä korroosion muodostumista.
 
5. Tiedotus- ja neuvontavelvollisuus
 
Jälleenmyyjät, suunnittelijat ja arkkitehdit, neuvontaorganisaatiot, ovi- ja ik-
kunavalmistajat, rakennuttajat ja käyttäjät saavat tietoja HOPPE-tuotteista 
mm. seuraavista tietolähteistä:
– esitteistä,
– tuotekuvauksista,
– kuvastoista,
– tarjousasiakirjoista,
– DIN-standardeista 18255, 18257, 18273 sekä muista niiden ohella nouda-

tettavista standardeista, asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeista.

Tämän lisäksi HOPPE antaa monipuolista neuvontaa.
Tieto on tärkeätä oikeata HOPPE-tuotetta valittaessa sekä niiden asennuk-
sessa, käytössä ja hoidossa. Siksi ...
– arkkitehdit, suunnittelijat ja neuvontaorganisaatiot ovat velvollisia pyytä-

mään kaikki vaadittavat tuotetiedot käyttöönsä ja noudattamaan niitä;
– jälleenmyyjät ovat velvollisia tutustumaan saamiinsa tuotetietoihin ja erityi-

sesti pyytämään meiltä kaikki vaadittavat ohjeet ja antamaan ne edelleen 
ovi- ja ikkunavalmistajien käyttöön;

– ovi- ja ikkunavalmistajat ovat velvollisia tutustumaan saamiinsa tuotetie-
toihin sekä erityisesti pyytämään tuotteidemme käyttö- ja hoitoohjeet ja 
antamaan ne edelleen omille asiakkailleen ja loppukäyttäjille.

 

Tuotevastuu
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6. Tietojen ja ohjeiden sovellettavuus samankaltaisiin tuotteisiin
 
Tuotetietoja, käyttötarkoitusta vastaavaa käyttöä, epäasiallista käsittelyä, 
tuotteiden kestävyyttä, kunnossapitoa sekä tiedotusta ja neuvontaa käsit-
televät ohjeemme ja tietomme koskevat soveltuvin osin myös muunnelmia, 
jotka yksittäisten helajärjestelmien puitteissa ovat mahdollisia, sekä näiden 
tarvikkeita.
 
(Julkaistu 12/2007)
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HOPPE-toimivuustakuu
 
I. Yleistä
 
Lakisääteisten oikeuksien ohella ja lisäksi myönnämme HOPPE-ikkuna- ja 
-ovihelan ostavalle loppukäyttäjälle valmistajan takuun seuraavassa kuvatus-
sa laajuudessa.
Loppukäyttäjä tämän valmistajan takuun tarkoittamassa merkityksessä on 
jokainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka omistaa HOPPE-tuotteen 
eikä ole hankkinut sitä tarkoituksenaan asentaa tai myydä se liiketoimintansa 
puitteissa edelleen kolmansille.
Ensimmäinen loppukäyttäjä on loppukäyttäjä, joka ensimmäisenä hankkii 
HOPPE-tuotteen HOPPElta, jälleenmyyjältä tai keneltä tahansa luonnollisel-
ta tai juridiselta henkilöltä, joka liiketoimintansa puitteissa asentaa tai myy  
HOPPE-tuotteen kolmannelle.
 
II. Takuuturva
 
Valmistajana me takaamme loppukäyttäjille HOPPE-ovi- ja -ikkunahelo-
jen moitteettoman mekaanisen toimivuuden. Tämä toimivuustakuu koskee 
HOPPE-ovi- ja -ikkunahelojen seuraavia ominaisuuksia:
– kääntöliikkeen välittyminen oven lukkoon tai ikkunan kääntö-kippihelaan
– painikkeen ja vastekappaleen välinen yhteys
– seuraavat ikkunanpainikkeiden toiminnot: lukittavuus, itsestään lukkiutu-

minen, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® tai 
SecuTBT® tai Secustik®;

– seuraavat ovenpainikkeiden toiminnot: Sertos®, kylpyhuoneen painike-pai-
nikesetti tai HCS® lukitustoiminnoin;

– seuraavat turvahelojen toiminnot: suojaluokitus, sylinterisuoja
– palautusjousipaketti (tehtaalla asennettuna)
– HOPPE-pikakiinnityskara ja HOPPE PikakiinnitysPlus -liitos
– SecuSignal®-ikkunanpainikkeiden välitysmekanismi.
 
HOPPE-ikkuna- ja -ovihelojen toimivuustakuu on voimassa kaikkialla maa-
ilmassa.
 
Toimivuustakuu myönnetään 10 vuodeksi ensimmäisen loppukäyttäjän os-
topäivästä alkaen.
Toimivuustakuun ulkopuolelle jäävät nimenomaisesti kaikki vaihdettavat yk-
sittäisosat, erityisesti ruuvit, karat, pidätinrenkaat ja vastaavat sekä elektroni-
set osat. Takuuta ei myöskään myönnetä seuraavissa tapauksissa:
– käyttötarkoituksen vastainen tai epäasiallinen käyttö
– virheellinen asennus
– virheellinen käyttö
– asennus- ja hoito-ohjeiden huomioimatta jättäminen
– tuotteiden omatoimiset muutokset ja korjaukset
– kemiallisen ja fysikaalisen tai epäasiallisen käsittelyn aiheuttamat vauriot 

mekaniikkaan ja/tai materiaalin pintaan, esimerkiksi terävien esineiden tai 
soveltumattomien puhdistusaineiden aiheuttamat vauriot

– puutteellisesti asennetut ovet ja ikkunat ja/tai niiden helojen osat (esim. 
lukot, saranat, kääntö-kippihelat, karmit jne.), jotka aiheuttavat asennetuille 
HOPPE-ovi- ja -ikkunaheloille tavanomaista raskaampaa kuormitusta

– ylivoimaisen esteen tai luonnonkatastrofien aiheuttamat vauriot.
 

HOPPE-takuut
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III. Takuusuoritukset
 
Korvaamme takuuajan sisällä mekaanisessa toimivuudessa ilmenneet puut-
teet loppukäyttäjälle valintamme mukaan ainoastaan joko korjaamalla tuot-
teen veloituksetta tai korvaamalla helan vastaavanlaisella tai samanveroisella 
helalla veloituksetta.
Takuu ei kata loppukäyttäjälle aiheutuneita kustannuksia ja kuluja, jotka ovat 
aiheutuneet HOPPE-tuotteen asentamisesta ja irrottamisesta tai tuotteen lä-
hettämisestä HOPPElle tai sen jälleenmyyjälle.
Oikeuksiaan tästä takuusta loppukäyttäjä voi vaatia lähettämällä kirjallisen 
reklamaation takuuajan sisällä sille jälleenmyyjälle, jolta ensimmäinen lop-
pukäyttäjä on ostanut tuotteen, tai suoraan HOPPElle osoitteeseen HOPPE 
Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Sveitsi.
Tämä edellyttää lisäksi, että loppukäyttäjä esittää sekä reklamoidun tuotteen 
että todisteen siitä, että puute mekaanisessa toimivuudessa on syntynyt ta-
kuuajan sisällä. Tämä voidaan osoittaa eritoten esittämällä ensimmäisen lop-
pukäyttäjän ostotosite. Siksi on suositeltavaa säilyttää ostotosite huolellisesti 
ainakin takuuajan päättymiseen saakka.
 
IV. Lakisääteiset oikeudet
 
Tämän takuun ohella loppukäyttäjällä on lakisääteisiä oikeuksia. Näitä loppu-
käyttäjälle mahdollisesti edullisempia oikeuksia tämä takuu ei rajoita.
Takuu ei myöskään rajoita niitä oikeuksia, joita ensimmäisellä loppukäyttä-
jällä ja mahdollisella loppukäyttäjällä on siihen myyjään nähden, jolta ensim-
mäinen loppukäyttäjä on hankkinut tuotteen.
 
HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Sveitsi
 
(Julkaistu 11/2018)
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Resista® – HOPPE-pintatakuu
 
I. Takuun sisältö
 
Myyjän puutevastuun ohella ja lisäksi myönnämme kestävyystakuun seu-
raavassa mainituin edellytyksin ja seuraavassa kuvatussa laajuudessa. Val-
mistajana takaamme asianmukaisesti käytettyjen HOPPE-helojen pinnan 
moitteettoman kestävyyden. Tämä Resista®-pintatakuu kattaa kaikki epä-
asiallisen käsittelyn aiheuttamattomat puutteet, jotka johtuvat yksinomaan 
valmistus- tai materiaalivirheistä erityisesti pinnan tummuessa tai laikkujen 
muodostuessa suojakerroksen alle tai suojakerroksen irrotessa.
 
II. Takuun ulkopuolelle jäävät osat ja viat:
 
Tämän pintatakuun ulkopuolelle jäävät nimenomaisesti kaikki vaihdettavat 
yksittäisosat, erityisesti ruuvit, karat jne. Takuuta ei myöskään myönnetä 
vaurioille, jotka ovat aiheutuneet
– käyttötarkoituksen vastaisesta tai epäasiallisesta käytöstä
– virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä
– asennus- ja hoito-ohjeiden laiminlyönnistä, muutoksista ja omatoimisista 

korjauksista
– epäasiallisesta kemiallisesta tai fysikaalisesta käsittelystä (esim. terävien 

esineiden aiheuttamat pintavauriot).
 
III. Takuusuoritukset
 
Korvaamme HOPPE-helojen ulkopinnassa takuuajan sisällä ilmenneet puut-
teet ensimmäiselle loppukäyttäjälle valintamme mukaan ainoastaan joko 
korjaamalla tuotteen veloituksetta tai korvaamalla helan vastaavanlaisella 
tai samanveroisella helalla veloituksetta. Takuun saajalle aiheutuneita kus-
tannuksia, kuluja, lähetyskuluja tai vastaavia ei korvata. Takuusuorituksen 
saamiseksi on esitettävä tuote sekä osoitettava, että pintavaurio on muodos-
tunut takuuajan sisällä. Tämä voidaan osoittaa eritoten esittämällä ostotosi-
te. Siksi on suositeltavaa säilyttää ostotosite huolellisesti ainakin takuuajan 
päättymiseen saakka.
 
IV. Takuuaika
 
Takuuaika on 10 vuotta, ja se alkaa siitä päivästä, jolloin ensimmäinen lop-
pukäyttäjä ostaa tuotteen. Reklamaatiotapauksissa pyydämme kääntymään 
suoraan tuotteen myyneen liikkeen tai valmistajan puoleen.
 
HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Sveitsi
 
(Julkaistu 11/2018)

HOPPE-takuut
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Tiedostoformaatit
HOPPE voi toimittaa kuva- ja piirustustiedot seuraavissa vakioformaateissa:

Muut tiedostomuodot tilauksesta.

** Pikselitiedostoja voidaan suurentaan vain 20–25 % alkuperäisestä koosta.
** Vektoritiedostoja voidaan suurentaa kuinka paljon tahansa laadun kärsimättä.

(Julkaistu 01/2013)

Kuvat Piirustukset
Formaattimuoto pikseli * pikseli * pikseli * vektori **

Tiedostofor-
maatti jpg tif jpg eps dwg

Tiivistys 10/standardi LZW 10/standardi - -

Moodi RGB CMYK harmaasävy - -

Resoluutio 300 dpi 300 dpi 750 dpi riippumaton riippumaton

Esimerkkejä

Tiedostonimi: 
E1400Z-42K+KV+FI-42KS+KVS+FIS-OB-F69

Tiedostonimi:
E1400Z-42K-42KS-OB

HOPPE-kuva- ja piirustustietojen käyttöehdot
 
HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair - josta seuraavassa käytetään nimeä 
HOPPE - antaa kuva- ja piirustustietoja maksutta yhteistyökumppaneidensa 
käyttöön toimittamiensa tuotteiden myynninedistämistä varten. Sekä niissä 
esitetyt tuotteet että kuva-/piirustustiedot ovat tekijänoikeuslain nojalla suo-
jatut, ja HOPPElla on niihin rajoittamattomat oikeudet. Tämä pätee myös 
kuva-/ piirustustietojen yhteydessä käytettyihin HOPPEn merkkioikeuksiin.
 
HOPPE antaa luvan käyttää kuva-/piirustustietoja painotuotteissa, esim. ku-
vastoissa ja niihin verrattavissa myynninedistämistuotteissa, joita käyttäjä ja-
kaa asiakaskunnalleen. Jos kuva-/piirustustietoja käytetään mainoksissa ja 
käyttäjän internet-sivuilla, on tästä ilmoitettava etukäteen HOPPElle.
 
Käyttäjä informoi käyttämiään kirjapainoja/palveluntarjoajia, että kuva-/pii-
rustustiedot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojatut. Käyttäjällä ei ole oikeutta 
tehdä mitään muutoksia HOPPElta käyttöönsä saamien kuva-/piirustustieto-
jen sisältöön esim. kuvankäsittelyohjelmilla. Painoteknisten syiden niin vaa-
tiessa kuvakokoa saa tarvittaessa kuitenkin muuttaa.
 
Käyttäjä ryhtyy kaikkiin vaadittaviin toimenpiteisiin suojatakseen HOPPElta 
käyttöönsä saamiaan kuva-/piirustustietoja kolmansien väärinkäytöltä ja in-
formoi tästä syystä HOPPEa välittömästi jokaisesta tietoonsa tulleesta vää-
rinkäytöstä.
 
Jokaisesta kuvatietoja sisältävästä painotuotteesta on HOPPElle luovutetta-
va kaksi mallikappaletta. Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot käyttäessään 
kuvatietoja. Käyttöehtoihin sovelletaan Sveitsin lakia. Oikeuspaikka on CH-
7000 Chur/GR.
 
Müstair, tammikuussa 2006

Käyttöehdot
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Art. nr. Sivu
517077 91
611287 91
612130 72
612161 72
634156 72
672240 89
810710 36
810734 36
814435 36

1733353 91
1770154 84
1770200 84
1841750 95
1843501 86
1859790 83
1862147 86
1884371 95
2010632 73
2010982 73
2011037 73
2110908 35
2255550 87
2307920 87
2366321 72
2367156 36
2508318 85
2515921 86
2574104 45
2574147 45
2574201 44
2574278 44
2574534 46
2658754 86
2694202 44
2694245 45
2718761 72
2725697 88
2800159 35
2800239 35
2866369 34
2866377 34
2866431 22
2866490 33
2870624 32
2881235 16
2893789 30
2893885 30
2897501 95
2901419 17
3033289 90
3033351 90
3033369 90
3033588 91
3077644 67
3077724 71
3077935 66
3097514 60
3219788 70
3280781 29
3280811 29
3282592 28
3286471 81
3290808 28
3297444 88
3339747 91
3342479 60
3365929 82
3374690 20
3374711 20
3387491 27
3461136 35
3461144 35
3504204 80
3522787 72
3533371 81
3533380 81
3627909 60
3666941 74
3672195 95
3707562 24
3759143 25
3765480 38

Art. nr. Sivu
3784795 25
3877115 70
3880381 28
3880411 28
3903897 73
3908022 87
3908031 87
3947849 53
3947865 53
3948032 52
3948059 52
3948083 54
3948104 54
3948251 54
3948278 54
3969263 83
8127680 86
8164535 85
8174294 86
8202764 86

10703623 23
10703640 23
10734542 37
10735684 89
10735772 71
10735836 71
10763976 89
10781630 31
10782667 27
10782755 26
10783707 21
11519009 31
11519198 35
11519356 29
11519381 70
11519538 21
11519642 35
11519800 70
11519812 35
11519855 33
11519897 34
11519940 34
11522069 21
11522276 32
11523694 37
11544454 30
11545859 30
11558775 82
11558799 82
11559792 80
11560691 38
11561045 22
11561075 16
11561221 16
11561403 17
11565238 35
11565329 35
11565330 37
11592333 24
11600019 29
11603161 29
11605224 38
11621849 24
11626033 29
11630966 53
11650005 31
11702187 81
11702205 81
11705395 31
11724171 83
11736677 84
11736689 84
11736975 83
11739812 83
11743992 31
11746452 36
11746622 72
11746828 30
11752221 84
11752270 84
11752385 84
11752415 84

Art. nr. Sivu
11752798 83
11752804 83
11752853 83
11752865 83
11776705 36
11786218 84
11790805 83
11797952 73
11799298 83
11799584 84
11799596 84
11799602 84
11809140 52
11815838 83
11815905 83
11827634 73
11829321 35
11835448 73
11871435 84
11871441 84

Sisältö - 
nouseva tuotenumeron mukaisesti



9

115

Malli Sivu
1140 31
1400 21
1510 33
1515 34
1643 24
1810 29
013/U14K 80
0710/U26 86
0710LRH/U71Z 87
0710R/U26 86
0710RH/66N/U26/0710/66NS/49PNS 88
0710S/U26 85
0710S/U26 100NM 85
0710VK/350KL 84
0710VK/93S 84
0710VK/U26 87
0810/U26 82
0810S/U10 TBT1 81
0810VK/93S 81
0810VK/U76 82
099KH/U26/0710 88
1140/42FI/42FIS 30
1140/845 31
1400/42FI/42FIS 20
1510/3331/3310 ES1 (SK2) 74
1510/42FI/42FIS 33
1515/42FI/42FIS 34
1530/3830N 60
1530/42FI 70
1530/42FI/42FIS 22
1643/52FI/52FIS 23
1643/845 24
1710RH/3346 60
1710RH/350KL 83
1710RH/93S 83
1810/42FI/42FIS 28
1810/93S 80
1810H 70
19FI 17
273P 35
350KL 89
42FI 35
42FIS 36
42ONFIS 36
430 91
4920 (Setti 1) 52
4920 (Setti 2) 52
4920 (Setti 5) 53
4921 (Setti 1) 54
4921 (Setti 5) 54
59M 72
E1140Z/845 31
E1400Z 21
E1430Z 32
E1430Z/42FI/42FIS 32
E1440Z 17
E1643Z/848N 25
E42FI 37
E42FIS 37
E5011 73
E58/42FI 72
E848NS 25
HCS® GD A113 45
HCS® GD A1530 44
HCS® GD A761/762 46
Ikkunanpainikkeen avain 95
Irrotusavain 95
Kiinnitysjärjestelmä nro 11 95
Kiinnitysjärjestelmä nro 8 95
M151/42FI 71
M1535/19FI 67
M1545 22
M1602 16
M1602/19FI 66
M1602/19FI/19FIS 16
M1603/23FI 71
M1607/42FI 70
M1623 27
M1623/845 27
M1643/845 26
M23FI 38
M845S 38

Malli Sivu
Painikelukko U14 90
Painikelukko U26 90
Painikelukko U76 91
U26SV 89

Sisältö - 
nouseva mallimerkinnän mukaisesti
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* Materiaali: A = Alumiini, E = Ruostumaton teräs, M = Messinki

Tuotelinjat Materiaali *
Välioven 

painikkeet

HCS® – HOPPE 
Compact 
System

Liukuovisetit
Kapea-

profiilioven 
painikkeet

Ulko-oven 
painikkeet

Ikkunan- ja 
parvekeovien 

painikkeetSarjan nimi Mallinumero A E M

duravert®

Bergen M1602 • s. 16 s. 66

Genova M1535 • s. 67

Las Vegas E1440 • s. 17

Sarjoista riippumattomat 
tuotteet • s. 17

duraplus®

Amsterdam (E)1400 • • s. 20

Atlanta 1530 • s. 22 s. 44 s. 60 s. 70

Cannes M1545 • s. 22

Dakar M1607 • s. 70

Dallas (E/M)1643 • • • s. 23

Houston M1623 • s. 27

London 113 • s. 45 s. 80

New York 1810 • s. 28 s. 70 s. 80

Ródos M1603 • s. 71

Stockholm (E)1140 • • s. 30

Tôkyô 1710 • s. 60 s. 83

Trondheim E1430 • s. 32

Verona 1510, M151 • • s. 33 s. 71, s. 74

Vitória 1515 • s. 34

Sarjoista riippumattomat 
tuotteet • • • s. 35-38 s. 46 s. 72-73 s. 89-91

duranorm®

Sarjoista riippumattomat 
tuotteet • s. 52-54

Tuotekuvaukset (aakkosjärjestyksessä 
tuotesarjan nimen mukaisesti)

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

Pohjoismaiset HOPPE-partnerit:

HOPPE Nordic Countries Oy
Östergatan 16
SE-434 30 Kungsbacka

Puh. +46 (0)300 177 23
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

Partneri Tanskassa:

KH TRADE
Theilgaards Allé 3, “Den Hvide By”
DK-4600 Køge

Puh. +45 70 23 40 30
info@kh-trade.dk
www.kh-trade.dk

Partneri Norjassa:

BOYESEN & MUNTHE A/S
Haavard Martinsens Vei 19A
NO-0978 Oslo

Puh. +47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no

Partneri Ruotsissa: 

BESLAGSKONSULT AB
Neongatan 11
SE-431 53 Mölndal

Puh. +46 (0)31 91 40 30
Faksi +46 (0)31 91 40 31
info@beslagskonsult.se
www.beslagskonsult.se

Partneri Suomessa:

Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B
FI-00500 Helsinki

Puh. +358 (0)9 77 43 27 0
Mobile +358 (0)40 1625 227
myynti@scancerco.fi
www.scancerco.fi

HOPPE Nordic Countries Oy
Hyrylänkatu 8
FI-04300 Tuusula

Puh. +358 (0)9 25 84 34 24
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com
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F1 - 
hopeanvärinen

F1/F69 - 
hopeanvärinen/ruostu-
maton teräs matta

F1-2 -
hopeanvärinen matta

F3 -
kullanvärinen

F5 -
pronssinvärinen 
tumma

F9 - 
teräksenvärinen

F9010 - 
puhtaanvalkoi-
nen pinnoite

F9016 - 
valkoinen 
pinnoite

F94-1 - 
krominvärinen matta

F9714M - 
mattamusta

Alumiini

F9714M - 
mattamusta

F69 –  
ruostumaton teräs 
matta

Ruostumaton teräs

DIY-valikoima

Tuotemerkinnät

F41-R - 
satiinikromattu - 
Resista®

F45-R – 
kromattu/satiinikromat-
tu - Resista®

F49/F9 - 
kromattu/alumiini 
teräksenvärinen

F49-R - 
kromattu - Resista®

F52-R -
satiini - Resista®

F77-R -
kiillotettu - Resista®

F77-R/F52-R - 
satiini/messinki, 
kiillotettu

F9714M - 
mattamusta

Messinki

Värikartta
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