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HOPPE-alumiinipainike

Sarja Hamburg
Alumiinisarja Hamburg on yksi HOPPE-valikoiman uusista tulokkaista. 

Ensimmäisen kerran se esiteltiin ikkunanpainikkeiden innovatiivisen 

SecuForte®-murtosuojauksen tullessa markkinoille ja on sittemmin kehittynyt 

kokonaiseksi tuoteperheeksi, joka tarjoaa ratkaisun kaikkiin käyttökohteisiin: 

silmää miellyttävä muoto on saatavissa niin ikkunanpainikkeena, nosto-

liukuoven painikkeena, välioven painikkeena kuin ulko-ovenkin painikkeena. 

Sarjalle on tunnusomaista kulmikkuuden ja pyöreyden tasapainoisesti 

yhdistävä linjakkuus. Tyylikkäiden pintavaihtoehtojen ansiosta muoto pääsee 

erityisen hyvin oikeuksiinsa.

Alumiini – ihanteellinen materiaali oven- ja ikkunanpainikkeille

Alumiini kuuluu teollisten valmistusprosessien nykyaikaisimpiin materiaalei-

hin. Se on ihanteellinen materiaali oviheloihin ja ikkunanpainikkeisiin, sillä se 

on kevyttä, pitkäikäistä ja kestävää, ja sillä on erinomaiset muotoiluominai-

suudet.

Alumiinisten ovihelojen ja ikkunanpainikkeiden luontainen korroosiosuoja 

– jota valmistusvaiheen sähkökemialliset prosessit vielä vahvistavat – 

suojaa materiaalia poikkeuksellisen tehokkaasti ympäristön vaikutuksilta 

ja mekaanisilta vaurioilta. Lisäetua tuo se, että alumiiniheloilla ei ole 

minkäänlaisia terveydellisiä haittavaikutuksia.

Alumiini voidaan laadun heikentymättä kierrättää 100-prosenttisesti – 

tämä on tärkeä tekijä luonnonvarojen kestävämmässä käytössä.
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Eloksoimalla tai jauhepinnoittamalla alumiinista voidaan erinomaisesti 

valmistaa erivärisiä pintoja – hopeisena kiiltävästä Natur-sävystä ja erilaisista 

teräksen sävyistä aina trendikkääseen mattamustaan.

HOPPE on valmistanut alumiiniheloja jo yli 65 vuoden ajan. Alkuvuosien 

vahvasti käsityövoittoinen tuotanto on nopeasti kasvanut korkeasti automa-

tisoiduksi suursarjatuotannoksi lukuisine itse kehitettyine tuotantomenetel-

mineen.

Luotettava asennustekniikka

HOPPE-pikakiinnitystekniikka mahdollistaa nopean ja tarkan asennuksen 

kiinnittäen painikkeet tukevasti oveen – eikä vain alumiinihelojen kohdalla!

Pikakiinnityskaralla ovenpainikkeet voidaan kiinnittää kestävästi yhdellä 

ainoalla kädenliikkeellä. Ovenpainikkeiden perinteiseen asennukseen 

verrattuna työmäärä on merkittävästi pienempi.
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Välioven painikkeet

 

 

 

Hamburg - 1700/42FI/42FIS
HOPPE-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:

• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, aluskappaleisiin integroidut palautusjouset 

toimivat sekä vasemmalle että oikealle, huoltovapaat liukulaakerit

• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike/painike)

• aluskilpi: muovia

• kiinnitys: piilokiinnitys, oven läpi menevät yleisruuvit, yksi kummaltakin puolen

Tuote-erittely Avainkilpi
F1 F4 F9 F9714M

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

Ovenpainike 

(painike/painike)

37-42 8  11790465 11791725 11782742 11782754 1 10

 

Ovenpainike (painike/

painike), WC-vääntö-

nuppi ja asentoilmaisin,  

jossa punavalkonäyttö

37-42 8  11790477 11791731 11783059 11783060 1 10

5 diag.

Värivaihtoehdot:

F1 F4

F9 F9714M
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Ulko-oven painikkeet

 

 

 

Hamburg - 1700/42FI
HOPPE-ovenpainikesetti ulko-oviin, alumiinia, ilman avainkilpiä:

• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, aluskappaleisiin integroidut palautusjouset 

toimivat sekä vasemmalle että oikealle, huoltovapaat liukulaakerit

• liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike/painike)

• aluskilpi: muovia

• kiinnitys: piilokiinnitys, oven läpi menevät yleisruuvit, yksi kummaltakin puolen

Tuote-erittely  
F1 F4 F9

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

Ovenpainike (painike/

painike), ilman avain-

kilpeä

65-75 8   12009301 12009313 12009325 1 10

 

Värivaihtoehdot:

F1 F4
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Huom! Oheisten 

artikkelinumeroiden aluskappaleet 

ovat ASSA/Dorma -lukkorungoille 

yhteensopivat. 

ABLOY-lukkorungoille tarvitaan 

erikseen tilattavat ABLOY-

yhteensopivat aluskappaleet.

 

 

 

Hamburg - 1700/42FI
HOPPE-ovenpainikesetti ulko-oviin, alumiinia, ilman avainkilpiä:

• laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, aluskappaleisiin integroidut palautusjouset 

toimivat sekä vasemmalle että oikealle, huoltovapaat liukulaakerit

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

painikkeissa)

• aluskilpi: muovia

• kiinnitys: piilokiinnitys, oven läpi menevät yleisruuvit, yksi kummaltakin puolen

Tuote-erittely  
F9714M

kpl CS
Art. nr.

Ovenpainike (painike/

painike), ilman avain-

kilpeä

65-75 8   12007377 1 10

 

Värivaihtoehdot:

F9714M

Huom! Oheisten 

artikkelinumeroiden aluskappaleet 

ovat ASSA/Dorma -lukkorungoille 

yhteensopivat. 

ABLOY-lukkorungoille tarvitaan 

erikseen tilattavat ABLOY-

yhteensopivat aluskappaleet.
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Ikkunanpainikkeet
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Ikkunanpainikkeet

 Hamburg - 0700/UD9020
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, SecuForte®, VarioFit®-kara:

• testattu standardien DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 ja RAL-GZ 607/9

• toiminto: 90°

• suojus: osittain peittävä

• aluskilpi: muovia, ohjaustapit

• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, 10 mm jousto pituudessa, portaattomasti 

mukautuva painikkeen kaulaan integroidun painejousen ansiosta

• kiinnitys: piilokiinnitys, M5-koneruuvit

• erityisominaisuus: automaattinen lukitustoiminto suljetussa asennossa (0°) ja 

kippiasennossa (180°)

Tuote-erittely
Ohj.

tapit Ø

Karan pituus F1 F9 F9714M
kpl CS

Ruuvit Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Ikkunanpainike, 

kappale

10 7 32-42 11696370 11701335 11701377 10 60

M5 x 45/50

 Värivaihtoehdot:

F1 F9

F9714M

 Hamburg - 0700S/UD9020
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, SecuForte®, VarioFit®-kara, lukittava:

• testattu standardien DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 ja RAL-GZ 607/9, 

RAL200 mukaisesti; täyttää DIN EN 1627-1630 RC1-6 -standardin vaatimukset

• sulkeminen: vääntösylinteri, avain

• toiminto: 90°

• suojus: osittain peittävä

• aluskilpi: muovia, ohjaustapit

• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, 10 mm jousto pituudessa, portaattomasti 

mukautuva painikkeen kaulaan integroidun painejousen ansiosta

• kiinnitys: piilokiinnitys, M5-koneruuvit

• erityisominaisuus: automaattinen lukitustoiminto suljetussa asennossa (0°) ja 

kippiasennossa (180°)

Tuote-erittely
Ohj.

tapit Ø

Karan pituus F1 F9 F9714M
kpl CS

Ruuvit Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Ikkunanpainike, lukitta-

va, kappale

10 7 32-42 11712260 11712302 11712351 10 40

M5 x 45/50

 Värivaihtoehdot:

F1 F9

F9714M
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 Hamburg - 0700L/U26
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, VarioFit®:

• 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, 10 mm jousto pituudessa, portaattomasti 

mukautuva painikkeen kaulaan integroidun painejousen ansiosta

• kiinnitys: piilokiinnitys, M5-koneruuvit

Tuote-erittely
Ohj.

tapit Ø

Karan pituus F1 F9 F9714M
kpl CS

Ruuvit Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Ikkunanpainike, 

kappale

10 7 32-42 11949302 11950080 11950122 10 40

M5 x 45/50

 Värivaihtoehdot:

F1 F9

F9714M

 Hamburg - 0700LS/U26
HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, VarioFit®-kara, lukittava:

• sulkeminen: painosylinteri, avain

• toiminto: 90°

• suojus: osittain peittävä

• aluskilpi: muovia, ohjaustapit

• kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, 10 mm jousto pituudessa, portaattomasti 

mukautuva painikkeen kaulaan integroidun painejousen ansiosta

• kiinnitys: piilokiinnitys, M5-koneruuvit

Tuote-erittely
Ohj.

tapit Ø

Karan pituus F1 F9 F9714M
kpl CS

Ruuvit Art. nr. Art. nr. Art. nr.

Ikkunanpainike, lukitta-

va, kappale

10 7 32-42 11950213 11950547 11950560 10 40

M5 x 45/50

 Värivaihtoehdot:

F1 F9

F9714M
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Nosto-liukuoven painikesetit

13
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Nosto-liukuoven painikesetit

 Hamburg - HS-0700/431N-AS
HOPPE-nosto-liukuoven painikesetti parvekeoviin:

• laakerointi: painikkeet kiinteät/liikkuvat

• toiminto: 180°

• aluskilpi: samakkia, ohjaustapit

• kara: irrallinen HOPPE-kara, kulmat pyöristetty

• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit M6

Tuote-erittely Kilpiversio
F1 F9 F9714M

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

 75-80 10x128 69 11847682 11847736 11847785 1 4

Värivaihtoehdot:

F1 F9

F9714M
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 Hamburg - HS-0700/431N-AS/422
HOPPE-nosto-liukuoven painikesetti parvekeoviin, alumiinia, ulkopuolella upotettu 

vedin:

• laakerointi: painike kiinteä/liikkuva

• toiminto: 180°

• aluskilpi: ulkopuolella: ---, sisäpuolella: samakkia, ohjaustapit

• kara: irrallinen HOPPE-kara, kulmat pyöristetty

• kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit M6

Tuote-erittely Kilpiversio
F1 F9 F9714M

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

Nosto-liukuovi läpi-

painike (ulkopuolella 

upotettu vedin)

75-80 10x73  11846872 11846926 11847025 1 4

Värivaihtoehdot:

F1 F9

F9714M
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OB (soikea avaimenreikä)

PZ (DIN-sylinterireikä)

SK/OL (vääntönuppi ja asentoilmaisin)

Oven vahvuus (mm)

Karan vahvuus (mm)

kpl
Pakkausyksikkö: Yksikkö ilmaisee, kuinka monta tuotetta yksi

pakkausyksikkö (kartonkirasia) sisältää.

CS
Kuljetuspakkaus: Tässä sarakkeessa ilmoitetaan, kuinka monta

tuotetta yksi kuljetuspakkaus sisältää.

duraplus®
HOPPEn valikoima on jaettu kolmeen selkeästi erottuvaan tuotelinjaan: 

duravert®, duraplus® ja duranorm®. Tämä jaottelu on tehty tekniikan, 

ulkonäön, palvelun ja hinnan perusteella.

Yleistä

Symbolien merkitykset

Ovenpainikkeiden nopea asennus vain yhteen painamalla.

Murronesto painikkeen ja karan irtautuessa toisistaan; automaattinen 

lukitustoiminto.

Pituudeltaan joustava kara; mahdollistaa profiileissa jopa 10 millimetrin 

paksuuseron. 

HOPPE-tekniikat lyhyesti
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Merkki-, erityis- ja tuoteominaisuudet sekä hyväksymismerkit

Nimike Kuvaus Ominaisuudet

Merkkiominaisuu-

det

• ovat ominaisia kaikille HOPPE-tuotteille

• täyttävät tuotemerkin lupaukset:

 - 10 vuoden toimivuustakuu

 - valmistettu Euroopassa

 - DIN EN ISO 14001 -standardin mukainen 

ympäristöystävällinen valmistus

                      

Erityisominaisuudet • kertovat tuotteen erityisominaisuudesta tai HOPPE-

merkkituotteen tarjoamasta lisähyödystä

Tuoteominaisuudet • antavat tärkeätä tietoa tuotteesta tai tuotteen tuomasta 

hyödystä

• ovat tunnistettavissa HOPPEn kehittämistä kuvakkeista

Käyttöluokka 2 (3, 4)

DIN EN 1906

Käyttöluokka 2 

DIN EN 13126-3

Lukittava

Erinomainen korroosionkesto

EN 1670, luokka 4

Hyväksymismerkit • osoittavat, että tuote on sertifiointielimen hyväksymä

• ovat tunnettuja tavaramerkkejä

• pätevät kansainvälisesti ja alueellisesti

Koskee kaikkia RAL-sertifioituja ikkunanpainikkeita

(RAL-GZ 607/9) ja kaikkia DIN 18257-standardin 

mukaisesti sertifioituja turvaheloja.

Ympäristöarvioinnit • johtavien ruotsalaisten ympäristöarviointiyritysten 

myöntämät ympäristöarvioinnit

Byggvarubedömningen on myöntänyt luokituksen 

SUOSITELTU, ts. antanut vihreän merkinnän 

kaikille HOPPE-alumiinipainikkeille sekä 

ikkunoiden ja ovien alumiinisille tarvikkeille.

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BASTA-kriteerien mukaan HOPPE-tuotteet eivät 

sisällä mitään haitallisia kemikaaleja.
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