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HOPPE - 
ensivaikutelma alkaa 
ovenpainikkeesta

kaikille HOPPE-ikkunan- 
ja ovenpainikkeille!



�

HOPPE-toimivuustakuu

Testi ovenpainikkeille Testi ikkunanpainikkeille

DIN EN 1906 - 
standardin mukaiset 

testauskriteerit

HOPPE-
testauskriteerit

RAL-RG 607/9 - 
standardin mukaiset 

testauskriteerit

HOPPE-
testauskriteerit

Asunnot:

�00.000
testisykliä

Julkiset tilat:

�00.000
testisykliä

Asunnot:

182.500 käyttösykliä 
o vielementtiin kiinni-
tettynä

Julkiset tilat:

255.500 käyttösykliä 
ovielementtiin kiinni-
tettynä

�0.000
testisykliä

15.000 
käyttösykliä ikkunaele-
menttiin kiinnitettynä

 Tuotteet testataan pistokokein 
käyttökestävyystesteissä ja 
staattisissa rasitustesteissä, 
jotka realistisesti mukailevat 
ovi- ja ikkunahelojen päivittäis-
tä rasitusta:

– Painikkeiden toimivuus tes-
tataan käytännönläheisesti 
suoraan ovissa ja ikkunois-
sa. Näin siis testataan paitsi 
painikkeiden toimivuus myös 
niiden kiinnitys.

Kaikilla HOPPE-painikkeilla on 
10 vuoden toimivuustakuu

+ 27,5 % !

+ 82,5 % ! + 50 % !

– HOPPE-testeissä käyttösyk-
lien lukumäärä on selvästi 
suurempi kuin DIN EN �906- 
ja RAL-GR 607/9 –standar-
dien mukaisissa käyttökes-
tävyystesteissä.

 HOPPEn myöntämä �0 vuo-
den toimivuustakuu ylittää EU-
direktiivissä määritellyn � vuo-
den takuuajan.

HOPPE-toimivuustakuu oven- ja ikkunan-
painikkeille, katso s. 8�

Uusi laatustandardi 
merkkiheloille
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Sisältö

HOPPE- 
toimivuustakuu
s. �

Resista®

s. 79

HOPPE-
pikakiinnityskara
s. 7�

Materiaalit, pinnat ja 
niiden hoito
s. 78

Ohjeita 
ovenpainikkeita 
hankittaessa
s. 74

Informaatio

HOPPE-yritysryhmä
s. 8�

Teknisiä tietoja
s. 76
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Sisältö

Tuotelinja duravert®

vaativaan makuun

Bergen
M�60�
s. 8

Phoenix
M�640
s. �8

Genova
M�5�5
s. �0

Las Vegas
E�440
s. ��

Monte 
Carlo
M�550
s. �6

Melbourne
�67�
s. �4

= Alumiini = Ruostumaton teräs = Messinki

Singapore
M�7�
s. �0
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Luxem-
bourg
�99
s. 40

Tôkyô
�7�0, 07�0
s. 56

Stockholm
��40
s. 54

Trondheim
E�4�0
s. 60

Marseille
���8
s. 4�

Verona
�5�0, E�800, 
M�5�
s. 6�

Tuotelinja duraplus®

tavallista enemmän

Amsterdam
(E)�400
s. �4

Bedford
��4
s. �4

Antwerpen
E�4�0
s. �8

Atlanta
(M)�5�0
s. �0

Cannes
M�545
s. �8

München
M���
s. 44

New York
�8�0, 08�0
s. 46

Ródos
M�60�
s. 5�

Bonn
(E)�50
s. �6

Paris
E��8
s. 50

Vitória
(M)�5�5
s. 68
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vaativaan makuun duravert®

7



Bergen (messinki)

Sarja, josta kuvastuu
vakuuttavasti viileän Pohjolan
selkeälinjaisuus.

8



9

Värit:

F49/F9
messinki, kromattu/
alumiini, ruostumattoman
teräksen väriseksi 
anodisoitu

F7�/F9
messinki, harjattu, 
lakattu/
alumiini, ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F77-R/F5�-R
messinki, kiillotettu/
messinki, satiini - 
Resista®

duravert®

M�60�/�9FI

Ulko-oven painikkeet

M�60�/�9FI/�9FIS

Välioven painikkeet

F49/F9
messinki, kromattu/
alumiini, ruostumattoman
teräksen väriseksi 
anodisoitu

Värit:



Sarja, joka kiehtoo elämää
sykkivän italialaisen
satamakaupungin tavoin.

Genova (messinki)

�0



��

Satinoidut pinnat

Painikkeen sisäpinta ja
kilven reuna kiillotetut

M�5�5/�9FI/�9FIS

Välioven painikkeet

duravert®

Värit :

F45-R
messinki, kromattu/
satiinikromattu -  
Resista®

F75-R
messinki, kiillotettu/ 
satiini - Resista®

M�5�5/�9FI

Ulko-oven painikkeet



Kaupunki, joka ei koskaan
nuku. Sarja, joka näyttäytyy
aina uudessa valossa.

Las Vegas (ruostumaton teräs)

��



��

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

duravert®

E�440Z/�9FI/�9FIS

Välioven painikkeet

E�440Z/�9FI

Ulko-oven painikkeet



Rohkean linjakas – kuten
kaupunki, jonka mukaan sarja
on saanut nimensä.

Melbourne (alumiini)

�4



�5

Värit :

F�-�
alumiini, matta
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9-�
alumiini, matta
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

�67�/�9FI/�9FIS

Välioven painikkeet

duravert®



Monte Carlo (messinki)

�6

Jo nimikin sen kertoo:
ylellisen tyylikäs.
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M�550/�5HFI/�5HFIS

Välioven painikkeet

Värit :

F65-R
messinki, nikkelöity  
satiini/ kiillotettu -  
Resista®

F46-R
messinki, kromattu  
satiini/kiillotettu -  
Resista®

duravert®

F74-R
messinki, satiini/ 
kiillotettu - Resista®

F75-R
messinki, kiillotettu/ 
satiini - Resista®

Satinoidut 
pinnat

Kiillotettu yksityiskohta
painikkeessaj

Värivaihtoehdossa F75-R 
pinnat ovat kiillotettuja ja 
painikkeen yksityiskohta 
on satinoitu.



�8

Rennon eloisa – kuten 
Arizonan aurinkoinen 
metropoli.

Phoenix (messinki)

�8



�9

Värit :

F49-R/F98-R
messinki, kromattu/ 
messinki,  
mattakromattu -  
Resista®

F77-R/F5�-R
messinki, kiillotettu/
messinki, satiini -  
Resista®

duravert®

M�640/�9FI/�9FIS

Välioven painikkeet

M�640/�9FI

Ulko-oven painikkeet



Onnistunut yhdistelmä 
perinnettä ja nykypäivää.

Singapore (messinki)

�0



��

duravert®

Värit :

F55 
antiikkimessinki

M�7�/���I

Välioven painikkeet

M�7�/���I (SK/OL)

Välioven painikkeet

F56 
antiikkihopea

F56/H0�
Antiikkihopea/
pähkinäpetsattu pyökki



��



��

tavallista enemmän duraplus®



Amsterdam (alumiini)

�4



�5

Värit :

F�
alumiini, hopeanväriseksi
anodisoitu

F�/F69
alumiini, hopeanväriseksi
anodisoitu/ 
ruostumaton teräs, 
harjattu

duraplus®

�400/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

�400/4�FI

Ulko-oven painikkeet



Amsterdam (ruostumaton teräs)

�6



�7

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

duraplus®

E�400Z/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

E�400Z/4�FI

Ulko-oven painikkeet



Antwerpen (ruostumaton teräs)

�8



�9

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

duraplus®

E�4�0Z/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

E�4�0Z/4�FI

Ulko-oven painikkeet



Atlanta (alumiini)

�0



��

Värit :

F�
alumiini, hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,  
ruostumattoman  
teräksen väriseksi 
anodisoitu

�5�0/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

�5�0/4�FI

Ulko-oven painikkeet

duraplus®



Atlanta (messinki)

��



��

duraplus®

Värit :

M�5�0/4�FI

Ulko-oven painikkeet

F4�-R
messinki,  
satiinikromattu -  
Resista®

F5�-R
messinki, satiini - 
Resista®

M�5�0/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F4�-R
messinki,  
satiinikromattu-  
Resista®

F49-R
messinki,  
kromattu - Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-  
Resista®

F7� 
messinki, harjattu, 
lakattu

F7� 
messinki, kiillotettu, 
lakattu



Bedford (alumiini)

�4



�5

Värit :

��4L/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

��4L/4�FI

Ulko-oven painikkeet

duraplus®

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu

F9
alumiini,  
ruostumattoman  
teräksen väriseksi 
anodisoitu



Bonn (alumiini, ruostumaton teräs)

�6



�7

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

duraplus®

E�50Z/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

E�50Z/4�FI

Ulko-oven painikkeet

�50/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu



Cannes (messinki)

�8



�9

Värit :

duraplus®

M�545/��FI

Ulko-oven painikkeet

M�545/��FI/��FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F4�-R
messinki,  
satiinikromattu-  
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-  
Resista®

F4�-R
messinki,  
satiinikromattu-  
Resista®

F49-R
messinki,  
kromattu - Resista®

F7� 
messinki, kiillotettu, 
lakattu



40

Luxembourg (alumiini)

40



4�

Värit :

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

�99/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

�99/4�FI

Ulko-oven painikkeet

duraplus®

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu



Marseille (alumiini)

4�



4�

duraplus®

Värit :

���8/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

���8/4�FI

Ulko-oven painikkeet

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu



München (messinki)

44



45

duraplus®

M���PL/��0P

Välioven painikkeet

Värit :

F7� 
messinki, kiillotettu, 
lakattu



New York (alumiini)

46



47

Värit :

�8�0/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

�8�0H/4�FI

Ulko-oven painikkeet

duraplus®

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu
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New York (alumiini)

Värit :

08�0/U�6

08�0/U76

08�0VK/U76 *

08�0VKS/U76Z *

* vasen ja oikea

HS-08�0/4��N/4�� HS-08�0/4��N

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F90�0
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu
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duraplus®

�8�0/�00KL, UG *

08�0VK/�00KL, OZ0� *

08�0VK/�00KL, OZ07 *

08�0VK/�00KL, OL *

�8�0/9�S, OZ0�

08�0VK/9�S *

Värit :

* vasen, oikea ja suora

Lapsilukko ikkunanpainikkeisiin

KISI� F U�6

Värit :

KISI� F U76

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F90�0
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F90�0
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu

Parvekkeen oviin



Paris (ruostumaton teräs)

50



5�

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

duraplus®

E��8Z/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

E��8Z/4�FI

Ulko-oven painikkeet



Ródos (messinki)

5�



5�

M�60�/��FI/��FIS

Välioven painikkeet

M�60�/��FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

duraplus®

F5�-R
messinki, satiini -  
Resista®

Värit :

F4�-R
messinki,  
satiinikromattu-  
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-  
Resista®

F49-R
messinki,  
kromattu - Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-  
Resista®



Stockholm (alumiini)

54



55

Värit :

��40/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

��40/4�FI

Ulko-oven painikkeet

duraplus®

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu



Tôkyô (alumiini)

56
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Värit :

�7�0/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

�7�0/4�FI

Ulko-oven painikkeet

duraplus®

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu
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Tôkyô (alumiini)

Värit :

07�0/U�6

07�0S/U�6

07�0RH/U�4K

07�0RH/66N

07�0LRH/U7�Z *

07�0VKS/U�4Z *

07�0VK/U�6 *

07�0EVKS/6 *

F�
alumiini, messingin
väriseksi anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F90�0
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu

* vasen ja oikea
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duraplus®

�7�0RH/�00KL, UG *

07�0VK/�00KL, OZ0� *

07�0VK/�00KL, OZ07 *

07�0VK/�00KL, OL *

�7�0RH/9�S

Värit :

KISI� F U�4 KISI� F U�6

Lapsilukko ikkunanpainikkeisiin

Värit :

07�0VK/9�S *

F�
alumiini, messingin
väriseksi anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F90�0
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F90�0
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu

* vasen, oikea ja suora

Parvekkeen oviin



Trondheim (ruostumaton teräs)

60



6�

duraplus®

E�4�0Z/4�FI

Ulko-oven painikkeet

E�4�0Z/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu



Verona (alumiini)

6�



6�

duraplus®

Värit :

�5�0/4�FI

Ulko-oven painikkeet

�5�0/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu



Verona (ruostumaton teräs)

64
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duraplus®

E�800Z/4�FI

Ulko-oven painikkeet

E�800Z/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu



Verona (messinki)

66
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M�5�/4�FI

Ulko-oven painikkeet

M�5�/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

duraplus®

Värit :

Värit :

F7�
messinki, kiillotettu, 
lakattu

F7�
messinki, harjattu, 
lakattu

F5�-R
messinki, satiini -  
Resista®

F4�-R
messinki,  
satiinikromattu-  
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-  
Resista®

F49-R
messinki,  
kromattu - Resista®

F4�-R
messinki,  
satiinikromattu-  
Resista®



Vitória (alumiini)

68
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duraplus®

�5�5/4�FI

Ulko-oven painikkeet

�5�5/4�FI/4�FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F�
alumiini, 
hopeanväriseksi 
anodisoitu



Vitória (messinki)

70
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duraplus®

M�5�5/��FI

Ulko-oven painikkeet

M�5�5/��FI/��FIS

Välioven painikkeet

Värit :

Värit :

F7�
messinki, kiillotettu, 
lakattu

F7�
messinki, harjattu, 
lakattu

F5�-R
messinki, satiini -  
Resista®

F4�-R
messinki,  
satiinikromattu-  
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-  
Resista®

F49-R
messinki,  
kromattu - Resista®



7�
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HOPPE-
pikakiinnityskara

Painikkeet vain
painetaan yhteen

– valmis!

Ovenpainikkeiden kiinnitys:
Uuden tekniikan ansiosta ovenpainikkeet kiinnitetään paikoilleen 
yhdellä ainoalla kädenliikkeellä.

Kiinnitys ilman 
työkaluja

Ovenpainikkeiden kiinnitykseen 
kuluu vain noin 8 sekuntia

Painikkeiden helppo ja nopea irrotus:
Esimerkiksi mukana toimitettavalla kulma-avaimella tai ruuvimeis-
selillä.

�.� Aseta kulma-avain toisen painikkeen 
 kaulassa olevaan reikään, katso 
 oheinen kuva.
�.� Käännä avainta nuolen mukaisesti.
�. Pidä avain tässä asennossa ja vedä 
 painikkeet irti toisistaan.

HOPPE-pikakiinnityskaran edut yhdellä silmäyksellä:

 Nopea kiinnitys
 Löystymätön liitos
 Painikkeiden helppo ja 

 nopea irrotus
 Esteettinen ulkonäkö - ei 

 näkyviä pidätinruuveja

 HOPPE-pikakiinnityskara on 
 suojattu hyödyllisyysmallilla 
 ja sille on haettu patenttia.

 DIN EN �906 – normin 
 mukaisesti

 �0 vuoden toimivuustakuu

helppo nopea tukeva
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Ohjeita ovenpainikkeita hankittaessa

Painiketyypit

a) painikkeet ja pyöreä painikekilpi sekä 
 erillinen pyöreä avainkilpi

b) painikkeet ja pitkä aluskilpi
a) b)

WC-vääntönupit

soveltuvat standardiovivahvuuksille 
37-40 mm.

Avaimenreikä- ja 
vääntönuppivaihtoehdot

 BB
 BB-reikä

 OB
 ovaali OB-reikä

 SK/OL
 SK/OL (vääntönuppi ja  
 asentoilmaisin)

 RWSS/OL
 (vääntönuppi ja asentoilmaisin, 
 jossa punavalkonäyttö).
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Lisätietoja: www.hoppe.com - purchase check-list

Huomioi seuraavat mitat:

 Karareiän keskikohdan ja avaimen 
 kiertokeskiön välinen etäisyys

 Mittaa kilven pituus ja leveys ollaksesi 
varma, että ovilehdessä mahdollisesti 
olevat vanhojen helojen jäljet jäävät 
piiloon.

1

2
1

2

2

7�
 m

m
Karan paksuus

8 mm

Ovivahvuudet

Ulko-ovien vahvuudet vaihtelevat. 
Varmista oviesi paksuus (mm), 
se vaikuttaa karan pituuteen.

Väliovien vahvuus: 37-40 mm.

a
8 mm

b
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Teknisiä tietoja

Patentoitu design

Teräslevy

Pyöreä HOPPE-painikekilpi

Painikekilven erityispiirre on muovista alus-
kilpeä lujittava teräslevy.

Painikesettien pakkauksessa on selkeistä 
kuvista koostuva asennusohje.

Palautusjousi

(vasen/oikea)
sinkitty

Kaikissa HOPPE-pikakiinnityskarapai-
nikkeissa on palautusjousi.

Patentoitu design
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Alumiini

 moni-ilmeinen ja ajanmukainen mate-
riaali täydentämään niin toimiston kuin 
kodin sisustusta

 on pitkäikäinen, kestävä ja taloudellinen 
materiaali

 edustaa edistynyttä teknologiaa

 on saatavissa eri väreissä (pinta joko 
eloksoitu tai jauhemaalattu)

 ympäristöystävällinen materiaali

 eräs käytetyimmistä raaka-aineista teolli-
suudessa

 seos AlMg

 sulamispiste 650° C

 �00-prosenttisesti kierrätettävissä

 ei sisällä nikkeliä direktiivin 94/�7/EG 
mukaisesti (ei aiheuta allergisia reaktioita)

 ei vaadi galvanointia
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Materiaalit, pinnat ja niiden hoito

Messinki:
Messinkiset HOPPE-helat valmistetaan par-
haista messinkiseoksista. Helojen pinta suo-
jataan korroosiota vastaan joko läpinäkyvällä 
polttolakkauksella, galvanoimalla (esimerkiksi 
kromauksella) tai vakuumimenetelmällä 
viimeistelemällä. Kromatut tai vakuumimene-
telmällä viimeistellyt pinnat kestävät erittäin 
hyvin naarmuuntumista.
Messinkihelat eivät vaadi mitään erityistä 
hoitoa - puhdistus pehmeällä kankaalla ja 
vedellä riittää. Voimakkaita puhdistus- ja 
hankausaineita ei tulisi käyttää.
Resista®-merkityille HOPPE-messinkiheloille 
myönnämme Resista®-pintatakuun (ks. 
sivu 79).

Ruostumaton teräs:
Teräksiset HOPPE-helat valmistetaan kromi-
nikkeliteräksestä. Tätä materiaalia käytetään 
myös keittiö- ja kotitaloustarvikkeiden val-
mistuksessa sekä elintarviketeollisuudes-
sa, sillä se on ympäristöystävällistä eikä 
sillä ole terveydellisiä haittavaikutuksia. 
Kromin ja nikkelin muodostama näkymätön 
suojakerros tekee teräksestä ruostumat-
toman. Jos teräsheloilla tästä huolimatta 
näkyy jälkiä ruosteesta, on kyse ympäristö-
vaikutusten seurauksena muodostuneesta 
pintaruosteesta, joka rasvan ja öljypitoisten 
tahrojen tavoin voidaan poistaa teräkselle 
soveltuvalla puhdistusaineella.

Alumiini:
Alumiiniset HOPPE-helat valmistetaan korkea-
laatuisesta, ruostumattomasta
alumiiniseoksesta. HOPPE-kevytmetallihelojen 
pinnat on suojattu joko jauhepinnoitteella tai 
eloksoimalla. Eloksointi antaa heloille suojan, 
jonka ansiosta ne eivät kärsi ilmankosteudes-
ta, kevyestä mekaanisesta rasituksesta eivät-
kä kosketuksesta hikisin käsin. Alumiinihelat 
eivät vaadi mitään erityistä hoitoa - puhdistus 
pehmeällä kankaalla ja vedellä riittää.



79

Resista®

Resista® - helojen ulkopinnoille 
myönnettävä takuu

Resista®-merkittyjen HOPPE-helojen ul-
kopinnalla on �0 vuoden takuu. Siksi ne 
soveltuvat ihanteellisesti sekä rannikko-
seuduille että kohteisiin, joissa helat ovat 
jatkuvassa käytössä, kuten esimerkiksi jul-
kisiin rakennuksiin, liikkeisiin ja hotelleihin. 
Kaikki Resista®-merkityt tuotteet ovat jat-
kuvan laadunvalvonnan alaisia ja täyttävät 
uusina SFS-EN �670 - standardissa kor-
roosionkestolle asetetut vaatimukset.

Hoito:
Helat eivät tarvitse mitään erityistä hoitoa 
- puhdistus pehmeällä kankaalla ja vedellä 
riittää. Voimakkaita puhdistusaineita tai 
kemikaaleja ei tulisi käyttää.

HOPPE-takuut, katso sivu 80.

duravert®- ja 
duraplus®-tuote-
linjojen kromatuilla 
messinkipainik-
keilla on HOPPEn 
myöntämä �0 
vuoden Resista®-
pintatakuu!
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Resista®-merkityille tuotteille 
myönnettävä takuu

Takuun sisältö:
Myyjän lakisääteisen tuotevastuun lisäksi takaamme 
valmistajana seuraavin edellytyksin asiallisesti käsi-
teltyjen HOPPE-helojen kestävyyden. Takuu koskee 
Resista®-merkinnällä varustettuja painikkeita ja kattaa 
kaikki tuoteviat, jotka todistetusti johtuvat valmistus- 
tai materiaalivirheestä ja jotka ovat tunnistettavissa 
esim. tummuvasta tai laikulliseksi muuttuvasta pin-
nasta tai irtoavasta suojakerroksesta.

Takuun ulkopuolelle jäävät osat ja viat:
Takuun ulkopuolelle jäävät kaikki vaihdettavat osat 
(esim. ruuvit, karat, jouset jne.). Emme myöskään 
myönnä takuuta vaurioille, jotka ovat aiheutuneet
- käyttötarkoituksen vastaisesta tai epäasiallisesta 

käytöstä
- virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä
- asennus- ja hoito-ohjeiden laiminlyönnistä
- helojen muuttamisesta ja itse suoritetuista korjauk-

sista
- epäasiallisesta kemiallisesta tai fysikaalisesta käsit-

telystä (esim. terävien esineiden aiheuttamat pinta-
vauriot).

Takuuehdot:
Valintamme mukaan ensimmäinen loppukäyttäjä saa 
takuuajan sisällä joko veloituksettoman korjauksen tai 
uuden tuotteen veloituksetta. Muita kuluja, lähetys-
kustannuksia jne. ei korvata. Takuu myönnetään vain 
tuotetta ja ostokuittia vastaan, ja se vastaa suuruudel-
taan enintään ostohintaa.

Takuuaika:
Takuuaika on �0 vuotta, ja se alkaa siitä päivästä, jol-
loin ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Rek-
lamaatiotapauksissa pyydämme kääntymään suoraan 
tuotteen myyneen liikkeen tai valmistajan puoleen.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-75�7 Müstair

HOPPE-takuut

(Julkaistu 9/�005)
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HOPPE-toimivuustakuu ovi- ja 
ikkunaheloille

Takuun sisältö:
Myyjän lakisääteisen tuotevastuun lisäksi takaamme 
valmistajana seuraavin edellytyksin asiallisesti käsitel-
tyjen HOPPE-helojen kestävyyden.
Takuu koskee HOPPE-ovi- ja -ikkunahelojen toimi-
vuutta ja kattaa kaikki tuoteviat, jotka todistetusti joh-
tuvat valmistus- tai materiaalivirheestä.

Toimivuustakuu koskee seuraavia ominaisuuksia:
- kääntöliikkeen siirtyminen oven lukkoon tai ikkunan 
 kääntö-kippihelaan
- lukitusmekanismi (ikkunanpainikkeiden ollessa 

kyseessä lukittavien, itsestään lukkiutuvien ja 
Secustik®-toiminnolla varustettujen ikkunanpainik-
keiden lukitusmekanismi).

Takuun ulkopuolelle jäävät osat ja vauriot:
Tämän takuun ulkopuolelle jäävät kaikki vaihdettavat 
osat (esim. ruuvit, karat jne.). Emme myöskään 
myönnä takuuta 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)

- puutteellisesti toimivista elementeistä (ovista, 
ikkunoista) ja/tai helanosista (esim. lukosta, 
saranoista jne.).

Takuuehdot:
Valintamme mukaan ensimmäinen loppukäyttäjä saa 
takuuajan sisällä joko veloituksettoman korjauksen tai 
uuden tuotteen veloituksetta. Muita kuluja, lähetys-
kustannuksia jne. ei korvata. Takuu myönnetään vain 
tuotetta ja ostokuittia vastaan, ja se vastaa suuruudel-
taan enintään ostohintaa.

Takuuaika:
Takuuaika on �0 vuotta, ja se alkaa siitä päivästä, jol-
loin ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Rek-
lamaatiotapauksissa pyydämme kääntymään suoraan 
tuotteen myyneen liikkeen tai valmistajan puoleen.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-75�7 Müstair (Julkaistu 9/�005)
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HOPPE-yritysryhmä

HOPPE-yritysryhmä

Friedrich Hoppe perusti ovien 
heloja valmistavan yrityksen 
vuonna �95� Heiligenhausiin 
lähelle Düsseldorfia – Sak-
san lukko- ja helateollisuuden 
perinteistä keskusta. Vuon-
na �954 hän siirsi yrityksensä 
Hessenin osavaltiossa sijaitse-
vaan Stadtallendorfiin luoden 
samalla perustan yrityksen jat-
kuvalle kasvulle.
HOPPE-yritysryhmä, jota ny-
kyisin johtavat jo seuraavaa 
sukupolvea edustavat Wolf ja 
Christoph Hoppe, on sittem-
min kasvanut kansainväliseksi, 
Sveitsissä kotipaikkaansa pitä-
väksi yritykseksi.

Noin �700 työntekijää 9 eri tuo-
tantolaitoksessa Euroopassa ja 
USA:ssa sekä maailmanlaajui-
nen myyntiverkosto huolehtivat 
siitä, että hyvät helat ovat tänä 
päivänä osa asumiskulttuuri-
amme.

HOPPE tunnetaan Euroopan 
johtavana ovi- ja ikkunahelo-
jen kehittäjänä, valmistajana ja 
markkinoijana.

Tuotevalikoima

HOPPE on Euroopan johtava 
ovi- ja ikkunapainikemerkki ja 
siten luonnollinen valinta jokai-
selle, joka arvostaa asumisen 
laatua. Tuotteemme vakuutta-
vat paitsi korkealla laadullaan 
myös kilpailukykyisellä hin-
nallaan ja korostavat jokaisen 
henkilökohtaista elämän- ja 
sisustustyyliä.
Laaja tuotevalikoimamme 
tarjoaa sopivan vaihtoehdon 
jokaiseen makuun. Ammat-
tilaisille HOPPE-tuotteet ovat 
vaihtoehto numero �. 

Valikoimassamme on kauniis-
ti muotoiltuja painikkeita niin 
ikkunoihin kuin oviinkin, aina 
edustavaan pääsisäänkäyntiin 
asti - asiakkaan mieltymysten 
mukaan joko alumiinisena, te-
räksisenä tai messinkisenä.
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Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on meille 
itsestäänselvyys. Esimerkkeinä 
tästä voimme mainita:

 ympäristöystävälliset 
 valmistusmenetelmät

 käyttöveden hyödyntäminen 
ja prosessiveden kierrätys

 ympäristöystävälliset 
 pakkausmateriaalit

 uusiokäyttöön soveltuvi-
en jäännösmateriaalien 
hyödyntäminen yrityksen 
sisäisessä raaka-ainekier-
rossa

 prosessilämmön 
 hyödyntäminen

 jäsenyys ”Umweltallianz 
Hessen” –yhdistyksessä, 
joka ajaa kestävän tuotan-
topolitiikan asiaa Hessenin 
osavaltiossa.

Kaikki HOPPE-yritysryhmän 
tuotantolaitokset Saksassa ja 
Italiassa on sertifioitu DIN EN 
ISO �400� -standardin mukai-
sesti.

Hyvät helat

Laadun tuntee kädessä. Se 
antaa tunteen, että on tehnyt 
oikean valinnan.  HOPPE-
logosta tunnistettavat helat 
ovat merkkituotteita, joilla me 
lunastamme antamamme laa-
tulupauksen.
Kaikki HOPPE-yritysryhmän 
tuotantolaitokset Saksassa, 
Italiassa ja Tšekin tasavallas-
sa on sertifioitu DIN EN ISO 
900�:�008 -standardin mukai-
sesti.
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HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-75�7 Müstair 
 +4� (0)8� 85�6-600 · www.hoppe.com
 +4� (0)8� 85�6-666 · info.ch@hoppe.com
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Hyrylänkatu 8 C �5
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 +�58 (0)9 �584 �4�4
 +�58 (0)9 �584 00�6
 info.nordic@hoppe.com
 www.hoppe.com

Jälleenmyynti Suomessa:

SCANFINN OY
Suvilahdenkatu �0B
FIN-00500 Helsinki

 +�58 (0)9 774� �7�0
 +�58 (0)9 774� �7�0
 scanfinn@scanfinn.fi
 www.scanfinn.fi


