
duranorm® Alüminyum –
Yeni biçimler, yeni renkler
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duranorm® ürün grubundaki yeni serilerin avantajlarını keşfedin. Yüksek ka-
liteli alüminyumdan üretilmiş olan ürünler son derece cazip fiyat/performans 
oranıyla göz dolduruyorlar.
duranorm® ile kesinlikle ekonomik bir karar vermiş olacaksınız. Ancak daha 
da ince bir hesap yapanlar, HOPPE ile iyi bir adım attıklarından emin olabi-
lirler.

Biçim ve renkte çeşitlilik
Klasik şıklıktan modern sadeliğe kadar çok seçenekli bir biçim yelpazesin-
den seçim yapabilirsiniz. Üstelik çeşitli renklerin her biri, her serinin kendine 
özel biçim dilini yansıtır.
İlk kez otomotiv endüstrisinde kullanılan ve kendini kanıtlamış bir yöntem ile 
alüminyum kolların üzerinde gerek görsel olarak gerekse korozyana dayanıklı 
bir katman oluşturarak  krom ve altın renkli alüminyum kolları kullanımınıza 
sunuyoruz.

HOPPE markasının kalitesine güvenin
Yeni duranorm® serileri, HOPPE tarafından yüksek standartlara uygun olarak 
üretilen marka ürünlerdir. HOPPE Grubunun Almanya, İtalya ve Çek Cumhu-
riyeti‘ndeki tüm üretim tesisleri DIN EN ISO 9001:2008 (kalite) ve DIN EN ISO 
14001:2009 (çevre koruma) sertifikalıdır. 
HOPPE ürünlerinde karar kıldığınızda, yüksek kaliteli ürünler alırsınız ve ayrıca 
çevrenin korunmasına aktif olarak katkıda bulunursunuz. Bunlar, ekonomik 
olmanın yanı sıra müşterilerinizin de mutlaka ilgisini çekecek özelliklerdir.

Alüminyum – şaşırtıcı derecede çok yönlü
Alüminyum hafiftir, ancak buna rağmen yüksek derecede dayanıklılık sunar. 
İyi şekillendirilebilir ve korozyona karşı dayanıklıdır. Bu malzemenin avantajları 
mimariden otomotiv endüstrisine, havacılıktan makine sanayiine ve gıda 
ambalajlarına kadar pek çok alanda değerlendirilmektedir. Alüminyum ürün-
ler dayanıklı, güvenilir ve sağlık açısından sakıncasızdır.

Yararlanabileceğiniz performans
Yeni duranorm® serilerinde toplam fayda avantajıyla kâr edin. Bu size iyi bir 
ortaklık, değerli bir işbirliği için bir temel oluşturur ve sonuçta parasal avan-
tajlar sunar. Örneğin satış faaliyetlerinizin verimliliğini artırın ve uzun vadede 
ortaklaşa geliştirilen, hedef kitle odaklı pazarlama konseptlerinden yarar 
sağlayın.

Yeni alüminyum serileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için HOPPE 
müşteri temsilcimizle görüşün.

duranorm® – Her zaman ekonomik

Marka ürünler

Değer temelli 
şirket yönetimi

Aktif pazar payı

Uluslararası 
yönelim

Lojistik
Çevre dostu 

önlemler

İnovasyon

Koşullar

Kalite

Ve elbette duranorm® ürünleri için 
10 yıllık çalışma garantisi veriyoruz.
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Seriler
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Maribor
Kol modeli 1766
Resim renk: F1

Seattle
Kol modeli 168L
Resim renk: F271

Cádiz
Kol modeli 1767
Resim renk: F271

Dubayy
Kol modeli 1107
Resim renk: F1

Dublin
Kol modeli 1124
Resim renk: F94-1

İbiza
Kol modeli 1171
Resim renk: F1

Renk çeşitleri*

F1 - Alüminyum, 
doğal

F2 - Alüminyum, 
gümüş

F4 - Alüminyum, 
bronz

F94-1 - Alümin-
yum krom renkli 
satine mat

F271 - Alüminyum 
altın renkli parlak

F249 - Alüminyum 
krom renkli parlak

* Her serinin hangi renklere sahip olduğunu ekteki broşürde görebilirsiniz.
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