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Pencere Kolları



Daha fazla bilgi için sayfa 4.
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HOPPE Çalışma Garantisi

HOPPE müşterilerine verdiği kalite sözünü tüm kapı ve pencere kollarına 10
yıl çalışma garantisi vererek – montaj ve bakım yönetmenliklerine uyulduğu
takdirde- yerine getirmektedir.

HOPPE markalı ürünlere sürekli olarak sayısız testler uygulanarak kusursuz
çalışmalarına yönelik kontrol edilmektedir. Bu testlerde kapı ve pencere kolları
üzerinde günlük kullanımlarına uygun bir şekilde devamlılık ve statik yüklenme
denemeleri gerçekleşmektedir.

HOPPE tarafından gerçekleştirilen testler DIN EN 1906 veya RAL-RG 607/9’ un
kontrollerinden ve gerekliliklerinden çok daha kapsamlıdır çünki DIN EN 1906
veya RAL-RG 607/9 testlerinde ürünler izole edilerek test edilmektedir. HOPPE
ise ürünleri taşıyıcı nesne (kapı,pencere) üzerine monte ederek pratiğe uygun
kullanımlarını test etmektedir. Bu aşamada salt açma kapama işlevinin yanısıra
bağlantı parçalarıda test edilmektedir.

Bu testlere göre HOPPE tarafından üretilen kapı ve pencere kolları DIN EN
1906 veya RAL-RG tarafından öngörülen kriterlerin çok daha üstündedir,
dolayısı ile çok daha uzun ömürlüdür.

Kapı ve pencere kolları HOPPE
tarafından pratiğe uygun bir şekilde,

günlük kullanımdaymış gibi test edilmektedir.

HOPPE tarafından verilen 10 yıl çalışma garantisi, Avrupa Yönetmenlikleri-
nin şart koştuğu 2 yıl garanti süresinin üzerine çıkmakta ve bu durum marka
ürünlere yeni bir kalite anlayışı getirmektedir.

Bir sonraki sayfada DIN EN 1906 veya RAL-RG 607/9 ile HOPPE kriterleri ile
uygulanan testlerin karşılaştırması gösterilmektedir.
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DIN EN 1906 
uyarınca kontrol 
kriterleri

HOPPE Kontrol
kriterleri

100.000 
Kontrol periyodu 
(Oturma alanı)

200.000 
Kontrol periyodu
(Obje alanı)

Kapı elemanında
182.500 kullanım sayısı 
(Oturma alanı

Kapı elemanında 
255.500 kullanım sayısı
(Obje alanı)

RAL-RG 607/9 
uyarınca kontrol 
kriterleri

HOPPE Kontrol
kriterleri

10.000 
Kontrol periyodu

Pencere elemanında
15.000 kullanım sayısı

1. Kapı kollarındaki testler
DIN EN 1906, ürünlerin dayanıklılığı için iki sınıfı belirleyici olarak kabul et-
mektedir ve bunlar esas alınarak çeşitli kontrol periyotlarına sahip devamlılık 
kontrollerinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir:

•	Sınıf 6: 
Orta derecede kullanım sıklığı. Kolların oturma alanında kullanılması: 
100.000 kontrol periyodu (1 kontrol periyodu = bir kapının bir kereye mah-
susu açılıp kapatılması)

•	Sınıf 7: 
Sık kullanım. Kolların obje alanında kullanılması: 200.000 kontrol periyodu

HOPPE çalışma garantisi için daha yüksek ölçüler koyulmaktadır. Bütün de-
vamlılık kontrollerinde kapı kolları, kapı elemanı ile bütünsel olarak kontrol 
edilmektedir. Bu kontrollerde kapı kolları oturma alanı için 182.500 kullanım 
sayısı (1 kullanım sayısı = Kapının 1 kez açılması ve kapatılması), obje alanı için 
255.500 kullanım sayısı ile test edilmektedir. 10 yıllık bir zaman aralığı dikkate 
alındığında, bu günde 50 veya 70 kullanım sayısına denk gelmektedir. Kapı 
elemanındaki sürekli kullanım denemesinde kapı kolu veya kolun herhangi bir 
parçası çözülmemelidir. Testlerden sonra kapı kolları sağlamlıklarına yönelik 
kontrol edilmektedir. Bunlar kusursuz olarak çalışmaya devam etmelidirler.

2. Pencere kollarındaki testler
Pencere kolları alanında RAL-RG 607/9, devamlılık kontrollerinde 10.000 
çevirme/aralama kontrol periyodunun gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 
Bu konuda da HOPPE bir adım önde gitmektedir. Böylece HOPPE pence-
re kolları, çalışma garantisi kapsamında pencere elemanı üzerinde 15.000 
çevirme/aralama kullanım sayısı (1 çevirme/aralama kullanım sayısı = Pence-
renin 1 kez açılması ve kapatılması ile pencerenin 1 kez aralanarak açılması 
ve kapatılması) ile kontrol edilmektedir. Bu kullanım sayısı, 10 yıl hesaplan-
dığında, pencerenin günde 4 kez açılmasına ve kapatılmasına ve ek olarak  
4 kez aralanarak açılmasına ve kapatılmasına denk gelmektedir. Sürekli kul-
lanım denemesinden hemen sonra pencere kolları da sağlamlıklarına yönelik 
kontrol edilmektedir. Bu kollar kusursuz olarak çalışmaya devam etmelidirler.

10 yıllık yoğun kullanımdan sonra bile halen
kaliteli ve sağlam kol!

+ 27,5 % !

+ 82,5 % !

+ 50 % !
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Malzemeler, yüzeyler ve bunların bakımı.

Alüminyum:
HOPPE markalı Alüminyum kollar yüksek kaliteli alaşımlardan üretilmektedir. 
HOPPE hafif metal kolların yüzeyleri eloksal veya statik boya teknolojisi ile 
kaplanmaktadır. Eloksal kaplı kollar el terine, rutubete ve mekanik etkenlere 
(çizilme) karşı dayanıklıdır. 
Temizlik sadece yumuşak bir bez ve su ile sağlanır. Keskin temizlik malzeme-
leri kullanılması tavsiye edilmez.

Pirinç:
HOPPE markalı Pirinç kollar en iyi alaşımlardan üretilmektedirler. Yüzeyler 
korozyona karşı şeffaf lak ile veya galvanik metodlarla (krom kaplama) veya 
vakumlama tekniği ile kaplanmakta ve yüksek çizilmezlik özelliği sağlamak-
tadır. Temizlik sadece yumuşak bir bez ve su ile sağlanır. Keskin temizlik 
malzemeleri kullanılması tavsiye edilmez. 
Pirinç kollar ayrıca Resista® ile yüzey garantili kaplanabilir (bkz. sayfa 7).
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Resista®

Resista® – HOPPE Yüzey Kaplama Garantisi

HOPPE Resista® kaplamalı ürünler 10 yıl garanti kapsamı içindedir.

Sahil bölgelerinde ve Hotel, İş merkezi gibi yoğun kullanımlı yerler için idealdir.

Tüm Resista® kaplamalı ürünler daimi olarak Avrupa normu EN 1670 kalite 
kontrollerine tutulmaktadır (Kilit ve Yapı elemanları korozyon testleri).

Temizlik:
Kirlenmeler yumuşak bir bez ve su ile giderilebilir. Keskin temizlik ilaçları kulla-
nılması tavsiye edilmemektedir. Bunların yanında kollara özel bir bakım gerek-
memektedir.

duravert® ve duraplus® katagori-
lerinde bulunan pirinç üzerine krom 
kaplama kapı ve pencere kolları 
HOPPE Resista® kapsamı içindedir.

Böylece HOPPE bu ürünlere de 10 
yıl yüzey garantisi vermektedir!
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Secustik® – Duyulan güvenlik
özelliğine sahip Pencere Kolu

Secustik® pencere kolları patentli bir kilitleme mekanizması sayesinde ispan-
yoletin dışarıdan kaydırılarak veya manipule edilerek açılmasını önler. Kol ro-

zeti içindeki kilit mekanizması, kolun içeriden normal 
bir şekilde kullanılmasına müsaade eder. Dışarıdan 
müdahalelere ise mekanizma kendisini kilitleyerek 
imkan sağlamaz.
Böylece bu kollar AhS RAL-RG607/13 normlarına 
uygundur. 180 derecelik bir – kilitliden, devrik (va-
sistas) konumuna- harekete geçirmede kilit meka-
nizması keskin klik sesiye değişik kol pozisyonlarına 
geçer. Bu tipik Secustik® sesi, pencere kolundaki 
duyulan güvenliktir.

Tipik Secustik® sesi böyle meydana çıkar

Secustik® pencere kolunun 
patentli kilitleme mekaniz-
ması.

Pencere kolunun çevrilmesi 
esnasında emniyet pimleri 1  
keskin bir klik sesiyle yuvaya 
2  preslenerek oturtulur.

Çevirme esnasında emniyet 
pimleri 1  bağlantı elema-
nından 3  diğer boş yuva-
lara 2  yine duyulabilecek 
şekilde aktarılır.

Secustik® tekniği sayesinde hırsızlık engellenir

Hırsızlık esnasında emniyet 
pimleri 1  ikinci bir kavra-
ma elemanı ile 3  yuvaya 2  
preslenerek oturtulur.

Bu pozisyonda emniyet pimi 
1  (kolun dışarıdan çevrilme-
sine olanak tanımaz, dolayısı 
ile pencerenin dışarıdan açıl-
ması engellenir.
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www.hoppe.com sitesinden Se-
custik® ile ilgili bilgiler ve Secustik® 
ile ilgili bir kısa-film indirebilirsiniz. 
Sorularınız için size en yakın HOPPE 
temsilcisiyle irtibata geçebilirsiniz.

Secustik®

özellikli pencere kolları
Katalog 
Sayfası

0530/US952
PSK-0530/US952-1

0739/US954
PSK-0739/US954-1

0643/US944
PSK-0643/US944

M0643/US943
PSK-M0643/US943

0738/US945
0810/US10

18
18
20
20
22
22
23
23
24
26

Avrupa Patenti
EP 1121501
Secustik®
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Secustik® hem Marka hem de Patent yasaları ile korunmaktadır.

Secu100®

özellikli pencere kolları
Katalog 
Sayfası

0810S/U10 (100 Nm) 26

Secu100® –
Performans, Koruma ve Konforda bir Standart

Secu100® – Performans Standardı

•	DIN V ENV 1627-1630 normlarına uygundur ve böylece tüm AB 
ülkelerinde pazarlanabilir

•	DIN 18104-1 normlarına uygundur ve böylece restore edilen alanlarda da 
kullanıma müsaittir.

•	Çekici bir ürün – fiyat ilişkisi

Secu100® – Koruma Standardı

•	100 Nm‘lik çevirme momentine kadar pencere kolunun rozet bedeninden 
aşırı döndürülerek çıkarılmasını önlemektedir ve çocuk güvenliğini 
tümüyle karşılamaktadır

•	pencereyle olan bağlantısı sayesinde her türlü zorlamayı engeller

100 Nm‘lik çevirme momentine kadar pencere kolunun rozet bedeninden 
koparılarak veya aşırı çevirerek çıkarılmasını önler.

Secu100® Marka yasaları ile korunmaktadır.

Secu100® – Konfor Standardı

•	kapalı veya devrik (Vasistas konumu) pencereleri, basit bir “düğmeye 
basma” eylemiyle kilitlemek

•	anahtar sayesinde yükseltilmiş kullanım kolaylığı

Çevirmek Koparmak

Rozet bedeni

Mil yuvası

Kapama levhası

Örtme levhası

Kitleme pimi

Anahtarlı kilit silindiri

Pencere Kolu

Pim
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Secu100® + Secustik® = Verimlilikte yeni standart,
duyulabilir güvenlikte emniyet ve komfor

Secu100® + Secustik® tekniği, Secu100® ile Secustik® tekniğini birleştirilmiş 
halidir. Böylece kol kilitli vaziyetteyken yüksek mekanik güvenlik sağlanır; kol 
kilitli değilse de merkezi güvenlik sağlanır. Yani:

Secustik® tekniği, pencereye dışarıdan yapılacak istenmeyen müdahalelerin 
entegre kilit mekanizması sayesinde büyük ölçüde önüne geçer. Çekici özel-
liği de, temel güvenlik için olan duyulabilir akustik sesleridir.

Secu100® + Secustik® Marka yasaları ile korunmaktadır.

Secu100® + Secustik®

özellikli pencere kolları
Katalog 
sayfası

0530S/US952 (100 Nm)
0739S/US954 (100 Nm)
0738S/US945 (100 Nm)

PSK-0810S/US10 (100 Nm)

18
20
24
26

Secu100® + Secustik® – En önemli avantajları

•	Avrupa normu DIN EN 1627-1630 normlarına uygunluğu, tüm AB ülkelerin-
de pazarlanmasını sağlar.

•	Hırsızlık önleyici ürünler için olan DIN 18104-1 normlarına uygundur ve böy-
lece renovasyon alanlarında kullanım oranını artırır.

•	Doğru pencere parçasıyla bağlanması halinde direnç durumlarının tüm is-
teklerini karşılar RC1-6 (WK 1-6)

•	Çekici ve pazar tarafından kabul görmüş pencere kolları, Luxembourg se-
risine (099), Atlanta (0530), Brugge (0715), Metz (0738) ve Brest (0739) se-
rilerine uygun

Secu100® tekniği, 100 Nm‘lik çevirme momentine kadar pencere kolunun 
rozet bedeninden koparılarak veya aşırı çevirerek çıkarılmasını önler.

Çevirmek Koparmak
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Kapalı pencere Aynı anda düğmelere basın

Basılı tutun ve çevirin

Çocuk emniyet donanımının yeni jenerasyonu sayesinde 
tedirginlik yaşamadan hayatınızın keyfini çıkarın

HOPPE çocuk emniyeti donanımları konusunda geliştirdiği yeni ürün KISI2. 
Atlanta, London, Tôkyô ve tabii ki New York serileri gibi popüler HOPPE 
ürünlerine kombine edilip kullanılabilir.
Bu yeni donanım, iki elin birden kullanılması gerekliliği sayesinde daha sağ-
lam bir güvenlik sağlar. KISI2 ayrıca standart çocuk emniyet donanımların-
dan çok daha zarif durur ve pencere kolu üzerinde göze batmaz.
KISI2 İsveç standartı SS3587’ye göre ve Nordtest metodu NT CONS 
018’e göre test edilmiştir.

Pencereyi açın

Avrupa Patenti
EP 1722048
KISI – Sürgü Emniyeti

1 2

3

3

KISI2

KISI2 özellikli
pencere kolları

Katalog 
Sayfası

KISI2/F/U26 29
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Problem
Alüminyum, ahşap ve plastik pencereler için gerek enerji tasarrufu gerekse 
güvenlik veya tasarım detaylarından dolayı, çeşitli kalınlıklarda pencere profil-
leri mevcuttur ve dolayısıyla bu profillere uygun çeşitli uzunluklarda kol pimine 
sahip pencere kolu ihtiyacı doğar.

Bu durumda farklı uzunluklardaki kol pimine sahip pencere kollarının ayrı ayrı 
tedarik edilmesi ve stoklanması gerektiğinden dolayı stok maliyetleri artar ve 
stok takibi zorlaşır.

HOPPE‘den çözüm
Farklı kalınlıklardaki pencere profilleri için tek bir pencere kolu. Patentli uyum-
lu kol pimi sayesinde farklı profil kalınlıkları için tek ölçülü pencere kollarını 
kullanabilirsiniz. 

Kol yuvası ve kol piminin arasında bulunan yay sayesinde, kol pimi profil ka-
lınlığına göre kendiliğinden uyum sağlar ve ispanyolet göbeğine baskı uygu-
ladığından yuvaya sıkıca oturur.

Kola entegre Secustik® Tekniği kol piminin dışarıdan müdahale ile çevrile-
rek kopartılmasını ve ispanyoletin kaydırılarak açılmasını engeller. 

Pim uzunluğu değişken Secustik® Pencere Kolu 10 mm. kadar olan 
ölçü farklılıklarını karşılar ve farklı kalınlıklardaki profil kesitlerinde kullanılabilir. 
Bu teknik elbette ki RAL onaylıdır. HOPPE tüm ürünlerinde olduğu gibi, Pim 
uzunluğu değişken Secustik® pencere kollarının fonksiyonuna da 10 yıl ga-
ranti vermektedir.

Pim uzunluğu değişken Secustik®-Pencere kolu. Pim uzunluğu 32 mm.

* Secustik® özellikli pencere kol-
ları, kol demirine dışarıdan yapılan 
müdaheleleri önleyen patentli bir 
kilitleme mekanizmasına sahiptir.

Yay

Dişli

Yay

Pim

32 mm
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Sabit pimli pencere kollarına oranla, Pim uzunluğu değişken Secustik® pen-
cere kollarını kullanmak, stok çeşitliliğini oldukça azalttığından dolayı stok 
maliyetlerinizin düşürülmesine ve stok takibinin kolaylaşmasına katkı sağlar.

Pim uzunluğu değişken kollar öncelikli olarak New York modeli pencere kol-
larında standart olarak 32-42 mm kapsayacak ölçülerde uygulanmaktadır ve 
bu ölçülere uygun 2 farklı ölçüde montaj vidası ile sunulmaktadır. Farklı ölçü 
aralıklarına uyumlu kollar sipariş  üzerine üretilir.

Aşağıda bulunan renkler standart olarak sunulmaktadır.

Pim uzunluğu değişken New York modeli  
Secustik® pencere kollarının kısaca özellikleri:

•	Kola entegre yaylı pim sayesinde değişik kalınlıklı profillerde kullanma imkanı
•	Pim uzunluğunun profil kalınlığına kademesiz olarak uyumu
•	10 mm köprüleme imkanı
•	Patentli Secustik® tekniği sayesinde dış müdahalelere karşı kilitleme mekanizması
•	Stok alanı ve maliyetlerini azaltma imkanı
•	10 yıl fonksiyon garantisi
•	RAL onaylı Marka kalitesi

Pim uzunluğu değişken Secustik®-Pencere kolu. Pim uzunluğu 42 mm.

Dişli

Pim

42 mm

Yay

F9016
Beyaz

F8707
Kahverengi

F1
Gümüş

F2
Şampanya

F3
Altın

F4
Bronz

F9
Titan
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Montaj örneği:
Montaj için kolun açık (yatay) pozis-
yona getirilmesi ve çevrilebilir kapak-
ların hafif çekilerek yana tarafa çev-
rilmesi gerekir.
Şimdi iki vida yerine rahatça ulaşa-
bilirsiniz

Çevrilebilir kapak

Vida yeri

Çevrilebilir kapak, 
alt rozetin ön kısmını örter.Tam kapak alt rozetleri örter.

HOPPE Pencere Kollarının Montajı

Tam kapak ve çevrilebilir kapaklar sayesinde HOPPE pencere kolları büyük 
çaba gerektirmeden monte ve demonte edilebilir.

Çevrilebilir kapaklı pencere 
kolları

Tam kapaklı pencere 
kolları

Montaj örneği:
Montaj için kolun açık (yatay) pozis-
yona getirilmesi gerekir ve tam ka-
pağın yana çevrilmesi gerekir. Şimdi 
iki vida yerine rahatça ulaşabilirsiniz. 

Tam kapak

Vida yeri
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Bir bakışta HOPPE Pratik Kol Bağlantısının avantajları:

•	Çok hızlı Montaj süresiı:  
alışılmış kapı kolu montajına kıyasla yaklaşık %75‘lik bir zaman tasarrufu

•	Kapı kolu yuvasına entegre sıkıştırma mekanizması
 - montaj işlemi için allen anahtara ihtiyaç olmaz
 - kapı kolları basitçe bağlanır
 - kapı kolları uzun yıllar dayanıklı bir şekilde sabitlenir
 - uzun yıllar gevşeme olmaz

•	Kapı kolu yuvasına entegre sıkıştırma mekanizması
 - montaj işlemi için allen anahtara ihtiyaç olmaz
 - kapı kolları uzun yıllar dayanıklı bir şekilde sabitlenir

•	HOPPE kol demiri kullanıldığında
 - Kola basma anında basma yükü kol demirinin  
tüm yüzeylerine aynı oranda dağılır, dolayısı ile boşluklar oluşmaz

•	DIN EN 1906 normlarına göre uygundur
 - farklı kapı kalınlıklarında kademesiz olarak kullanılabilir (belirtilen ölçüler 
dahilinde)

•	Kapı kolunun kolay ve pratik demontajı
 - kolla birlikte verilen allen anahtar veya tornavida yardımıyla kolayca 
demonte edilir

Vakit Nakittir –
Daha hızlı ve daha iyi: HOPPE Pratik Kol Bağlantısı

Bugüne kadar süregelen kapı kolu montajlarında, birden fazla işlem gerek-
lidir.
Bu durum hem zahmetlidir hem de zaman alır. HOPPE Pratik Kol Bağ-
lantısı sayesinde kollar tek bir hareket ile sabitleneceğinden hem vakitten 
hemde maliyetten tasarruf edilir.
Bu yeni bağlantı tekniğinin temeli, HOPPE tarafından geliştirilen, kapı kolunun 
içinde gizlenen sıkıştırma mekanizmasıdır. Bu mekanizma sayesinde kol de-
miri yuvanın içinde sağlam ve boşluk oluşturmayacak bir şekilde sabitlenir. 
HOPPE Pratik Kol Bağlantısı kademesiz bir kapı kolu bağlantısıdır ve çeşitli 
kapı kalınlıklarında da (verilen ölçüler dahilinde) kullanılabilir. Ayrıca HOPPE 
pratik kol bağlantısı DIN EN 1906 normlarına uygundur.

Kapı kolu montajı
yaklaşık 8 saniyede

www.hoppe.com adresinden HOPPE 
Pratik Kol Bağlantısı hakkında montaj ve 
demontaj videolarını izleyebilir ve indire-
bilirsiniz. Sorularınız için HOPPE partne-
riniz ile görüşebilirsiniz.

HOPPE Pratik Kol 
Bağlantılı iç kapı kolları

Katalog 
sayfası

1530/30P/30PS
1739RH/30P/30PS

M1643/844P/844PS
1810/30P/30PS

1710RH/30P/30PS

19
21
25
27
29

Basitçe
birleştirin -

Bitti

Önemli:
HOPPE Pratik Kol Bağlantısı başka
üreticilerin kol demirleriyle kullanılma-
malıdır!

Avrupa patent No. US- 7,686,357, Almanya tasarım tescil koruması altında 15

HOPPE Pratik Kol Bağlantısı



HOPPE Grubu

Friedrich Hoppe 1952 yılında, o zamanlar Alman kilit ve aksesuar merkezi 
olan Düsseldorf/Heiligenhaus‘ta, kapı aksesuarları üretmek için bir firma kur-
du. 1954‘te fabrikayı Stadtallendorf (Hessen)‘e taşıyıp, aralıksız gelişmenin ve 
büyümenin temelini attı.

Bugün İsviçre merkezli uluslararası bir firma olan HOPPE, ikinci nesli temsil 
eden Wolf Hoppe ve Christoph Hoppe tarafından yönetilmektedir.

Avrupa ve ABD de bulunan 8 ayrı fabrika, 2500’ü aşkın personel ve başta 
İsviçre, Fransa, İngiltere, ABD olmak üzere tüm dünyada bulunan geniş satış 
organizasyonu sayesinde HOPPE, Kapı ve Pencere kollarının tasarımında, 
üretiminde ve satışında sektör lideri olarak kabul edilmektedir.

HOPPE‘nin, çalışanlarına, müşterilerine, nakliyecilerine ve yerel çevresine 
karşı olan eşit ve tarafsız yaklaşımı sebebiyle firmanın temelini şu cümle kur-
makta: Kâr‘dan önce verimlilik. Şu cümleler de HOPPE grubunu özetlemek-
tedir:

“Yaratıcılık, kurallara karşı
olan mantıklı düşüncelerdir”

ve sonuç olarak:
“Diğerlerinden daha farklı ve daha iyi olmak.”

D-Stadtallendorf

HOPPE AG

I-St. Martin i.P.

HOPPE AG

CZ-Chomutov

HOPPE s.r.o.
North America, Inc.
USA-Fort Atkinson, WI CH-Müstair

HOPPE AG

GB-Wolverhampton

HOPPE (UK) Ltd.

I-Laas

Fabrika 3

I-Schluderns

Fabrika 2

I-St. Martin i.P.

Fabrika 1

Şirketlerin 10/2012 itibari ile Kurumsal Hukuk yapısı 

Hukuken ba ms zğı ı irketş
Hukuken ba ms z olmayanğı ı irkeş

HOPPE

D-Stadtallendorf

Fabrika 1

D-Bromskirchen

Fabrika 3

D-Crottendorf

Fabrika 4

Rusya
Temsilcili iğ
RUS-Moskova

Ukrayna
Temsilcili iğ
UA-Kiew

Finlandiya
Temsilcili iğ
FIN-Tuusula

HOPPE
España S.L.
E-Cornella del Llobregat

HOPPE
China Ltd.
HK-Hong Kong

Middle East
Temsilcili iğ
UAE-Dubai

Türkiye
Temsilcili iğ
TR-Istanbul

İ
ğ

sveç
Temsilcili i
S-Kungsbacka

HOPPE
France E.U.R.L.
F-Illzach

Çin
Temsilcili iğ
RC-Pekin

CDN-Mississauga
North America, Inc.
HOPPE

16
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Çevre Koruma

Çevre koruma HOPPE‘de temel ilke-
dir. Temiz çevre için alınan önlemler-
den bazı örnekler:

•	Çevre koruyucu üretim teknolojisi
•	Atıksu temizleme tesisleri
•	Çevre koruyucu paketleme
•	Dahili sirkülasyon‘da tekrar kullanı-

labilir madde artıkları
•	Mekanizma ısısından yararlanma
•	Hessen Çevre Birliğinde üyelik

HOPPE‘nin Almanya, İtalya ve Çek 
Cumhuriyetindeki tüm üretim tesis-
leri DIN EN ISO 14001:2009 sertifi-
kalıdır.

Ürün Yelpazesi

Yaşam mekanını kendi tarzına ve zevkine göre değiştirmek isteyen herkes 
için HOPPE çok seçenekli modellerde Kapı ve Pencere kolları üretmektedir.
Sizi kalitesiyle birlikte uygun fiyatlarıyla da ikna edecek olan HOPPE yalnız-
ca şekil olarak değişik modellerde değil, aynı zamanda Alüminyum, Pirinç, 
Paslanmaz çelik ve Plastik olarak çeşitli materyaller kullanarak ürettiği Kapı 
ve Pencere kolları ile binaların dış kapılarından pencerelerine kadar getirdiği 
teknik çözümlerle profesyonellerin de vazgeçilmez markasıdır.

Kapınıza yakışan kol.

Kaliteye dokunmak güzeldir ve iyi bir 
„hamle“ yapıldığı hissi verir. H  lo-
golu kollar ve aksesuarlar marka 
üründür ve böylece tabii ki HOPPE 
kalite kapsamı içerisindedir.
HOPPE‘nin Almanya, İtalya ve Çek 
Cumhuriyeti‘ndeki üretim tesisleri 
DIN EN ISO 9001:2008‘e göre ser-
tifikalıdır. Kaliteye verilen önem ve 
gayret de sürekli devam eden bir 
süreçtir.
HOPPE teknik açıdan kusurusuz bir 
ürün üretmenin yeterli olmayacağının 
farkında.
Kalite taleplerine rasyonel yaklaşım, 
kuralına uygun konformitet, kısa 
ürün ömrü dönemleri ve özellikle ya-

kın müşteri ilişkisi HOPPE‘nin yoğunlaştığı önemli kriterlerdir. 
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0531VK/U76

duraplus®

0530S/US952 (100 Nm)

0530/US952

PSK-0530/US952-1

18

Atlanta Serisi (Alüminyum)



554/3346 – sağ 554/3346 – sol 1530/3346

0530/66N/U26/0530/66NS/49PNS

1530/30P/30PS

099KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS
HS-0530/431N/422

F9016
Beyaz

F8707
Kahverengi

F1
Gümüş

F2
Şampanya

F3
Altın

F4
Bronz

F9
Titan

Alüminyum:

19

Atlanta Serisi (Alüminyum)



0739S/US954 (100 Nm)

0739/US954

PSK-0739/US954-1

duraplus®

20

Brest Serisi (Alüminyum)



76G/3346 1739RH/3346

1739RH/30P/30PS

0739/66N/U26/0739/66NS/49PNS

099KH/66N/U26/0739/66NS/49PNS
HS-0739/431N/422

Alüminyum:

F9016
Beyaz

F8707
Kahverengi

F1
Gümüş

F2
Şampanya

F3
Altın

F4
Bronz

F9
Titan

21



duraplus®

Yeni!

0643/US944

PSK-0643/US944

HS-0643/419/420

F9
Titan

Alüminyum:

F1
Gümüş

22

Dallas Serisi (Alüminyum, Pirinc)



M0643/US943

M1643/844P/844PS

PSK-M0643/US943

HS-M0643/419N/423

Pirinc:

F41-R
Mat krom-
Resista®

F49-R
Parlak krom-

Resista®

F77-R
Parlak sarı-

Resista®

F71
Parlak sarı

23



duraplus®

0738S/US945 (100 Nm)

0738/US945

24

Metz Serisi (Alüminyum)



Alüminyum:

F9005
Siyah

F9016
Beyaz

F8707
Kahverengi

F1
Gümüş

F2
Şampanya

F4
Bronz

F9
Titan

0738/51N/U34/0738/51NS/51PNS

0990KH/51N/U34/0738/51NS/51PNS

25



duraplus®

0810S/U10 (100 Nm)

0810/US10

PSK-0810S/US10 (100 Nm)

PSK-0810/U10

26

New York Serisi (Alüminyum)



1810/3346

0810/961N/U10/0810/962NS/962PNS

099KH/961N/U10/0810/962NS/962PNS

0810/U10

HS-0810/431N/422

1810/30P/30PS

Alüminyum:

F9016
Beyaz

F8707
Kahverengi

F1
Gümüş

F2
Şampanya

F3
Altın

F4
Bronz

F9
Titan

27

New York Serisi (Alüminyum)



0710S/U26

PSK-0735/U26

0710LVK/U71Z (F1, F9010)

duraplus®

0710/U26

28

Tôkyô Serisi (Alüminyum)



1710RH/3346

099KH/66N/U26/0710/66NS/49PNS

Alüminyum:

F9016
Beyaz

F8707
Kahverengi

F1
Gümüş

F2
Şampanya

F3
Altın

F4
Bronz

F9
Titan

0710RH/66N/U26/0710/66NS/49PNS

1710RH/30P/30PS

U26SV

76G/3346/1710RH

KISI2/F/U26

29



duraplus®

HS-571/419/420

HS-571/431N/422

HS-0643/419/420

duraplus®

30

Kaldırmalı Sürme Kapı kolları (Alüminyum)



HS-571/419

HS-571/431N

HS-0643/419

Alüminyum:

F9016
Beyaz

F8707
Kahverengi

F1
Gümüş

F2
Şampanya

F3
Altın

F4
Bronz

F9
Titan

31
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HOPPE AG · Türkiye İrtibat Ofisi
Bağdat cad. 414 · Gedik İş Merkezi, B blok 18 · TR-34844 Maltepe, İstanbul
Tel. +90 (0)216 383 25 98/99 · www.hoppe.com
Fax +90 (0)216 383 33 82 · info.tr@hoppe.com

HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
Tel. +41 (0)81 851 66 00 · www.hoppe.com
Fax +41 (0)81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com


