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Enligt vårt sätt att se är ett Hoppe-märkesbeslag ett ingånget kvalitetsav- tal mot användaren. För 
att också realisera detta lämnar Hoppe en 10-års funktionsgaranti på samtliga dörr- och fönster-
handtag (under förutsättning att de aktuella monterings- och underhållsriktlinjerna följs. Hoppe-
märkesbeslag har i talrika tester bevisat sin uthålliga, problemfria funktion. Beroende på produkttyp 
genomförs varaktighetsprov och statiska belastningsprov, som efterliknar hård ”uthållighetsprov” 
för dörr- och fönsterhandtag, och därmed klart överstiger testerna och kraven i DIN EN 1906 resp. 
RAL-RG 607/9.

I provcyklerna för varaktighetsprovning enligt DIN EN 1906 och RAL-RG 607/9 testas beslagen iso-
lerade. Hoppe testar funktionen hos dörr- och fönstergrepp med praktisk inriktning (i motsvarande 
användningscykler) på produktbärarna (dörr- resp. fönsterelement). Detta betyder, att förutom den 
rena användningsfunktionen, testas också hållbarheten hos förbindelsen mellan beslag och pro-
duktbärare. Därvid är antalet användningscykler avsevärt högre än i de båda ovan nämnda tekniska 
reglerna. Med sin 10-års funktionsgaranti överträffar Hoppe också den 2-åriga garantin i de euro-
peiska riktlinjerna och anger därmed en ny kvalitetsstandard för märkesbeslag.

Vid traditionell montering av Hoppe dörrhandtag krävs ett flertal steg och olika grepp för att få de-
larna på plats. Detta är besvärligt och tidsödande. Hoppes Kvick-i-Sprint är betydligt snabbare och 
bättre. Mycket snabb montering av dörrhandtag: ca. 75 % tidsbesparing jämfört med traditionell 
montering av Hoppe dörrhandtag och inga insexskruvar. Med den nya tekniken fixeras dörrhandta-
get permanent med ett enda handgrepp.

Den grundläggande delen i den nya tekniken utgörs av den klämmekanism som utvecklats av 
Hoppe och som sitter i dörrhandtagets låsdel. Mekanismen tar tag om den solida fyrkantssprinten 
i dörrhandtagets tryckesdel och klämmer fast sprinten permanent och glappfritt. Tack vare utform-
ningen hos den solida sprinten utnyttjas hela fyrkanttvärsnittet för maximal överföring av vridmo-
mentet. Hoppes Kvick-i-Sprint är en steglös, axial fästmetod för dörrhandtag som följer riktlinjerna 
enligt DIN EN 1906 och som kan användas i dörrar av varierande tjocklekar (inom ett definierat 
område). 

Hoppe Kvick-i-Sprintplus heter den logiska vidareutvecklingen av den välbeprövade Hoppe Kvick-i-
Sprint-fastsättningen. Inte bara dörrhandtagen kan monteras på detta enkla sätt – utan skruvar och 
så gott som utan verktyg, men även de nya plana handtagsrosetterna. Estetiskt tilltalande plana 
handtagsrosetter och patenterade dörrhandtag med Hoppe Kvick-i-Sprint fastsättning monteras 
på dörren med få handgrepp. På dörren trycks rosetterna (försedda med styrtappar och returfjäder) 
och dörrhandtagen enkelt ihop. Hela handtagssetet med returfjäder monteras så på ett par sekun-
der utan genomgående fastskruvning – även vid renovering.

Rosetten av starkt rostfritt stål som bara är 2 mm tjock i kombination med den av de många attrak-
tiva handtagsdesignerna ger ett speciellt intryck till varje dörr. Beroende på hur dörren är förberedd 
är användning både med eller utan nyckelskylt möjlig. Passar till låstyp 2014 eller liknande för in-
nerdörrar.

Hoppes funktionsgaranti

Hoppe Kvick-i-Sprint

Hoppe Kvick-i-Sprintplus

HOPPE FUNKTION


