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madla v nerezovém provedení
LED

Takto označené madlo je volitelně dostupné i ve variantě
s LED podsvícením (k objednávkovému kódu přidejte
„-EL“, resp. „-ER“).

Madla ∅ 30 mm
(kolmá)

LED

Např.: MD02V-EL = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vlevo)
MD02V-ER = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vpravo)
MD02V = madlo bez LED podsvícení

Madla ∅ 30 mm
(vyosená)

LED

Madla
40 × 20 mm
(kolmá)

Madla
40 × 20 mm
(vyosená)
LED

LED

MD02K

MD02V

MD30V

MD48K

(600 mm/800 mm)

(600 mm/800 mm)

(600 mm/800 mm)

(280 mm/300 mm)

MD03K

MD03V

MD31V

MD49K

(800 mm/1000 mm)

(800 mm/1000 mm)

(800 mm/1000 mm)

(480 mm/500 mm)

MD04K

MD04V

MD32V

MD50K

(1200 mm/1400 mm)

(1200 mm/1400 mm)

(1000 mm/1200 mm)

(780 mm/800 mm)

MD05K

MD05V

MD33V

MD51K

(1300 mm/1800 mm)

(1300 mm/1800 mm)

(1200 mm/1400 mm)

(980 mm/1000 mm)

MD55K
(1180 mm/1200 mm)

Madla
40 × 10 mm
(kolmá)

Madla
40 × 40 mm
(kolmá)
LED

Madla
40 × 20 mm
(kolmá)
LED

Madla
40 × 40 mm
(kolmá)
LED

MD52K

MD13K

MD38K

MD56K

(300 mm/600 mm)

(300 mm/500 mm)

(600 mm/800 mm)

(760 mm/800 mm)

MD54K

MD14K

MD39K

MD57K

(1500 mm (900 mm)
/1800 mm)

(600 mm/800 mm)

(800 mm/1000 mm)

(960 mm/1000 mm)

MD15K

MD40K

MD58K

(800 mm/1000 mm)

(1000 mm/1200 mm)

(1360 mm/1400 mm)

MD16K

MD41K

MD59K

(1200 mm/1400 mm)

(1200 mm/1400 mm)

(1760 mm/1800 mm)

MD17K
(1600 mm/1800 mm)

Všechny doplňky vyobrazené na této stránce jsou
v nerezovém matném (broušeném) provedení.
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kliky a rozety

v nerezovém provedení

Rozety exteriérové

RE02HP

RE03OP

R = 2 mm

RER2

R = 6 mm

RER6

Rozety interiérové

RI01OV

Kliky rozetové

RI02HV

Koule rozetové

KL01RO

KL02RO

MD19VKOUL

KL06RO

KL03RO

KL05RO

KL08RH

KL09RH

MD28VKOUL

Kliky štítkové

GS01ZA

GS02ZA

GS03ZA

Všechny doplňky vyobrazené na této stránce jsou v nerezovém matném (broušeném) provedení.
Pro dodávku je třeba znát sílu křídla.
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KL07RS

madla v černém provedení
LED

Takto označené madlo je volitelně dostupné i ve variantě
s LED podsvícením (k objednávkovému kódu přidejte
„-EL“, resp. „-ER“).

Madla ∅ 30 mm
(kolmá)

LED

Např.: MDB02V-EL = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vlevo)
MDB02V-ER = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vpravo)
MDB02V
= madlo bez LED podsvícení

Madla ∅ 30 mm
(vyosená)

LED

Madla
40 × 20 mm
(kolmá)

Madla
40 × 20 mm
(vyosená)
LED

LED

MDB02K

MDB02V

MDB30V

MDB48K

(600 mm/800 mm)

(600 mm/800 mm)

(600 mm/800 mm)

(280 mm/300 mm)

MDB03K

MDB03V

MDB31V

MDB49K

(800 mm/1000 mm)

(800 mm/1000 mm)

(800 mm/1000 mm)

(480 mm/500 mm)

MDB04K

MDB04V

MDB32V

MDB50K

(1200 mm/1400 mm)

(1200 mm/1400 mm)

(1000 mm/1200 mm)

(780 mm/800 mm)

MDB33V

MDB51K

(1200 mm/1400 mm)

(980 mm/1000 mm)

MDB55K
(1180 mm/1200 mm)

Všechny doplňky
vyobrazené na této
stránce jsou vyrobeny
z hliníku a povrchově
upraveny práškovou
barvou (RAL 9005 mat
– INVER 49940).

Madla
40 × 40 mm
(kolmá)
LED

Madla
40 × 20 mm
(kolmá)
LED

Madla
40 × 40 mm
(kolmá)
LED

Tato povrchová úprava
práškové barvy je více
náchylná na poškrábání.
Mechanické poškození
běžným užíváním nemůže
být předmětem reklamace.

MDB13K

MDB38K

MDB56K

(300 mm/500 mm)

(600 mm/800 mm)

(760 mm/800 mm)

MDB14K

MDB39K

MDB57K

(600 mm/800 mm)

(800 mm/1000 mm)

(960 mm/1000 mm)

MDB15K

MDB40K

MDB58K

(800 mm/1000 mm)

(1000 mm/1200 mm)

(1360 mm/1400 mm)

MDB16K

MDB41K

MDB59K

(1200 mm/1400 mm)

(1200 mm/1400 mm)

(1760 mm/1800 mm)

MDB17K
(1600 mm/1800 mm)
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madla speciální
LED

a další doplňky

Takto označené madlo je volitelně dostupné i ve variantě
s LED podsvícením (k objednávkovému kódu přidejte
„-EL“, resp. „-ER“).

Např.: MD45V-EL = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vlevo)
MD45V-ER = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vpravo)
MD45K
= madlo bez LED podsvícení

Madla 40 × 20 mm se snímačem otisků prstů eKey ARTE
LED

LED

LED

LED

MD45K

MD45V

MDB45K

MDB45V

(1000 mm/1200 mm)

(1000 mm/1200 mm)

(1000 mm/1200 mm)

(1000 mm/1200 mm)

MD46K

MD46V

MDB46K

MDB46V

(1200 mm/1600 mm)

(1200 mm/1600 mm)

(1200 mm/1600 mm)

(1200 mm/1600 mm)

MD47K

MD47V

(1300 mm/1800 mm)

(1300 mm/1800 mm)

Vyobrazená madla
jsou v černé
práškové barvě
(RAL 9005 mat
– INVER 49940).

Madla
40 × 40 mm
dřevo (kolmá)

Madla ∅ 40 mm
dřevo (kolmá)

Madla
speciální
(mat)

Dopisní vhozy

VH01WH

MD34K

MD36K

(800 mm/1000 mm)

(1000 mm/1200 mm)

MD35K

MD37K

(1000 mm/1200 mm)

(1400 mm/1600 mm)

VH02E1B
(Další barevná provedení dopisních
vhozů na poptávku)

MD20B (600 mm/800 mm)
MD21B (1000 mm/1200 mm)
MD22B (1200 mm/1600 mm)
MD20B, MD21B, MD22B = madla pro
montáž do dveřní výplně
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kliky a rozety

v černém provedení

Kliky

KLB11RH

KLB12RH

Rozety exteriérové

MDB14KH

40

40

∅ 24,5

∅ 24,5

3

REBR2

REBR6

58

R = 6 mm

58

R = 2 mm

MDB13KH

R6

R2

Rozety interiérové/exteriérové

31

12

10,5

48

33,5

68

14,8

∅ 17,5

REB11HV

Všechny doplňky vyobrazené na této stránce jsou v černé práškové
barvě (RAL 9005 mat – INVER 49940). Tato povrchová úprava
práškové barvy je více náchylná na poškrábání. Mechanické poškození běžným užíváním nemůže být předmětem reklamace.

D O P L Ň K Y | p l a t n o s t o d 07/ 2020

7

madla speciální zápustná
LED

Takto označené madlo je volitelně dostupné i ve variantě
s LED podsvícením (k objednávkovému kódu přidejte
„-EL“, resp. „-ER“).

v INOX / NEREZ provedení

Např.: MDZ1-EL = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vlevo)
MDZ1-ER = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vpravo)
MDZ1
= madlo bez LED podsvícení

Madla zápustná
skrytá
LED

MDZ1
(61 × 800 mm)

MDZ2
(61 × 1200 mm)

MDZ3
(61 × 1600 mm)

MDZ4
(61 × 2000 mm)

Zápustná madla skrytá jsou
v provedení INOX.

Ukázka zapuštění
madla do těla výplně

Madla zápustná
s lemem

LED
MDM1
(200 × 200 mm)

MDM2

MDM3

(250 × 150 mm)

(155 × 550 mm)

Všechna madla
zápustná s lemem jsou
v nerezovém matném
(broušeném) provedení,
vnitřní část v povrchové
úpravě INOX.
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MDM5

MDM4

(400 × 115 mm)

(185 × 1400 mm)
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madla speciální zápustná
LED

Takto označené madlo je volitelně dostupné i ve variantě
s LED podsvícením (k objednávkovému kódu přidejte
„-EL“, resp. „-ER“).

v černém provedení

Např.: MDBZ1-EL = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vlevo)
MDBZ1-ER = madlo s LED podsvícením (z exteriéru vpravo)
MDBZ1
= madlo bez LED podsvícení

Madla zápustná
skrytá
LED

Ukázka zapuštění
madla do těla výplně

MDBZ1
(61 × 800 mm)

MDBZ2
(61 × 1200 mm)

MDBZ3
(61 × 1600 mm)

MDBZ4
(61 × 2000 mm)

Všechny doplňky vyobrazené na této stránce jsou v černé práškové barvě (RAL 9005 mat
– INVER 49940). Tato povrchová úprava práškové barvy je více náchylná na poškrábání.
Mechanické poškození běžným užíváním nemůže být předmětem reklamace.

Madla zápustná
s lemem

LED
MDBM1
(200 × 200 mm)

MDBM2

MDBM3

(250 × 150 mm)

(155 × 550 mm)

Všechny doplňky vyobrazené na této
stránce jsou v černé práškové barvě
(RAL 9005 mat – INVER 49940). Tato
povrchová úprava práškové barvy je více
náchylná na poškrábání. Mechanické
poškození běžným užíváním nemůže být
předmětem reklamace.

MDBM5

MDBM4

(400 × 115 mm)

(185 × 1400 mm)

D O P L Ň K Y | p l a t n o s t o d 07/ 2020

9

příslušenství HOPPE
Madla půlkulatá
(kolmá)

Kliky a rozety

KLB21RO

MDB23KO

Rozety interiérové / exteriérové
MDB60K
(560 mm/800 mm)

MDB61K
(700 mm/1000 mm)

MDB62K
(900 mm/1200 mm)

KLB22RH

Madla půlkulatá
(kolmá)

RIB21OV

RIB22HV

Madla ∅ 30 mm
(kolmá)

Madla
35 × 35 mm
(kolmá)

MDB63K

MDB67K

MDB70K

(600 mm/623 mm)

(560 mm/800 mm)

(400 mm/600 mm)

MDB64K

MDB68K

MDB71K

(800 mm/823 mm)

(700 mm/1000 mm)

(560 mm/800 mm)

MDB65K

MDB69K

MDB72K

(1000 mm/1023 mm)

(900 mm/1200 mm)

(900 mm/1200 mm)

MDB66K
(1200 mm/1223 mm)

Všechny doplňky vyobrazené na této stránce jsou v černé barvě
od firmy HOPPE (označení barvy F9714M).
Termín dodání doplňků HOPPE až 5 týdnů od objednání
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