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Povrchové úpravy
Vybraný sortiment v tomto katalógu je v rôznych povrchových úpravách. Výrobky sú ošetrené kvalitnými povrchovými úpravami, napriek tomu nie každá povrchová úprava je vhodná do každého prostredia. Pri každej povrchovej úprave sme vyznačili vhodnosť použitia symbolom:
nízka záťaž – určené pre domáce prostredie (byty, domy, malé penzióny)
stredná záťaž – určené pre prostredie so zvýšenou frekvenciou pohybu ľudí (rodinné domy, hotely, ubytovne, menej
frekventované administratívne priestory, penzióny)
v ysoká záťaž – určené pre prostredie s vysokou frekvenciou pohybu ľudí (administratívne priestory, predajne, čerpacie stanice, nákupné centrá), sú vhodné aj do vlhkého prostredia.
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Záruka
Záruka na výrobky uvedené v katalógu je minimálne 2 roky od dátumu predaja na pokladničnom doklade. Výrobky
.
s predĺženou zárukou sú označené symbolom
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku nesprávnym ošetrovaním, na opotrebovanie výrobku používaním, prípadne mechanickým poškodením (napr. kľúčmi, prstienkami a pod.) Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli
po zakúpení dodatočne upravované zákazníkom, alebo jeho montážnikom. Rovnako na výrobky znehodnotené nekvalitnou montážou, na znehodnotenie tovaru manipuláciou a vlastnou prepravou. Takisto na umiestnenie výrobku
do nevhodného prostredia – pozrite „Povrchové úpravy - symboly“.

Garancia kvality
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Pri dodržiavaní všetkých našich pokynov a upozornení (vhodný výber do prostredia, manipulácia s tovarom, kvalitná
montáž a ošetrovanie výrobku) vám garantujeme dlhodobú životnosť výrobkov.

Výmena tovaru
Pri akomkoľvek nároku na výmenu alebo reklamáciu tovaru žiadame zákazníkov, aby jednotlivé diely zabalili tak, aby
nedošlo k ich ďalšiemu poškodeniu. V opačnom prípade poškodené diely nebudú vymenené.

Ceny
Ceny v katalógu sú platné od 1. 2. 2016. Sú uvedené za kompletný výrobok, v prípade kľučiek za pár bez DPH € a s DPH €.
Pri odbere tovaru na faktúru v hodnote nižšej ako 80 € bez DPH po zľave bude k cene tovaru pripočítané prepravné vo výške
4,32 € bez DPH.
Pri odbere tovaru na dobierku v hodnote nižšej ako 80 € bez DPH po zľave bude k cene tovaru pripočítané poštovné
vo výške 5,64 € bez DPH.
Pri odbere tovaru v hodnote vyššej ako 80 € bez DPH po zľave je prepravné ZADARMO!
Z dôvodu nestability cien materiálov na svetovom trhu, si vyhradzujeme právo na úpravu cien. Aktualizácie cien a sortimentu nájdete na adrese: www.mpkatalogy.sk. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že budete s naším tovarom
a poskytovanými službami spokojní.

Ošetrovanie
Na čistenie a ošetrovanie nepoužívajte žiadne agresívne chemikálie a čistiace prostriedky. Čistite len mäkkou vlhkou
handrou.
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HookyZERO

Montáž

Štvorhran 6 x 6 mm
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Zámok pre posuvné dvere SAB - HookyZERO je navrhnutý V 2 VARIANTOCH okrúhly a hranatý. Je dostupný vo viacerých povrchových úpravách. Zámok je
vždy zladený s ďalšími komponentami setu.

Set pre posuvné dvere
SAB - HookyZERO sa inštaluje
BEZ POUŽITIA NÁRADIA
A SKRUTIEK. Automaticky
sa prispôsobí hrúbke dverí
od 38 do 48 mm.

VEĽKÁ TOLERANCIA MEDZI
ZÁPADKOU A DIEROU V PROTIPLECHU ( +/- 7 mm), v porovnaní
s bežnými zámkami, vyváži nesprávne nastavenie dverí.

MALÉ ROZMERY ZÁPADKY
ZÁMKU A JEJ OSOBITÝ POHYB
- založenie a rotácia iba na konci
strelky, zaručujú hladké a bezpečné zatváranie.

Montáž je veľmi dôležitou súčasťou funkčnosti výrobku. Klaďte, prosím, preto dôraz na jej správnosť, a to dôkladným,
presným, priamym zameraním a vŕtaním otvorov. Odporúčame vám používať montážne návody (sú súčasťou balenia kľučiek, prípadne ich nájdete na našej webovej stránke, alebo sa poraďte u predajcu). Neupravujte, prosím, kovanie pri montáži a použite na montáž príslušné diely, ktoré sa nachádzajú v balení.
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POVRCH | OC – chróm lesklý

JEDNODUCHOSŤ
Zámok pre posuvné dvere SAB - HookyZERO
je výnimočný svojou jednoduchou montážou.
n v šetky komponenty sa inštalujú
bez použitia náradia a skrutiek
n jednotlivé prvky sú umiestnené na svoje miesto
manuálne a automaticky sa prispôsobia hrúbke dverí
n všetky časti do seba jednoducho zapadnú
počas montáže

POVRCH | OCS – chróm brúsený

POVRCH | ONS – nikel brúsený

DIZAJN
Zámok pre posuvné dvere SAB - HookyZERO
je vyjadrením čistých a moderných línií.
n jednoduché a čisté tvary
n jednotnosť tvarov všetkých komponentov
nm
 inimalistický dizajn, ktorý podčiarkuje vzhľad
posuvných dverí
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EKONOMICKOSŤ
Zámok pre posuvné dvere SAB - HookyZERO
zjednodušuje prácu a montáž.
POVRCH | OGS – bronz česaný mat

no
 tvory do čela dverí sú vyrezané pomocou jednej
frézy (otvor pre zámok, otvor pre madielko do čela
dverí a otvor pre protiplech)
n čas montáže je kratší v porovnaní s bežnými zámkami
n r ýchla montáž jednotlivých komponentov bez použitia náradia a skrutiek
Set na posuvné dvere okrúhly

SAB - HookyZERO - R
SET OBSAHUJE | zámok, mušle, madielko
do čela pouvných dverí, protiplech do zárubne
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Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

OC - chróm lesklý

38,50

46,20

OCS - chróm brúsený

38,50

46,20

ONS - nikel brúsený a lakovaný

38,50

46,20

OGS - bronz česaný mat

38,50

46,20

POVRCH | OC – chróm lesklý

POVRCH | OCS – chróm brúsený

POVRCH | OGS – bronz česaný mat
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POVRCH | ONS – nikel brúsený

Set na posuvné dvere hranatý

SAB - HookyZERO - HR
SET OBSAHUJE | zámok, mušle, madielko
do čela pouvných dverí, protiplech do zárubne
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

OC - chróm lesklý

48,00

57,60

OCS - chróm brúsený

48,00

57,60

ONS - nikel brúsený a lakovaný

48,00

57,60

OGS - bronz česaný mat

48,00

57,60
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www.kluckynadvere.sk
Katalógy MP:
Hranaté krytky pántov

TUPAI Design Line

Poštové schránky

Panikové kovania DORMA

TUPAI Line

Krbové náradie

Samozatvárače dverí GEZE

JNF Design Line

Uzamykacie systémy

Tesniace lišty

Italy Line
Italy EPR Line
Pullbloc Line
ECO Line

Sety na posuvné dvere

WB Line

Mušle na posuvné dvere

Aluminium Line

MP zámky

Slim Line Aluminium

Drevené madlá

Glass Line

Drevené dverné prahy

MP KOVANIA
Bojnická 10
831 04 Bratislava
02/444 555 85
www.mpkatalogy.sk

Ceny v katalógu sú s 20% DPH.

Z dôvodu nestability cien materiálov na svetovom trhu si vyhradzujeme právo na zmenu cien.
Aktuálne ceny nájdete vždy v elektronickej podobe katalógu na www.mpkatalogy.sk.

