Vario Line
2014
Platný od 1. 3. 2014

Trendové kľučky
s vymeniteľnou
výplňou
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Pomocné pravítko
Odmerajte vzdialenosť medzi osou
kľučky a osou kľúča (rozteč)

Š ta n d a rd n é rozm er y sú
z v ýra zn e n é farebnou
č i aro u .
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pre rozetové (delené) kovania
s preskrutkovaním sú potrebné
uvedené otvory
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Vážení zákazníci,
v tomto katalógu vám ponúkame nami vybraný sortiment dverného kovania od portugalského výrobcu TUPAI. Prísne
normy kvality, dlhodobá životnosť, moderný dizajn produktov, a taktiež ohľaduplnosť k životnému prostrediu pri výrobe priaznivo vplývajú na zákazníkov spoločnosti.
Vysoká kvalita, precízne spracovanie a vymeniteľné výplne sú charakteristiké črty pre TUPAI VARIO LINE. Vymeniteľná výplň v podobe živicových výplní s 3D efektom, ABS plastov alebo Swarovski komponentov, vám umožní vybrať
originálny dizajn, vhodný pre vaše dvere aj interiér.
Spoločnosť MP KOVANIA je ﬁrma so slovenským kapitálom založená v roku 2002. Od tohto obdobia pôsobí v oblasti
dverných kovaní a doplnkov na celom území Slovenskej republiky a od roku 2008 aj na území Českej republiky. Prevádzkujeme veľkoobchodný a maloobchodný predaj so sieťou maloobchodných partnerov na celom území SR a ČR.
V tejto oblasti dlhodobo budujeme meno kvalitného a spoľahlivého partnera. Naša spoločnosť vo svojej činnosti vsádza
na stabilitu, spoľahlivosť v poskytovaní produktov a služieb, na kvalitnú a ochotnú predajnú i popredajnú starostlivosť.
S pozdravom kolektív MP KOVANIA

Niekoľko rád pred zakúpením kľučiek
Zá k l a d n é rozd elenie int er iérových k ľučiek:
Rozetové, čiže delené kľučky v tejto sérii, označujeme veľkým písmenom HR (štvorcová rozeta) alebo RT (obdĺžniková
rozeta). Nakoľko sa väčšina rozetových kľučiek upevňuje prešróbovaním cez celú hrúbku dverí v mieste zámku, je potrebné, aby boli v zámku na to určené otvory. Tie sú znázornené v nákrese na prvej strane katalógu pri pomocnom pravítku.

Ty py o tvo rov
Skratkou BB označujeme otvor pre interiérový kľúč oválny (dózický)

TUPAI Line

Rozetové kľučky

Skratkou PZ označujeme otvor pre vložku (fabku)
Skratkou WC označujeme WC sadu s vmontovaným kľúčom
(k WC sade je potrebný zámok so spodným štvorhranným otvorom 6 × 6 mm)

Gu l e a ma d l á
Pri kľučkách s guľou uvádzame všetky predošlé údaje plus spresnenie, či sa jedná o kľučku pravú (označujeme RE)
alebo ľavú (označujeme LI). Guľa alebo madlo môže byť pevné alebo otočné.

od osi doľava

Mosadz, zliatina zinku

Skratkou BBQ označujeme otvor pre interiérový kľúč hranatý (dózický)

od osi doprava
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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)

Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

vysoká záťaž – určené pre prostredie s vysokou frekvenciou pohybu ľudí (administratívne priestory, predajne, čerpacie stanice, nákupné centrá), sú vhodné aj do vlhkého prostredia.
OC

BOC/OC

NP

chróm lesklý ()

čierny lesklý chróm /
chróm lesklý (/)

nikel perla ()

OCS

BVOC/CP

T

chróm brúsený ()

čierny velvet chróm /
chróm perla (/)

titán ()

CP

BPL

chróm perla ()

čierna perla ()

Montáž
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.
Nezabudnite pred inštaláciou mechaniku premazať univerzálnym mazivom napr. Pecol P 230.

Ošetrovanie
Na čistenie a ošetrovanie nepoužívajte žiadne agresívne chemikálie a čistiace prostriedky. Čistite len
mäkkou vlhkou handrou. Pri vydávaní neštandardných (piskľavých) zvukov alebo pri zadŕhaní použite
univerzálne mazivo napr. Pecol P 230.
Polosyntetický sprej, ktorý slúži na mazanie rôznych mechanických pohyblivých častí ako reťaze, prevodovky, zámky atď. Poskytuje ochranu
proti korózii, je odolný voči vode, slanému a kyslému prostrediu.

Balenie tovaru
Pre dokonalé zaistenie ochrany výrobku a komfort prepravy sme pre vás pripravili rozličné balenia výrobkov (sáčky,
krabičky, kartóny, blistre atď.) Balenie štandardne obsahuje návod na použitie, šablónu na montáž kovania, potrebné
skrutky, imbusové kľúče atď.

Záruka
Záruka na výrobky uvedené v katalógu je 5 rokov od dátumu predaja na pokladničnom doklade.
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“.
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Garancia kvality
Pri dodržiavaní všetkých našich pokynov a upozornení (vhodný výber do prostredia, manipulácia s tovarom, kvalitná
montáž a ošetrovanie výrobku) vám garantujeme dlhodobú životnosť výrobkov.

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. 3. 2014. Sú uvedené za kompletný výrobok, v prípade kľučiek za pár bez DPH € a s DPH €.

TUPAI Line

Výmena tovaru

Pri odbere tovaru na dobierku v hodnote nižšej ako 100 € bez DPH po zľave bude k cene tovaru pripočítané poštovné vo výške 5,63 € bez DPH.
Pri odbere tovaru v hodnote vyššej ako 100 € bez DPH po zľave je prepravné ZDARMA!
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.

Ako správne objednávať kovania
R oze tové k ľ učk y (delené) :
1. Názov modelu – napr. TI - BIG Vario - RT 3084RT
(uviesť vrátane „R“ alebo „HR“ a príslušného číselného kódu výrobku – ak sa pri danom modely uvádza)
2. Povrch – napr. OC alebo OCS alebo NP atď.
3. Typ otvoru – BB alebo PZ alebo WC

4. Prevedenie kľučka/kľučka alebo madlo/kľučka
5. Pri madlo/kľučka uviesť či pravá alebo ľavá podľa
obrázku na str. 3 v dolnej časti
6. Počet kusov

Mosadz, zliatina zinku

Pri odbere tovaru na faktúru v hodnote nižšej ako 100 € bez DPH po zľave bude k cene tovaru pripočítané prepravné vo výške 4,32 € bez DPH.

Vysvetlivky
zvýšená záruka 5 rokov

preskrutkovanie cez dvere

obsahuje vratný mechanizmus kľučky – pružinu

klikové nasadenie krytky rozety

neobsahuje vratný mechanizmus kľučky –
pružinu

informujte sa telefonicky

ROKOV ZÁRUKA
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Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Vario Line
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kľučka TUPAI BIG

Vario

kľučka TUPAI MINI

Vario

kľučka TUPAI MELODY
kľučka TUPAI MELODY
kľučka TUPAI LINH A 3
kľučka TUPAI LINH A 5

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

Vario

Vario
Vario

TUPAI Vario Line
Spoločnosť MP KOVANIA uvádza na trh novú líniu kľučiek od portugalského výrobcu TUPAI - kľučky zo série VARIO LINE s vymeniteľnou
výplňou. Grafika môže obsahovať ľubovoľne navrhnutý grafický motív
živicovej nálepky (firemné logo, piktogramy, čísla izieb, hobby, detské
motívy, meno alebo fotografiu dieťaťa) alebo sa môže výplň z ABS plastu
prispôsobiť prvkom interiéru (povrch dverí, alebo stien).
Elegantné živicové výplne s 3D efektom sú vysoko odolné proti
mechanickému poškodeniu a zaručujú dlhú životnosť a žiarivosť zvolenej grafiky.

Širokú ponuku výplní do kľučiek Vario
nájdete na našej stránke

www.kluckynadvere.sk
alebo priamo v predajniach.

Trendový ABS plast je veľmi tuhý termo-plastický materiál zaručujúci
mechanickú a chemickú odolnosť, farebnú stálosť a zdravotnú nezávadnosť. Výplň je možné kedykoľvek podľa želania vymeniť.
Originálne Swarovski komponenty v kombinácii s modernými kľučkami dodajú nádych luxusu každému interiéru. Krásne a očarujúce
brúsené krištáľové sklo je vyrábané s maximálnou presnosťou už vyše
100 rokov.

Okrem už známeho modelu kľučky Linha 3 Vario séria obsahuje aj nové
dizajnové kľučky BIG Vario, MINI Vario, MELODY a MELODY Vario
a LINHA 5 Vario. Kolekciu definuje nielen hranatý vzhľad v rôznych
povrchových úpravách, ale aj jej konštrukčné riešenie s jednoduchou
montážou a vynikajúcou funkčnosťou, ktoré zdôrazňujú minimalistický
charakter celej série.
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BIG Vario
Možnosti výplne:
bez výplne

živicová nálepka
vzorkovník na str. 22

drevený masív
str. 9

V zo rk y
e
vý pl ní ná jd et
22
ne
na st ra
al eb o na
k
w w w.t up ai .s

Ochranný plech
Ak chcete svojim dverám dodať punc
dokonalosti, odporúčame kľučku
BIG Vario kombinovať s elegantným
ochranným plechom. > str. 10

30

výplň
155

nerezová výplň
TI - výplň BIG - 046
Nerezové výplne je možné kombinovať s kľučkou
BIG Vario ľubovoľnej povrchovej úpravy

8

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

LN – leštená nerez (16)

pár

6,00

7,20

BN – brúsená nerez (58)

pár

4,50

5,40

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

30

Mosadz,
osadz, zliatina zinku

TUPAI Line

nerezová výplň

max.

8

živicové nálepky
TI - výplň BIG - živica
Viac nálepiek nájdete na str. 22
alebo na web stránke www.tupai.sk

výplň – živicové nálepky

pár

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

10,00

12,00

CP
chróm perla (18)

MASÍVNE
DREVO
do kľučiek BIG Vario a MINI Vario
je možné vložiť ľubovolný dekoračný materiál hrúbky 5 - 8 mm
(napr. rôzne druhy dreva extrahovaného
priamo z dverného masívu, farebné sklo,
umeleckú plastiku, rôzne druhy plastov)

BPL
čierna perla (146)

NP
nikel perla (142)

m
m
8
O

Big Vario

A
BK
Ú
HR DO
AŽ

R

T
titán (141)

TUPAI Line

OCS
chróm brúsený (96)

Jedinečná
novinka

Mosadz, zliatina zinku

OC
chróm lesklý (03)

TI - BIG Vario - RT 3084RT
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

45,00

54,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

52,50

63,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

52,50

63,00

ROKOV ZÁRUKA

kľ./kľ. + WC rozety

58,75

70,50

madlo ﬁx/kľ. + PZ rozety 52 x 52 mm

58,00

69,60

Uvedené ceny sú bez výplne.
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BIG Vario

s ochranným plechom

Možnosti výplne:
bez výplne

živicová nálepka
vzorkovník na str. 22

nerezová výplň

TUPAI Line

drevený masív

V zo rk y
e
vý pl ní ná jd et
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Bezrozetová konštrukcia
Pri použití kľučky BIG Vario bez rozety
je potrebné použiť zadlabávací zámok
s kkvalitným
>
lit ý vratným
t ý mechanizmom.
h i
Viac informácii u obchodných zástupcov.

30

výplň
155

nerezová výplň
TI - výplň BIG - 046
Nerezové výplne je možné kombinovať s kľučkou
BIG Vario ľubovoľnej povrchovej úpravy
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Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

LN – leštená nerez (16)

pár

6,00

7,20

BN – brúsená nerez (58)

pár

4,50

5,40

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

30

Mosadz,
sadz, zliatina zinku

str. 9

max.

8

živicové nálepky
TI - výplň BIG - živica
Viac nálepiek nájdete na str. 22
alebo na web stránke www.tupai.sk

výplň – živicové nálepky

pár

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

10,00

12,00

A s ocplhrecanhoným m

B s ocplhrecanhoným m
OC
chróm lesklý (03)

OCS
chróm brúsený (96)

OCS
chróm brúsený (96)

CP
chróm perla (18)

CP
chróm perla (18)

BPL
čierna perla (146)

BPL
čierna perla (146)

NP
nikel perla (142)

NP
nikel perla (142)

T
titán (141)

T
titán (141)

Big Vario

Big Vario

TI - BIG Vario - RT OP 3084

TI - BIG Vario - OP 3084

Cena platí pre všetky povrchy

Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

50,00

60,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

55,00

66,00

81,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

55,00

66,00

90,00

kľ./kľ. + WC rozety

62,50

75,00

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

60,00

72,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

67,50

81,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

67,50

kľ./kľ. + WC rozety

75,00

ROKOV ZÁRUKA

Uvedené ceny sú bez výplne.

Mosadz, zliatina zinku

OC
chróm lesklý (03)

TUPAI Line

B EZ ro ze ty

na ro ze te

ROKOV ZÁRUKA

Uvedené ceny sú bez výplne.
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TUPAI Line

MINI Vario

Možnosti výplne:
bez výplne

vzorkovník na str. 22

nerezová výplň

drevený masív
str. 9

V zo rk y
e
pl
vý ní ná jd et
22
na st ra ne
al eb o na
k
w w w.t up ai .s

30

výplň
80

nerezová výplň
TI - výplň MINI - 048
Nerezové výplne je možné kombinovať s kľučkou
MINI Vario ľubovoľnej povrchovej úpravy
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Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

LN – leštená nerez (16)

pár

5,00

6,00

BN – brúsená nerez (58)

pár

4,00

4,80

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

30

Mosadz, zliatina zinku

živicová nálepka

max.

8

živicové nálepky
TI - výplň MINI - živica
Viac nálepiek nájdete na str. 22
alebo na web stránke www.tupai.sk

výplň – živicové nálepky

pár

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

10,00

12,00

OC
chróm lesklý (03)

OCS
chróm brúsený (96)

NOVVR CÝH
PO

Big Vario
BPL
čierna perla (146)

Mini Vario
NP
nikel perla (142)

Melody

T
titán (141)

Mini Vario

Melody Vario

TUPAI Line

Matná čierna epoxidová povrchová úprava
ČIERNA PERLA je vďaka svojej novej
technológii vysoko-odolná, a preto je možné
ju aplikovať ako na rozety, tak aj na kľučky.

Mosadz, zliatina zinku

CP
chróm perla (18)

Do širokého sortimentu spoločnosti
MP KOVANIA sme zaradili kľučky
s novou povrchovou úpravou!

Linha 2

TI - MINI Vario - RT 3088RT
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

45,00

54,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

52,50

63,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

52,50

63,00

kľ./kľ. + WC rozety

58,75

70,50

madlo ﬁx/kľ. + PZ rozety 52 x 52 mm

58,00

69,60

ROKOV ZÁRUKA

Square

Cinto

Uvedené ceny sú bez výplne.
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Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

MELODY

Na vývoji tohto produktu
sa podieľala spoločnosť
MP KOVANIA

BBQ rozeta
52 × 35 mm

14
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PZ rozeta
52 × 52 mm

WC set
52 × 35 mm

OC
chróm lesklý (03)

NOVÉ

OCS
chróm brúsený (96)

TUPAI Line

CP
chróm perla (18)

BPL
čierna perla (146)

NP
nikel perla (142)

T
titán (141)

Melody

Mosadz, zliatina zinku

Novinkou v sortimente spoločnosti
MP KOVANIA sú nové čierno-biele kombinácie
povrchov kľučkiek MELODY Vario

TI - MELODY - RT 3099RT
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

45,00

54,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

52,50

63,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

52,50

63,00

kľ./kľ. + WC rozety

58,75

70,50

madlo ﬁx/kľ. + PZ rozety 52 x 52 mm

58,00

69,60

ROKOV ZÁRUKA
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MELODY Vario
Možnosti výplne:
bez výplne
živicová nálepka
vzorkovník na str. 22

ABS hrana
vzorkovník na str. 23

str. 17

Swarovski elements
str. 28 - 29

V zo rk y
e
vý pl ní ná jd et
22
ne
ra
st
na
al eb o na
k
w w w.t up ai .s

22

výplň
142

2

ABS hrany
TI - výplň MELODY - ABS

živicová nálepka
TI - výplň MELODY - živica

Vzorkovník ABS hrán nájdete na str. 23
alebo na web stránke www.tupai.sk

Viac nálepiek nájdete na str. 22
alebo na web stránke www.tupai.sk

výplň – ABS hrány
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22

Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

nerezová výplň

pár

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

5,00

6,00

výplň – živicové nálepky

pár

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

10,00

12,00

OC
chróm lesklý (03)

OCS
chróm brúsený (96)

Nerezová
výplň

BPL
čierna perla (146)

NP
nikel perla (142)

Kľučky MELODY Vario
dodávame taktiež
s nerezovou výplňou.
Ďalšie materiály naceníme individuálne.
T
titán (141)

Melody Vario

Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

CP
chróm perla (18)

TI - MELODY Vario - RT 3089RT
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

45,00

54,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

52,50

63,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

52,50

63,00

kľ./kľ. + WC rozety

58,75

70,50

madlo ﬁx/kľ. + PZ rozety 52 x 52 mm

58,00

69,60

ROKOV ZÁRUKA

Uvedené ceny sú bez výplne.

nerezová výplň
T
TI - výplň MELODY - 047
Nerezové výplne je možné kombinovať s kľučkou
MELODY Vario ľubovoľnej povrchovej úpravy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

LN – leštená nerez

pár

5,00

6,00

BN – brúsená nerez

pár

4,00

4,80
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Možnosti výplne:
bez výplne

Mosadz, zliatina zinku

živicová nálepka
vzorkovník na str. 22

ABS hrana
str. 23

V zo rk y
e
pl
vý ní ná jd et
22
na st ra ne
al eb o na
k
w w w.t up ai .s

Swarovski elements
str. 24 – 25

Rectangular

rozety

Obdĺžnikové rozety
Kľučka Linha 3 Vario je dostupná
v kombinácii so štvorcovou (HR) aj
obdĺžnikovou rozetou (RT).

22

výplň
128

2

ABS hrany

živicové nálepky

Vzorkovník ABS hrán nájdete na str. 23
alebo na web stránke www.tupai.sk

Viac nálepiek nájdete na str. 22
alebo na web stránke www.tupai.sk

TI - výplň L3 - ABS

výplň – ABS hrány

18

22

TUPAI Line

LINHA 3 Vario

pár

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

5,00

6,00

TI - výplň L3 - živica

výplň – živicové nálepky

pár

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

10,00

12,00

OCS
chróm brúsený (96)

OCS
chróm brúsený (96)

CP
chróm perla (18)

CP
chróm perla (18)

BOC/OC
čierny chróm lesklý /
chróm lesklý (124/03)

BOC/OC
čierny chróm lesklý /
chróm lesklý (124/03)

BVOC/CP
čierny velvet chróm /
chróm perla (128/18)

BVOC/CP
čierny velvet chróm /
chróm perla (128/18)

NP
nikel perla (142)

NP
nikel perla (142)

T
titán (141)

T
titán (141)

Linha 3 Vario

Linha 3 Vario

TI - LINHA 3 Vario - HR 3039Q
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

35,50

42,60

kľ./kľ. + BB rozety (oválny otvor)

37,50

45,00

ROKOV ZÁRUKA

TI - LINHA 3 Vario - RT 3039RT
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

35,50

42,60

ROKOV ZÁRUKA

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

37,50

45,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

37,50

45,00

kľ./kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku)

37,50

45,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

37,50

45,00

kľ./kľ. + WC rozety

45,00

54,00

kľ./kľ. + WC rozety

45,00

54,00

madlo ﬁx/kľ. + PZ rozety

52,50

63,00

madlo/kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

52,50

63,00

kľučka na eurookno

26,50

31,80

kľučka na eurookno

26,50

31,80

Uvedené ceny sú bez výplne.

TUPAI Line

OC
chróm lesklý (03)

Mosadz, zliatina zinku

OC
chróm lesklý (03)

Uvedené ceny sú bez výplne.
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TUPAI Line

LINHA 5 Vario

Možnosti výplne:
živicová nálepka
vzorkovník na str. 22

Rectangular

str. 26 – 27

rozety

Obdĺžnikové rozety
Satin

Leather

Rainbow

Black Wicker

Autumn
Leaves

Red and
Black

Kľučka Linha 5 Vario je dostupná
v kombinácii so štvorcovou (HR) aj
obdĺžnikovou rozetou (RT).

Linha 5
Vario

25

Mosadz, zliatina zinku

Swarovski elements

25

Underwater

With Love

Blue Glitter

živicové nálepky
TI - výplň L5 - živica

Gepard

Zebra

20

Camomile

Mini Animals

Honeycomb

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

Leaf

Viac nálepiek nájdete na web stránke
www.tupai.sk

výplň – živicové nálepky

pár

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

7,00

8,40

OC
chróm lesklý (03)

OCS
chróm brúsený (96)

OCS
chróm brúsený (96)

NP
nikel perla (142)

NP
nikel perla (142)

T
titán (141)

T
titán (141)

Linha 5 Vario

Linha 5 Vario

TI - LINHA 5 Vario - HR 3270Q
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

35,50

42,60

kľ./kľ. + BB rozety (oválny otvor)

37,50

45,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

37,50

45,00

kľ./kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku)

37,50

45,00

kľ./kľ. + WC rozety

45,00

54,00

madlo/kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku)

52,50

63,00

kľučka na eurookno

26,50

31,80

ROKOV ZÁRUKA

Uvedené ceny sú bez výplne.

Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

OC
chróm lesklý (03)

TI - LINHA 5 Vario - RT 3270RT
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

35,50

42,60

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

37,50

45,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

37,50

45,00

kľ./kľ. + WC rozety

45,00

54,00

madlo/kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

52,50

63,00

kľučka na eurookno

26,50

31,80

ROKOV ZÁRUKA

Uvedené ceny sú bez výplne.
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Vario line

živicové nálepky
Linha 3 Vario, Big Vario, Mini Vario, Melody Vario

Prispôsobí sa vám

výplň – živicové nálepky

V ýp lň
je m ož né
ke dy ko ľv ek
vy m en iť .

pár

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

10,00

12,00

Satin

Black Wicker

Underwater

Golf

TUPAI Line

Gepard

Zebra

Leather

Mosadz, zliatina zinku

Autumn Leaves

With Love
Živicová
cová nálepka môže obsahovať ľubovoľný grafi
grafický
cký motív
motív, napr
napr.::
I firemné logo, CI,

Camomile

I orientačný systém (piktogramy, čísla izieb),
I hobby motívy,

Honeycomb

I detské motívy,
I monogramy a iné texty,

Akúkoľvek inú
grafiku živicovej
nálepky naceníme
individuálne.

I fotografie, kresby,
I prvky interiéru (povrch dverí, alebo stien).

Rainbow

155

max.

8

25

22

Blue Glitter

2

Mini Vario
80

30

Linha 5
Vario

25

30

Big Vario

142

30

2

22

Melody Vario

30

128

22

Linha 3 Vario

22

Red and Black

max.

Mini Animals

8

Colourful Pencils

22

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

ABS hrany

HX – HD 29661

Alu brúsená

výplň – ABS hrány

pár

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

5,00

6,00

HX – HD 29001

Mystic Cuba hlad.

HX – HU 16219

Zelená hladká

Multiple hladký

HX – HD 218324

Buk metal gravír

HX – HU 161856

Zelená hladká

Fino antracit

HX – HD 225418

Hruška Messina perl.

HX – HU 138677

Červená hladká

HX – HD 293141

Sherwood sv.gravír

HX – HD 244146

Dub bielený gravír

HX – HU 185147

Hnedá hladká

HX – HD 296595

Rigoletto tm. gravír

HX – HD 243375

Dub škorica gravír

HX – HU 139552

Červená vínová perl.

HX – HD 298417

Rigoletto gravír

HX – HD 241267

Dub Molina gravír

HX – HU 16630

Zelená limetka perl.

HX – HD 298439

Makassar šedý gravír

HX – HD 243353

Dub Cortina gravír

HX – HU 15203

Fialová perl.

HX – HD 298566

Cono natural grav.

HX – HD 243127

Dub Paris gravír

HX – HU 15524

Modrá perl.

HX – HD 287635

Gaštan basalt gravír

HX – HD 247748

Dub strieborný gr.

HX – HU 15532

Modrá perl.

HX – HD 288512

Limed wood perl.

HX – HD 247747

Dub čierny gravír

HX – HU 167178

Zelená svetlá perl.

HX – HD 28605

Wenge Arusha gr.

HX – HD 25603

Smrek červený hladký

HX – HU 167190

Zelená perl.

HX – HD 298510

Sakura čierna hl.

HX – HD 253410

Červ.smrek tm.gravír

HX – HU 187166

Hnedá perl.

HX – HD 298511

Sakura biela hladká

HX – HD 254525

Borovica šedá gravír

HX – HU 141667

Oranžová perl.

HX – HD 292013

Cosmic cacao hl.

HX – HD 253081

Limba tabak

HX – HU 18014

Hnedá perl.

HX – HD 289775

Zebrano hladké

HX – HD 252380

Limba čoko gravír

HX – HU 17164

Antracit perl.

Rozšírenú ponuku viacerých druhov ABS
hrán nájdete na našej stránke:
www.klu c ky n a d vere.s k

HX – HU 11129

Žltá perl.

HX – HD 293182

HX – HD 29589

HX – HD 29002

Mystic Iguana hlad.

Mosadz, zliatina zinku

Pri väčšej zákazke je možné naceniť aj ďalšie materiály
zo širokej ponuky firmy Hranipex, vhodné pre výplň
(šírka 22 mm)

TUPAI Line

Linha 3 Vario, Melody Vario

23

Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

LINHA 3 Swarovski

Rectangular

rozety

Obdĺžnikové rozety
Kľučka Linha 3 Vario je dostupná
v kombinácii so štvorcovou (HR) aj
obdĺžnikovou rozetou (RT)
v rovnakej cene.

24

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

OC
chróm lesklý (03)

OCS
chróm brúsený (96)

OCS
chróm brúsený (96)

CP
chróm perla (18)

BVOC/CP
čierny velvet chróm /
chróm perla(1a28/18)

BOC/OC
čierny chróm lesklý /
chróm lesklý (124/03)

NP
nikel perla (142)

T
titán (141)

T
titán (141)

Linha 3 SW2

Linha 3 SW1

TI - LINHA 3 SW1 - HR 3039Q

TI - LINHA 3 SW2 - HR 3039Q

Cena platí pre všetky povrchy

Cena platí pre všetky povrchy

ROKOV ZÁRUKA

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

ROKOV ZÁRUKA

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

97,50 117,00

kľ./kľ. na rozetách

97,50 117,00

kľ./kľ. + BB rozety (oválny otvor)

99,50 119,40

kľ./kľ. + BB rozety (oválny otvor)

99,50 119,40

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

99,50 119,40

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

99,50 119,40

kľ./kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku)

99,50 119,40

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

kľ./kľ. + WC rozety

107,00 128,40

kľ./kľ. + WC rozety

99,50 119,40

107,00 128,40

madlo/kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku) 109,50 131,40

madlo/kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm 109,50 131,40

kľučka na eurookno

kľučka na eurookno

57,50

69,00

Uvedené ceny sú vrátane Swarovski elementov.

Mosadz, zliatina zinku

NP
nikel perla (142)

TUPAI Line

CP
chróm perla (18)

Swarovski
wa

OC
chróm lesklý (03)

57,50

69,00

Uvedené ceny sú vrátane Swarovski elementov.

Kľučka Linha 3 Vario je dostupná aj na obdĺžnikových rozetách: TI - LINHA 3 SW1- RT 3039Q a TI - LINHA 3 SW2- RT 3039Q..
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Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

LINHA 5 Swarovski

Limitovaná
čierna edícia
Linha 5 SW2 s čiernym
Swarovski krištáľom
je dostupná len do vypredania zásob.
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Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

OC
chróm lesklý (03)

NP
nikel perla (142)

NP
nikel perla (142)

T
titán (141)

T
titán (141)

Linha 5 SW1

TI - LINHA 5 SW1- HR 3270Q
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

75,50

90,60

kľ./kľ. + BB rozety (oválny otvor)

77,50

93,00

ROKOV ZÁRUKA

Linha 5 SW1

TI - LINHA 5 SW1- RT 3270RT
Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./kľ. na rozetách

75,50

90,60

ROKOV ZÁRUKA

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

77,50

93,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor)

77,50

93,00

kľ./kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku)

77,50

93,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

77,50

93,00

kľ./kľ. + WC rozety

85,00 102,00

kľ./kľ. + WC rozety

85,00 102,00

madlo/kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku)

92,50 111,00

madlo/kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

92,50 111,00

kľučka na eurookno

66,50

kľučka na eurookno

66,50

79,80

Uvedené ceny sú vrátane Swarovski elementov.

TUPAI Line

OCS
chróm brúsený (96)

Mosadz, zliatina zinku

OCS
chróm brúsený (96)

Swarovski

OC
chróm lesklý (03)

79,80

Uvedené ceny sú vrátane Swarovski elementov.

TI - LINHA 5 SW2 - HR 3270Q (hranatá rozeta) a TI - LINHA 5 SW2 - RT 3270RT (obdĺžniková rozeta) s čiernym Swarovski krištáľom
je dostupná iba do vypredania zásob.
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MELODY Swarovski

Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

Výplň z bielych alebo čiernych
Swarovski krištáľov

28

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

OC
chróm lesklý (03)

OCS
chróm brúsený (96)

OCS
chróm brúsený (96)

BPL
čierna perla (146)

BPL
čierna perla (146)

NP
nikel perla (142)

NP
nikel perla (142)

T
titán (141)

T
titán (141)

Melody SW1

TI - MELODY SW1 - RT 3089RT

TI - MELODY SW2 - RT 3089RT

Cena platí pre všetky povrchy

Cena platí pre všetky povrchy

ROKOV ZÁRUKA

kľ./kľ. na rozetách

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

115,00 138,00

Melody SW2

ROKOV ZÁRUKA

kľ./kľ. na rozetách

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

115,00 138,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor) 122,50 147,00

kľ./kľ. + BBQ rozety (hranatý otvor) 122,50 147,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

122,50 147,00

kľ./kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

122,50 147,00

kľ./kľ. + WC rozety

128,75 154,50

kľ./kľ. + WC rozety

128,75 154,50

madlo/kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

93,00 111,60

Uvedené ceny sú vrátane Swarovski elementov.

madlo/kľ. + PZ rozety 52 × 52 mm

TUPAI Line

CP
chróm perla (18)

Mosadz, zliatina zinku

CP
chróm perla (18)

Swarovski

OC
chróm lesklý (03)

93,00 111,60

Uvedené ceny sú vrátane Swarovski elementov.
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Mosadz, zliatina zinku

TUPAI Line

Madlo MINI

Vario
OC
chróm lesklý (03)

OC
chróm lesklý (03)

OCS
chróm brúsený (96)

OCS
chróm brúsený (96)

CP
chróm perla (18)

CP
chróm perla (18)

BPL
čierna perla (146)

BPL
čierna perla (146)

NP
nikel perla (142)

NP
nikel perla (142)

T
titán (141)

T
titán (141)

TI - MINI Vario / MINI Vario - RT
TI - MINI Vario / BIG Vario - RT

Cena platí pre všetky povrchy

Cena platí pre všetky povrchy

Cena
s DPH v €

54,00

kľ./madlo otočné na rozetách

45,00

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kľ./madlo otočné + PZ rozety 52 x 52mm

52,50

63,00

kľ./madlo otočné na rozetách

45,00

54,00

kľ./madlo ﬁx na rozetách

50,00

60,00

kľ./madlo otočné + PZ rozety 52 x 52mm

52,50

63,00

kľ./madlo ﬁx + PZ rozety 52 x 52mm

58,00

69,60

kľ./madlo ﬁx na rozetách

50,00

60,00

mad. ﬁx /mad. ﬁx na rozetách

54,00

64,80

kľ./madlo ﬁx + PZ rozety 52 x 52mm

58,00

69,60

mad. ﬁx /mad. ﬁx + PZ rozety 52 x 52mm

61,00

73,20

Uvedené ceny sú bez výplne.
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Cena
bez DPH v €

Mos ad z a l eb o z li a ti na z ink u TUPAI Vario Line

Uvedené ceny sú bez výplne.

Hranatá krytka

OC
chróm lesklý (03)

OCS
chróm brúsený (96)

CP
chróm perla (18)

NP
nikel perla (142)

OGS
bronz česaná mat (77)

T
titán (141)

BVOC
čierny velvet chróm(128)

BOC
čierny chróm lesklý (124)

Hranatá krytka
závesu pre zladenie
dverného kovania

1.

nenastaviteľný záves na dvere ø 15 mm
ne

OV - 100/15

2.

POVRCH | ONL - nikel lesklý
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

hranatá krytka na záves ø 15 mm

1.

OV -100/15 - vrchný diel

0,23

0,27

TI - 0251

2.

OV -100/15 - spodný diel

0,47

0,56

Cena platí pre všetky povrchy
Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

kapsa na záves

6,25

7,50

OV - JR 519

Sada: horný a spodný diel krytiek bez závesu.

Plastový držiak pre spodný diel závesu
FARBA | C - čierna

sada krytiek

Pri jednotlivých závesoch sa môže vyskytnúť mierna odchýlka
v ich rozmeroch (priemere a dĺžke) a preto je niekedy potrebné
záves mierne zabrúsiť alebo krytku nalepiť. Taktiež je možnosť
zakúpiť set krytiek so závesom priamo u nás.

OV - JR 519

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

0,55

0,66

www.mpkatalogy.sk
Katalógy MP:
Hranaté krytky pántov

TUPAI Design Line

Panikové kovania DORMA

TUPAI Line

Samozatvárače dverí GEZE

JNF Design Line

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

Poštové schránky
Krbové náradie

MP KOVANIA s. r. o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava

Uzamykacie systémy

02/444 555 85
www.kluckynadvere.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.

