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Pomocné Pravítko
Odmerajte vzdialenosť mzdzi 
osou kľučky a osou kľúča 
(rozteč).

Štandardné rozmery sú zvýraznené 
farebnou čiarou.



Vážení zákazníci

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.
Formou tohto katalógu vám predstavujeme kľučku UC - LUCIA v rozetovom a štítovom prevedení. Kľučka 
je vyrobená z patentovaného materiálu ANOX (zliatina hliníka s prímesou titánu) technológiou lisovania, 
čo zaručuje vysokú kvalitu, hutnosť, pevnosť a v neposlednom rade aj hladký povrch. Farebné prevedenia 
MP1, MP4, MP5 sú dosiahnuté anodizáciou, ktorá zaručuje vysokú odolnosť, farebnú stálosť a dlhú život-
nosť. Kľučka UC - LUCIA je vyrobená v Portugalsku vo firme URFIC, ktorý sa špecializuje na výrobu kľučiek 
z Anoxu, ale aj mosadze.
          S pozdravom kolektív MP KOVANIA

niekoľko rád pred zakúpením kľučiek
Základné rozdelenie inter iérových kľučiek:

Kľučky sú prispôsobené k štandardnej hrúbke dverí 40 mm, v prípade inej hrúbky je rozmer potrebné uviesť 
v objednávke.
Štítové kľučky 
Pri štítových kľučkách je potrebné poznať vzdialenosť medzi osou kľučky a osou kľúča (rozteč). Štandard-
ná vzdialenosť je 72, alebo 90 mm. Vzdialenosť (rozteč) si môžete odmerať pomocným pravítkom, ktoré 
nájdete na prvej strane katalógu. 
UPOZORNENIE: Nakoľko otvory do štítových kľučiek vyrážame na objednávku, je nevyhnutné, aby ste pri 
zadávaní objednávky presne uviedli typ a rozteč otvorov. Pokiaľ si objednáte nesprávne, nemusí byť ich 
výmena samozrejmosťou.
Rozetové kľučky 
Rozetové, čiže delené kľučky, označujeme veľkým písmenom R (okrúhla rozeta). Nakoľko sa väčšina ro-
zetových kľučiek upevňuje preskrutkovaním 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.

Typy otvorov 

Skratkou BB označujeme otvor pre interiérový kľúč (dózický)

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)

Vysvet l ivky

zvýšená záruka 5 rokov
súčasťou balenia sú samorezné 
skrutky v príslušnom počte ku kovaniu

možnosť doobjednať vratný mechanizmus
kľučky za príplatok 

nylonová rozeta zliatina hliníka s prímesou titánu 

súčasťou balenia sú skrutky 
na preskrutkovanie cez dvere

možnosť doobjednať skrutky 
na preskrutkovanie cez dvere (3 ks)

neobsahuje vratný mechanizmus
kľučky - pružinu
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MP KOVANIA

MP1 - Natural elox MP4 - Bronz eloxMP5 - Inox elox

kľ./kľ. + BB rozety (otvor pre kľúč)      8,25   9,90
kľ./kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku)      8,25   9,90
kľ./kľ. + WC rozety, WC kľúč   11,00 13,20
guľa/kľ. + PZ rozety (otvor pre vložku)  12,50 15,00
príplatok za vratný mechanizmus kľ.      1,50   1,80

cena
bez DPH €

cena
s DPH €

uc - Lucia - r
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MP KOVANIA

MP1 - Natural elox MP4 - Bronz eloxMP5 - Inox elox

kľ./kľ. + štít s BB otvorom pre kľúč    7,00   8,40
kľ./kľ. + štít s PZ otvorom pre vložku    7,00   8,40
kľ./kľ. + štít s WC kľúčom      9,50 11,40
guľa/kľ. + štít s PZ otvorom pre vložku  11,00 13,20
skrutky na preskrutkovanie cez dvere    1,00   1,20

cena
bez DPH €

cena
s DPH €

uc - Lucia - S

ROKOV ZÁRUKA MATERIÁL



ø5
1

41

44

21
6

20
0

75

407

40
11

ø51

52

ø51

MP KOVANIA

MP1 - Natural elox MP4 - Bronz eloxMP5 - Inox elox

uc - Lucia guľa

Komponent guľa pevná na štíte a guľa 
pevná na rozete pri prevedení guľa/
kľučka.

Guľa pevná 
na štíte

Guľa pevná
na rozete
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6x6 mm

MP KOVANIA

BB - rozety
s otvorom pre kľúč

PZ - rozety
s otvorom pre vložku

WC - rozety s WC
kľúčom

MP1 - Natural elox MP4 - Bronz eloxMP5 - Inox elox
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