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Pomocné pravítko
Změřte vzdálenost mezi osou kliky a 
osou klíče (rozteč)

otvor
WC

otvor
BB

otvor
PZ

pro rozetové (dělené) kování  
s prošroubováním jsou zapotřebí 

uvedené otvory
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Vážení zákazníci,
společnost MP KOVÁNÍ je firma s českým kapitálem založená v roce 2008. Od tohoto období působí v oblasti dveřního 
kování a doplňků na celém území České republiky. Nabízíme velkoobchodní a maloobchodní prodej se sítí maloobchod-
ních partnerů na celém území ČR. V této oblasti dlouhodobě budujeme jméno kvalitního a spolehlivého partnera. Naše 
společnost ve své činnosti sází na stabilitu, spolehlivost v poskytování produktů a služeb a na kvalitní obchodní servis. 

            S pozdravem kolektiv MP KOVÁNÍ

Několik rad před zakoupením klik

Rozetové kl iky 
Rozetové, čili dělené kliky, označujeme velkým písmenem R (kulatá rozeta) nebo HR (čtvercová rozeta). Jelikož se většina 
rozetových klik upevňuje prošroubováním přes celou tloušťku dveří v místě zámku, je třeba, aby byly v zámku k tomu 
určené otvory. Ty jsou znázorněny v nákresu na první straně katalogu na pomocném pravítku.

Typy otvorů 

Zkratkou BB  označujeme otvor pro interiérový klíč (dozický)

Zkratkou PZ  označujeme otvor pro vložku 

Zkratkou WC   označujeme WC sadu s vmontovaným klíčem  
(k WC sadě je zapotřebí zámek se spodním čtyřhranným otvorem 6 × 6 mm)

Povrchové úpravy
Vybraný sortiment v tomto katalogu je v různých povrchových úpravách. Výrobky jsou ošetřeny kvalitními povrcho-
vými úpravami, přesto ne každá povrchová úprava je vhodná do každého prostředí. U každé povrchové úpravy jsme 
vyznačili vhodnost použití symbolem:

nízká zátěž – určeno pro domácí prostředí (byty, domy, malé penziony)

střední zátěž – určeno pro prostředí se zvýšenou frekvencí pohybu lidí (rodinné domy, hotely, ubytovny, méně 
frekventované administrativní prostory, penziony)

 vysoká zátěž – určeno pro prostředí s vysokou frekvencí pohybu lidí (administrativní prostory, prodejny, čerpací 
stanice. Nákupní centra), jsou vhodné i do vlhkého prostředí.

zvýšená záruka 5 let

 obsahuje vratný mechanizmus kliky – pružinu 

prošroubování přes dveře

Vysvětlivky

OC
chrom lesklý (02)

OCS 
chrom broušený (19)

ONS 
nikl broušený (08)

klika je ukotvena na krytce rozety

kovová krytka rozety je upevněna šroubem 
na kovovou mechaniku
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Montáž
Montáž je velmi důležitou součástí funkčnosti výrobku. Dbejte prosím na její správnost a to důkladným, přesným, přímým zaměřením 
a vrtáním otvorů. Doporučujeme vám používat montážní návody (jsou součástí balení klik, případně je naleznete na naši stránce, 
nebo se poraďte u prodejce). Neupravujte prosím kování při montáži a použijte na montáž příslušné díly, které se nacházejí v balení. 

Nezapomeňte před instalací mechaniku promazat univerzálním mazivem např. WD – 40.

Ošetřování
K čištění a ošetřování nepoužívejte žádné agresivní chemikálie a čistící prostředky. Čistěte pouze měkkým vlhkým 
hadrem. Při vydávání nestandardních (pisklavých) zvuků nebo při drhnutí použijte univerzální mazivo např. WD – 40.
Polysyntetický sprej, který slouží k mazání pohyblivých částí jako řetězy, převodovky, zámky atd. Poskytuje ochranu proti korozi, je odolný vůči vodě, slanému 
a kyselému prostředí.   

Balení zboží 
Pro dokonalé zajištění ochrany výrobku a komfort přepravy jsme pro vás připravili různé balení výrobků (sáčky, krabičky, kartony, 
blistry atd.) Používáme jednotný design, který je charakteristický pro značku MP KOVÁNÍ. 

Balení standardně obsahuje návod k použití, šablonu pro montáž kování, potřebné šrouby, imbusové klíče atd.

Záruka
Záruka na produkty uvedené v katalogu je minimálně 2 roky od data prodeje na účtence. Výrobky s prodlouženou zárukou jsou označeny 
symbolem 3, 5 nebo 10 let.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku nesprávným ošetřováním, na opotřebení výrobku používáním, případně mechanickým poškozením 
(např. klíči, prstýnky apod..) Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky, které byly po zakoupení dodatečně upravovány zákazníkem nebo jeho 
montážníkem. Stejně na výrobky znehodnocené nekvalitní montáži, na znehodnocení zboží manipulací a vlastní přepravou. Rovněž na umístění 
výrobku do nevhodného prostředí – viz „Povrchové úpravy - symboly“.

Garance kvality
Při dodržování všech našich pokynů a upozornění (vhodný výběr do prostředí, manipulace se zbožím, kvalitní montáž a ošetřování výrobku) 
vám garantujeme dlouhodobou životnost výrobku.

Výměna zboží
Při jakémkoliv nároku na výměnu nebo reklamaci zboží žádáme zákazníky, aby jednotlivé díly zabalili tak, aby nedošlo k jejich 
dalšímu poškození. V opačném případě poškozené díly nebudou vyměněny.

Ceny
Ceny v katalogu jsou platné od 1.2.2015. Jsou uvedeny za kompletní výrobek, v případě klik za pár Kč bez DPH a Kč s DPH.

Při odběru zboží na fakturu v hodnotě nižší než 1500 Kč bez DPH, bude k ceně zboží připočteno poštovné ve výši 100 Kč bez DPH.

Při odběru zboží na dobírku v hodnotě nižší než 1500 Kč bez DPH, bude k ceně zboží připočteno poštovné ve výši 100 Kč bez DPH.

Při odběru zboží v hodnotě vyšší než 1500 Kč bez DPH je poštovné ZDARMA!

Z důvodu nestability cen materiálů na světovém trhu, si vyhrazujeme právo na úpravu cen. Aktualizace cen a sortimentu najde-
te na adrese:  www.mpkatalogy.cz. Děkujeme za pochopení a věříme, že budete s našim zbožím a poskytovanými službami 
spokojeni
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O spOlečnOsTi 
Çebi 
Společnost CEBI založená v roce 1979 představuje
předního tureckého výrobce nábytkového
příslušenství jako jsou kliky, madla, nábytkové
úchytky, věšáčky na oblečení a pod..  

Na trhu jsou známí kvalitou produktů a služeb.
Kromě tureckého trhu má společnost přední
postavení i na trzích mnoha evropských,
asijských či afrických zemí.
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Ce - SATA - HR
všechny povrchy | OC - chrom lesklý (02) 

OCS - chrom broušený (19) 
ONS - nikl broušený (08)

Cena  
v Kč bez DPH

Cena  
v Kč s DPH

kl./kl na rozetách 1088,- 1317,-

kl./kl. s BB otvorem pro klíč 1440,- 1743,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku 1440,- 1743,-

kl./kl. s WC klíčem 1600,- 1936,-
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Ce - SATA - HR
 OC - chrom lesklý (02) 

Ce - SATA - HR
 OCS - chrom broušený (19)

Ce - SATA - HR
ONS - nikl broušený (08)

138 mm

Sata

138 mm

Sata

138 mm

Sata

Rozety použité u WC setů.
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Ce - PiRA - HR
všechny povrchy | OC - chrom lesklý (02) 

OCS - chrom broušený (19) 
ONS - nikl broušený (08)

Cena  
v Kč bez DPH

Cena  
v Kč s DPH

kl./kl na rozetách 1088,- 1317,-

kl./kl. s BB otvorem pro klíč 1440,- 1743,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku 1440,- 1743,-

kl./kl. s WC klíčem 1600,- 1936,-
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Ce - PiRA - HR
 OC - chrom lesklý (02) 

Ce - PiRA - HR
 OCS - chrom broušený (19)

Ce - PiRA - HR
ONS - nikl broušený (08)

138 mm

Sata

138 mm

Sata

138 mm

Sata

Rozety použité u WC setů.
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Ce - LiVA - HR
všechny povrchy | OC - chrom lesklý (02) 

OCS - chrom broušený (19) 
ONS - nikl broušený (08)

Cena  
v Kč bez DPH

Cena  
v Kč s DPH

kl./kl na rozetách 1216,- 1472,-

kl./kl. s BB otvorem pro klíč 1600,- 1936,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku 1600,- 1936,-

kl./kl. s WC klíčem 1760,- 2130,-
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Ce - LiVA - HR
 OC - chrom lesklý (02) 

Ce - LiVA - HR
 OCS - chrom broušený (19)

Ce - LiVA - HR
ONS - nikl broušený (08)

138 mm

Sata

138 mm

Sata

138 mm

Sata

Rozety použité u WC setů.
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TUPAI Design Line
JNF Design Line

Italy Line
Italy EPR Line
Pullbloc Line

ECO Line
WB Line

Aluminium Line
Glass Line

 Poštovní schránky 
 Krbové nářadí 

 Uzamykací systémy
Doplňky

Katalogy Mp:

Mp KovÁnÍ s.r.o.
Divišovská 328
258 01 vlašim

  Tel: 317 777 999
Fax: 317 711 999

e-mail: mp@mp-kovani.cz

Mp KovÁnÍ s.r.o.
Malešická 2679/49  

130 00 Praha 3 -Žižkov
   Tel: 271 777 222
Mob: 725 777 222

e-mail: praha@mp-kovani.cz

Ceny v katalogu jsou s 21% DPH.
Z důvodu nestability cen materiálů na světovém trhu si vyhrazujeme právo na změnu cen. 

Aktuální ceny najdete vždy v elektronické podobě katalogu na www.mpkatalogy.cz


