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Pomocné pravítko
Pro štítové kliky je nezbytné uvést vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč).
Změřte vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč)

S ta n d a rd n í rozm ěr y
js ou zvýra zněny
b a revn o u ča rou.

Povrchové úpravy
V ybrané produkty série ECO LINE jsou určeny
pro prostředí s nižší frekvencí pohybu lidí
(např. byty, rodinné domy), nejsou určeny do
prostředí s vysokou frekvencí pohybu lidí nebo
do chemického, vlhkého a prašného prostředí.
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pro rozetové (dělené) kování
s přešroubováním jsou zapotřebí
uvedené otvory
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Vysvětlivky
obsahuje/neobsahuje vratný mechanismus
kliky - pružinu
prošroubování přes dveře

ekonomická plastová rozeta

Vážení zákazníci,
formou našeho nového katalogu vám chceme nabídnout cenově dostupný sortiment klik ECO Line. Kliky na štítovém
plechu obsahují vratný mechanismus, rozetová mechanika je uložena v plastovém pouzdře. Při výběru sortimentu
jsme kladli důraz na příznivé ceny a zároveň zajímavý design.
										S pozdravem kolektiv MP KOVÁNÍ

Zá k l a d n í rozd ě lení int eriérových k lik:

Štítové kliky
U štítových klik je třeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (rozteč). Standardní vzdálenost je 72, nebo 90 mm.
Vzdálenost (rozteč) si můžete změřit pomocným pravítkem, které najdete na první straně katalogu.
UPOZORNĚNÍ : Jelikož otvory do štítových klik vyrážíme na objednávku, je nezbytné, abyste při zadávání objednávky
přesně uvedli typ a rozteč otvorů. Pokud si objednáte nesprávně, nemusí být jejich výměna samozřejmostí.
Rozetové kliky
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 u pomocného pravítka.

Ec o Lin e

Několik rad před zakoupením klik

Ty py o tvo rů
Zkratkou BB označujeme otvor pro interiérový klíč (dózický)
Zkratkou PZ označujeme otvor pro vložku (fabku)
Zkratkou WC označujeme WC sadu s vmontovaným klíčem (k WC sadě je zapotřebí zámek se spodním čtyřhranným otvorem 6 × 6 mm)

Montáž

Záruka
Záruka na produkty uvedené v katalogu je 2 roky od data prodeje na účtence. 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 montáží , na znehodnocení zboží manipulací a
vlastní přepravou. Rovněž na umístění výrobku do nevhodného prostředí - viz " Povrchové úpravy - symboly“.

Slit in a zinku

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 naší webové 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.
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FO - THEMA - ECO

Ec o Lin e

povrch | OC - chrom lesklý
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

450,-

545,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

450,-

kl./kl. s WC klíčem

620,-

klika na eurookno

372,-

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

527,-

638,-

545,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

527,-

638,-

751,-

kl./kl. + WC rozety

729,-

883,-

451,-

klika na eurookno

372,-

451,-

povrch | OCS - chrom broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

450,-

545,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

450,-

kl./kl. s WC klíčem

620,-

klika na eurookno

372,-

Slit in a zinku

FO - THEMA - R ECO
povrch | OCS - chrom broušený
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

527,-

638,-

545,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

527,-

638,-

751,-

kl./kl. + WC rozety

729,-

883,-

451,-

klika na eurookno

372,-

451,-

FO - THEMA - ECO
povrch | ONS - nikl broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

450,-

545,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

450,-

kl./kl. s WC klíčem

620,-

klika na eurookno

372,-

FO - THEMA - R ECO
povrch | ONS - nikl broušený
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

527,-

638,-

545,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

527,-

638,-

751,-

kl./kl. + WC rozety

729,-

883,-

451,-

klika na eurookno

372,-

451,-

FO - THEMA - ECO
povrch | OGS - bronz česaný mat
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

527,-

638,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

527,-

kl./kl. s WC klíčem

698,-

klika na eurookno

403,-

Aluminium Economic Line

povrch | OC - chrom lesklý  
Cena
v Kč bez DPH

FO - THEMA - ECO
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FO - THEMA - R ECO

FO - THEMA - R ECO
povrch | OGS - bronz česaný mat
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

589,-

713,-

638,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

589,-

713,-

845,-

kl./kl. + WC rozety

775,-

938,-

488,-

klika na eurookno

403,-

488,-

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

496,-

601,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

496,-

601,-

kl./kl. s WC klíčem

667,-

klika na eurookno

403,-

FO - ORION - R ECO
povrch | OCS - chrom broušený
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

558,-

676,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

558,-

676,-

808,-

kl./kl. + WC rozety

760,-

920,-

488,-

klika na eurookno

403,-

488,-

FO - ORION - ECO
povrch | ONS - nikl broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

496,-

601,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

496,-

kl./kl. s WC klíčem

667,-

klika na eurookno

403,-

FO - ORION - R ECO
povrch | ONS - nikl broušený
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

558,-

676,-

601,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

558,-

676,-

808,-

kl./kl. + WC rozety

760,-

920,-

488,-

klika na eurookno

403,-

488,-

FO - ORION - ECO
povrch | OGS - bronz česaný mat
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

558,-

676,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

558,-

kl./kl. s WC klíčem

729,-

klika na eurookno

419,-

Ec o Lin e

povrch | OCS - chrom broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm

Slit in a zinku

FO - ORION - ECO

FO - ORION - R ECO
povrch | OGS - bronz česaný mat
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

620,-

751,-

676,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

620,-

751,-

883,-

kl./kl. + WC rozety

806,-

976,-

507,-

klika na eurookno

419,-

507,-
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Ec o Lin e

FO - ZANO - ECO
povrch | OCS - chrom broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

496,-

601,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

496,-

601,-

kl./kl. s WC klíčem

667,-

klika na eurookno

403,-

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

558,-

676,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

558,-

676,-

808,-

kl./kl. + WC rozety

760,-

920,-

488,-

klika na eurookno

403,-

488,-

Slit in a zinku

povrch | ONS - nikl broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

496,-

601,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

496,-

kl./kl. s WC klíčem

667,-

klika na eurookno

403,-

FO - ZANO - R ECO
povrch | ONS - nikl broušený
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

558,-

676,-

601,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

558,-

676,-

808,-

kl./kl. + WC rozety

760,-

920,-

488,-

klika na eurookno

403,-

488,-

FO - ZANO - ECO
povrch | OGS - bronz česaný mat
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

558,-

676,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

558,-

kl./kl. s WC klíčem

729,-

klika na eurookno

419,-

Aluminium Economic Line

povrch | OCS - chrom broušený
Cena
v Kč bez DPH

FO - ZANO - ECO
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FO - ZANO - R ECO

FO - ZANO - R ECO
povrch | OGS - bronz česaný mat
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

620,-

751,-

676,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

620,-

751,-

883,-

kl./kl. + WC rozety

806,-

976,-

507,-

klika na eurookno

419,-

507,-

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

450,-

545,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

450,-

545,-

kl./kl. s WC klíčem

620,-

klika na eurookno

372,-

FO - ALEX - R ECO
povrch | OCS - chrom broušený
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

512,-

620,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

512,-

620,-

751,-

kl./kl. + WC rozety

713,-

863,-

451,-

klika na eurookno

372,-

451,-

FO - ALEX - ECO
povrch | ONS - nikl broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

450,-

545,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

450,-

kl./kl. s WC klíčem

620,-

klika na eurookno

372,-

FO - ALEX - R ECO
povrch | ONS - nikl broušený
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

512,-

620,-

545,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

512,-

620,-

751,-

kl./kl. + WC rozety

713,-

863,-

451,-

klika na eurookno

372,-

451,-

FO - ALEX - ECO
povrch | OGS - bronz česaný mat
ROZTEČ | 72, 90 mm
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. s BB otvorem pro klíč

496,-

601,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku

496,-

kl./kl. s WC klíčem

667,-

klika na eurookno

388,-

Ec o Lin e

povrch | OCS - chrom broušený
ROZTEČ | 72, 90 mm

Slit in a zinku

FO - ALEX - ECO

FO - ALEX - R ECO
povrch | OGS - bronz česaný mat
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč)

558,-

676,-

601,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku)

558,-

676,-

808,-

kl./kl. + WC rozety

760,-

920,-

470,-

klika na eurookno

388,-

470,-
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www.klikynadvere.cz
Katalogy MP:
Hranaté krytky pantů

TUPAI Design Line

Poštovní schránky

Panikové kování DORMA

TUPAI Line

Krbové nářadí

Samozavírače dveří GEZE

JNF Design Line

Uzamykací systémy

Těsnící lišty

Italy Line
Italy EPR Line
Pullbloc Line
ECO Line

Sety na posuvné dveře

WB Line

Mušle na posuvné dveře

Aluminium Line

MP zámky

Slim Line Aluminium

Dřevěná madla

Glass Line

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

www.mpkatalogy.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

