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

S ta n d a rd n í rozm ěr y jsou
z v ýra zn ě n y barevnou
č aro u
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pro rozetové (dělené) kování
s prošroubováním jsou zapotřebí
uvedené otvory

0

otvor

WC

otvor

BB

otvor

PZ

Vážení zákazníci,
v tomto katalogu vám nabízíme námi vybraný sortiment dveřního kování od portugalského výrobce TUPAI. Přísné
standardy kvality, dlouhodobá životnost, moderní design produktů, a také ohleduplnost k životnímu prostředí při
výrobě příznivě ovlivňují zákazníky společnosti.
Vysoká kvalita, precizní zpracování a vyměnitelné výplně jsou charakteristické rysy pro TUPAI VARIO LINE . Vyměnitelná výplň v podobě pryskyřičných výplní s 3D efektem, ABS plastů nebo Swarovski komponent, vám umožní vybrat
originální design, vhodný pro vaše dveře i interiér.
Společnost MP KOVÁNÍ je firma 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 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
Zá k l a d n í rozd ě lení int eriérových k lik:
Rozetové, čili dělené kliky, označujeme velkým písmenem R (kulatá rozeta) nebo HR (čtvercová rozeta). Jelikož
se většina rozetových klik upevňuje prošroubováním přes celou hloubku 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.

Ty py o tvo rů
Zkratkou BB označujeme otvor pro interiérový klíč (dózický)

TUPAI Line

Rozetové kliky

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)

Ko u l e a m a d l a
U klik s koulí uvádíme všechny předešlé údaje plus upřesnění, zda se jedná o kliku pravou (označujeme RE) nebo levou
(označujeme LI). U vybraných modelů může být koule / madlo pevné nebo otočné.

od osy doleva

Mo saz, sl it ina zinku

Zkratkou BBQ označujeme otvor pro interiérový klíč hranatý (dózický)

od osy doprava
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Povrchové úpravy
Vybraný sortiment v tomto katalogu je v různých povrchových úpravách. Výrobky jsou ošetřeny kvalitními povrchovými úpravami, přesto né 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)
v ysoká zátěž – určeno pro prostředí s vysokou frekvencí pohybu lidí (administrativní prostory, prodejny, čerpací
stanice, nákupní centra), jsou vhodné i do vlhkého prostředí.
OC

BOC/OC
černý lesklý chrom /

NP

chrom broušený (96)

BVOC/CP
černý velvet chrom /

T

CP

BPL

chrom lesklý (03)

Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

OCS

chrom perla (18)

chrom lesklý (124/03)

chrom perla (128/18)

nikl perla (142)

titan (141)

černá perla (146)

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 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.

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.
Polosyntetický sprej, který slouží k mazání různých mechanických 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.). Balení standardně obsahuje návod k použití, šablonu pro montáž kování, potřebné šrouby,
imbusové klíče atd.

Záruka
Záruka na produkty uvedené v katalogu je 5 let od data prodeje na účtence.
Záruka se nevztahuje na poškození výrobku nesprávným ošetřováním, na opotřebení výrobku používáním, případně
mechanickým poškozením (např. klíči, prstýnky a pod.). Záruka se také 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“.
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Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

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 výrobků.

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 1.6.2014. Jsou uvedeny za kompletní výrobek, v případě klik za pár Kč bez DPH a Kč s DPH.

TUPAI Line

Výměna zboží

Při odběru zboží na dobírku v hodnotě nižší než 1500 bez DPH v Kč, 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 najdete na adrese: www.mpkatalogy.cz. Děkujeme za pochopení a věříme, že budete s našim zbožím
a poskytovanými službami spokojeni.

Jak správně objednávat kování
R oze t ové kl i k y (dělené):

1.	Název modelu – např. TI - BIG Vario - RT 3084RT
(uvést včetně „R“ nebo „HR“ a příslušného číselného
kódu výrobku - pokud se u daného modelu uvádí)
2. Povrch – např. OC nebo OCS nebo NP atd.
3. Typ otvoru – BB nebo PZ nebo WC

4.	Provedení klika/klika nebo madlo/klika
5. 	U provedení madlo / klika uvést zda-li pravá nebo
levá podle obrázku na str. 3 v dolní části
6. Počet kusů

Mo saz, sl it ina zinku

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

Vysvětlivky
zvýšená záruka 5 let

prošroubování přes dveře

obsahuje vratný mechanismus kliky - pružinu

klikové nasazení krytky rozety

neobsahuje vratný mechanismus kliky - pružinu

informujte se telefonicky

ROKOV ZÁRUKA
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Mosaz, slitina zinku

Tupai Vario Line
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klika TUPAI BIG

Vario

klika TUPAI MINI

Vario

klika TUPAI MELODY
klika TUPAI MELODY
klika TUPAI LINH A 3
klika TUPAI LINH A 5

Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

Vario

Vario
Vario

Tupai Vario Line
Společnost MP KOVÁNÍ uvádí na trh novou linii klik od portugalského
výrobce TUPAI - kliky ze série VARIO LINE s vyměnitelnou výplní . Grafika
může obsahovat libovolně navržen grafický motiv pryskyřičné nálepky
( firemní logo , piktogramy , čísla pokojů, hobby, dětské motivy , jméno
nebo fotografii dítěte ) nebo se může výplň z ABS plastu přizpůsobit
prvkem interiéru ( povrch dveří , nebo stěn).
Elegantní pryskyřičné výplně s 3D efektem jsou vysoce odolné proti
mechanickému poškození a zaručují dlouhou životnost a zářivost zvolené grafiky.

Širokou nabídku výplní do klik Vario
najdete na naší stránce

www.klikynadvere.cz
nebo přímo v prodejnách.

Trendový ABS plast je velmi tuhý termo - plastický materiál zaručující mechanickou a chemickou odolnost, barevnou stálost a zdravotní
nezávadnost. Výplň je možné kdykoliv dle přání vyměnit.
Originální Swarovski komponenty v kombinaci s moderními klikami
dodají nádech luxusu každému interiéru . Krásné a okouzlující broušené
křišťálové sklo je vyráběno s maximální přesností již přes 100 let.
Kromě již známého modelu kliky Linha 3 Vario série obsahuje i nové
designové kliky Big Vario, Mini Vario, Melody a Melody Vario
a LINHA 5 Vario. Kolekci definuje nejen hranatý vzhled v různých
povrchových úpravách, ale i její konstrukční řešení s jednoduchou montáží a vynikající funkčností, které zdůrazňují minimalistický charakter celé série.
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BIG Vario
Možnosti výplně:
bez výplně
pryskyřičná nálepka
vzorník na str. 22

dřevěný masiv
str. 9

V zo rk y
e
vý pl ní na jd et
22
ně
na st ra
ne bo na
z
w w w.t up ai .c

Ochranný plech
Pokud chcete svým dveřím dodat
punc dokonalosti, doporučujeme kliku
BIG Vario kombinovat s elegantním
ochranným plechem. > Str. 10

30

výplň
155

nerezová výplň
TI - výplň BIG - 046
Nerezové výplně je možné kombinovat s klikou
BIG Vario libovolné povrchové úpravy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

pár

192,-

233,-

BN – broušená nerez (58) pár

144,-

175,-

LN – leštěná nerez (16)

8
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30

Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

nerezová výplň

max.

8

pryskyřičné nálepky
TI - výplň BIG - pryskyřice
Více vzorů naleznete na str. 22
nebo na web stránce www.tupai.cz

výplň – pryskyřičné nálepky pár

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

320,-

388,-

CP
chrom perla (18)

masIvnÍ
DŘEVO
do klik BIG Vario a MINI Vario
je možné vložit libovolný dekorační
materiál tloušťky 5 - 8 mm
(např. různé druhy dřeva extrahovaného
přímo z dveřního masivu, barevné sklo,
uměleckou plastiku, různé druhy plastů)

BPL
černá perla (146)

NP
nikl perla (142)

ť ka
uš
tlo ž do
a

T
titan (141)

R

Big Vario

TI - BIG Vario - RT 3084RT
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1527,-

1848,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1781,-

2156,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1781,-

2156,-

ROKOV ZÁRUKA

kl./kl. + WC rozety

1993,-

2412,-

madlo fix/kl. + PZ rozety 52 x 52 mm

1968,-

2382,-

O

m
m
8

TUPAI Line

OCS
chrom broušený (96)

Jedinečná
novinka

Mo saz, sl it ina zinku

OC
chrom lesklý (03)

í

Skutečně
řešení

Uvedené ceny jsou bez výplně.
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BIG Vario s ochranným plechem
Možnosti výplně:
bez výplně
pryskyřičná nálepka
vzorník na str. 22

nerezová výplň

TUPAI Line

dřevěný masiv
str. 9

V zo rk y
e
vý pl ní na jd et
22
ně
ra
st
na
ne bo na
z
w w w.t up ai .c

Bezrozetová konstrukce
Při použití kliky BIG Vario bez rozety je
třeba použít zadlabací zámek s kvalitním
vratným mechanismem. >
Více informací u obchodních zástupců.

nerezová výplň
TI - výplň BIG - 046
Nerezové výplně je možné kombinovat s klikou
BIG Vario libovolné povrchové úpravy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

pár

192,-

233,-

BN – broušená nerez (58) pár

144,-

175,-

LN – leštěná nerez (16)
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30

výplň
155

30

Mo saz, sl it ina zinku

Revolucní
max.

8

pryskyřičné nálepky
TI - výplň BIG - pryskyřice
Více vzorů naleznete na str. 22
nebo na web stránce www.tupai.cz

výplň – pryskyřičné nálepky pár

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

320,-

388,-

A s ocplhrecanheným m

B s ocplhrecanheným m
OC
chrom lesklý (03)

OCS
chrom broušený (96)

OCS
chrom broušený (96)

CP
chrom perla (18)

CP
chrom perla (18)

BPL
černá perla (146)

BPL
černá perla (146)

NP
nikl perla (142)

NP
nikl perla (142)

T
titan (141)

T
titan (141)

Big Vario

Big Vario

TI - BIG Vario - OP 3084

TI - BIG Vario - RT OP 3084

Cena platí pro všechny povrchy

t

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1696,-

2053,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1866,-

2258,-

2771,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1866,-

2258,-

3079,-

kl./kl. + WC rozety

2120,-

2566,-

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

2036,-

2464,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

2290,-

2771,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

2290,-

kl./kl. + WC rozety

2544,-

ROKOV ZÁRUKA

Uvedené ceny jsou bez výplně.

Mo saz, sl it ina zinku

OC
chrom lesklý (03)

TUPAI Line

B EZ ro ze ty

na ro ze tě

ROKOV ZÁRUKA

Uvedené ceny jsou bez výplně.
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TUPAI Line

MINI Vario

Možnosti výplně:
bez výplně

vzorník na str. 22

nerezová výplň
dřevěný masiv
str. 9

V zo rk y
e
pl
vý ní na jd et
22
na st ra ně
ne bo na
z
w w w.t up ai .c

nerezová výplň
TI - výplň MINI - 048
Nerezové výplně je možné kombinovat s klikou
MINI Vario libovolné povrchové úpravy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

pár

160,-

194,-

BN – broušená nerez (58) pár

128,-

155,-

LN – leštěná nerez (16)
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30

výplň
80

30

Mo saz, sl it ina zinku

pryskyřičná nálepka

max.

8

pryskyřičné nálepky
TI - výplň MINI - pryskyřice
Více vzorů naleznete na str. 22
nebo na web stránce www.tupai.cz

výplň – pryskyřičné nálepky pár

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

320,-

388,-

OC
chrom lesklý (03)

ý
Nov
ch
vr

CP
chrom perla (18)

BPL
černá perla (146)

BLACK PEARL
Do širokého sortimentu společnosti
MP Kování jsme zařadili kliky
s novou povrchovou úpravou!
Matná černá epoxidová povrchová úprava
Černá perla je díky své nové technologii
vysoce-odolná, a proto je možné
ji aplikovat jak na rozety, tak i na kliky.

Big Vario

Mini Vario
NP
nikl perla (142)

Melody

T
titan (141)

Mini Vario

Melody Vario

TUPAI Line

po

Mo saz, sl it ina zinku

OCS
chrom broušený (96)

Linha 2

TI - MINI Vario - RT 3088RT
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1527,-

1848,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1781,-

2156,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1781,-

2156,-

kl./kl. + WC rozety

1993,-

2412,-

madlo fix/kl. + PZ rozety 52 x 52 mm

1968,-

2382,-

ROKOV ZÁRUKA

Square

Cinto

Uvedené ceny jsou bez výplně.
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Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

MELODY

Na vývoji tohoto produktu
se podílela společnost
MP KOVÁNÍ

BBQ rozeta
52 × 35 mm

14
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PZ rozeta
52 × 52 mm

WC set
52 × 35 mm

OC
chrom lesklý (03)

Nové

OCS
chrom broušený (96)

TUPAI Line

CP
chrom perla (18)

BPL
černá perla (146)

NP
nikl perla (142)

T
titan (141)

Melody

Mo saz, sl it ina zinku

Novinkou v sortimentu společnosti
MP Kování jsou nové černo-bílé kombinace
povrchů klik Melody Vario

TI - MELODY - RT 3099RT
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1527,-

1848,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1781,-

2156,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1781,-

2156,-

kl./kl. + WC rozety

1993,-

2412,-

madlo fix/kl. + PZ rozety 52 x 52 mm

1968,-

2382,-

ROKOV ZÁRUKA
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MELODY Vario
Možnosti výplně:
bez výplně
pryskyřičná nálepka
vzorník na str. 22

ABS hrana
vzorník na str. 23

str. 17

Swarovski elements
str. 28 - 29

V zo rk y
e
vý pl ní na jd et
22
ně
ra
st
na
ne bo na
z
w w w.t up ai .c

22

výplň
142

2

ABS hrany
TI - výplň MELODY - ABS

pryskyřičná nálepka
TI - výplň MELODY - pryskyřice

Vzorník ABS hran naleznete na str. 23
nebo na web stránce www.tupai.cz

Více vzorů naleznete na str. 22
nebo na web stránce www.tupai.cz

výplň – ABS hrany
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22

Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

nerezová výplň

pár

Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

160,-

194,-

výplň – pryskyřičné nálepky pár

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

320,-

388,-

OC
chrom lesklý (03)

OCS
chrom broušený (96)

Nerezová
výplň

BPL
černá perla (146)

NP
nikl perla (142)

Kliky MELODY Vario
dodáváme také
s nerezovou výplní.
Další materiály naceníme individuálně.
T
titan (141)

Melody Vario

Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

CP
chrom perla (18)

TI - MELODY Vario - RT 3089RT
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1527,-

1848,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1781,-

2156,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1781,-

2156,-

kl./kl. + WC rozety

1993,-

2412,-

madlo fix/kl. + PZ rozety 52 x 52 mm

1968,-

2382,-

ROKOV ZÁRUKA

Uvedené ceny jsou bez výplně.

nerezová výplň
TI - výplň MELODY - 047
Nerezové výplně je možné kombinovat s klikou
MELODY Vario libovolné povrchové úpravy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

LN – leštěná nerez

pár

170,-

206,-

BN – broušená nerez

pár

136,-

165,-
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Možnosti výplně:
bez výplně

Mo saz, sl it ina zinku

pryskyřičná nálepka
vzorník na str. 22

ABS hrana
str. 23

V zo rk y
e
pl
vý ní na jd et
22
na st ra ně
ne bo na
z
w w w.t up ai .c

Swarovski elements
str. 24 – 25

Rectangular

rozety

Obdélníkové rozety
Klika Linha 3 Vario je dostupná
v kombinaci se čtvercovou (HR) i
obdélníkovou rozetou (RT).

22

výplň
128

ABS hrany

2

pryskyřičné nálepky

TI - výplň L3 - ABS

TI - výplň L3 - pryskyřice

Vzorník ABS hran naleznete na str. 23
nebo na web stránce www.tupai.cz

Více vzorů naleznete na str. 22
nebo na web stránce www.tupai.cz

výplň – ABS hrany

18

22

TUPAI Line

Linha 3 Vario

pár

Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

160,-

194,-

výplň – pryskyřičné nálepky pár

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

320,-

388,-

OCS
chrom broušený (96)

OCS
chrom broušený (96)

CP
chrom perla (18)

CP
chrom perla (18)

BOC/OC
černý chrom lesklý /
chrom lesklý (124/03)

BOC/OC
černý chrom lesklý /
chrom lesklý (124/03)

BVOC/CP
černý velvet chrom /
chrom perla (128/18)

BVOC/CP
černý velvet chrom /
chrom perla (128/18)

NP
nikl perla (142)

NP
nikl perla (142)

T
titan (141)

T
titan (141)

Linha 3 Vario

Linha 3 Vario

TI - LINHA 3 Vario - HR 3039Q
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1136,-

1375,-

kl./kl. + BB rozety (oválný otvor)

1264,-

1530,-

ROKOV ZÁRUKA

TI - LINHA 3 Vario - RT 3039RT
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1136,-

1375,-

ROKOV ZÁRUKA

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1264,-

1530,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1264,-

1530,-

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

1264,-

1530,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1264,-

1530,-

kl./kl. + WC rozety

1472,-

1782,-

kl./kl. + WC rozety

1472,-

1782,-

madlo fix/kl. + PZ rozety

1760,-

2130,-

madlo/kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1760,-

2130,-

848,-

1027,-

klika na eurookno

848,-

1027,-

klika na eurookno

Uvedené ceny jsou bez výplně.

TUPAI Line

OC
chrom lesklý (03)

Mo saz, sl it ina zinku

OC
chrom lesklý (03)

Uvedené ceny jsou bez výplně.
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TUPAI Line

Linha 5 Vario

Možnosti výplně:
pryskyřičná nálepka
vzorník na str. 22

Rectangular

str. 26 – 27

rozety

Obdélníkové rozety
Leather

Rainbow

Black Wicker

Autumn
Leaves

Red and
Black

Linha 5
Vario

25

Underwater

With Love

Blue Glitter

pryskyřičné nálepky

TI - výplň L5 - pryskyřice
Gepard

Zebra

20

Camomile

Honeycomb

Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

Mini Animals

Leaf

Více vzorů naleznete
na web stránce www.tupai.cz

výplň – pryskyřičné nálepky pár

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

224,-

272,-

25

Satin

Klika Linha 5 Vario je dostupná
v kombinaci se čtvercovou (HR) i
obdélníkovou rozetou (RT).

25

Mo saz, sl it ina zinku

Swarovski elements

2

OCS
chrom broušený (96)

OCS
chrom broušený (96)

NP
nikl perla (142)

NP
nikl perla (142)

T
titan (141)

T
titan (141)

Linha 5 Vario

Linha 5 Vario

TI - LINHA 5 Vario - HR 3270Q
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1136,-

1375,-

kl./kl. + BB rozety (oválný otvor)

1264,-

1530,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1264,-

1530,-

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

1264,-

1530,-

kl./kl. + WC rozety

1472,-

1782,-

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

1760,-

2130,-

848,-

1027,-

ROKOV ZÁRUKA

klika na eurookno

Uvedené ceny jsou bez výplně.

TUPAI Line

OC
chrom lesklý (03)

Mo saz, sl it ina zinku

OC
chrom lesklý (03)

TI - LINHA 5 Vario - RT 3270RT
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

1136,-

1375,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

1264,-

1530,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1264,-

1530,-

kl./kl. + WC rozety

1472,-

1782,-

madlo/kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

1760,-

2130,-

848,-

1027,-

ROKOV ZÁRUKA

klika na eurookno

Uvedené ceny jsou bez výplně.
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Vario line

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

Přizpůsobí se vám

výplň – pryskyřičné nálepky pár

V ýp lň
je m ož né
kd yk ol iv
vy m ěn it .

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

320,-

388,-

Satin

Black Wicker

Underwater

Golf

TUPAI Line

Gepard

Zebra

Leather

Mo saz, sl it ina zinku

Autumn Leaves

With Love
Pryskyřičná nálepka může obsahovat libovolný grafický motiv, např.:
n firemní logo, CI,

Camomile

n orientační systém (piktogramy, čísla pokojů),
n hobby motivy,
n dětské motivy,

Jakoukoliv
jinou grafiku
pryskyřičné
nálepky naceníme
individuálně.

n monogramy a jiné texty,
n fotografie, kresby,
n prvky interiéru (povrch dveří, nebo stěn).

Honeycomb

Rainbow

155

max.

8

25

2

22

22
2

Mini Vario
80

30

25

Linha 5
Vario

25

30

Big Vario

142

Blue Glitter

30

2

30

128

Melody Vario

22

Linha 3 Vario

22

Red and Black

max.

Mini Animals

8

Colourful Pencils

22

Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

ABS hrany

HX – HD 29661

Alu broušená

výplň – ABS hrany

pár

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

160,-

194,-

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 bělený gravír

HX – HU 185147

Hnědá hladká

HX – HD 296595

Rigoletto tm. gravír

HX – HD 243375

Dub skořice 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

Kaštan basalt gravír

HX – HD 247748

Dub stříbrný gr.

HX – HU 15532

Modrá perl.

HX – HD 288512

Limed wood perl.

HX – HD 247747

Dub černý gravír

HX – HU 167178

Zelená světlá perl.

HX – HD 28605

Wenge Arusha gr.

HX – HD 25603

Smrk červený hladký

HX – HU 167190

Zelená perl.

HX – HD 293182

HX – HD 29589

HX – HD 298510

Sakura černá hl.

HX – HD 253410

Červ.smrk tm.gravír

HX – HU 187166

Hnědá perl.

HX – HD 298511

Sakura bílá hladká

HX – HD 254525

Borovice šedá gravír

HX – HU 141667

Oranžová perl.

HX – HD 292013

Cosmic cacao hl.

HX – HD 253081

Limba tabak

HX – HU 18014

Hnědá perl.

HX – HD 289775

Zebrano hladké

HX – HD 252380

Limba čoko gravír

HX – HU 17164

Antracit perl.

Rozšířenou nabídku více druhů ABS hran
najdete na naší stránce:
www.kliky n a d vere.c z

HX – HU 11129

Žlutá perl.

HX – HD 29002

Mystic Iguana hlad.

Mo saz, sl it ina zinku

U větší zakázky je možné nacenit i další materiály
ze široké nabídky firmy Hranipex, vhodné pro výplň
(šířka 22 mm)

TUPAI Line

Linha 3 Vario, Melody Vario

23

Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

Linha 3 Swarovski

Rectangular

rozety

Obdélníkové rozety
Klika Linha 3 Vario je dostupná
v kombinaci se čtvercovou (HR) i
obdélníkovou rozetou (RT)
ve stejné ceně.

24

Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

OC
chrom lesklý (03)

OCS
chrom broušený (96)

OCS
chrom broušený (96)

CP
chrom perla (18)

BVOC/CP
černý velvet chrom /
chrom perla(128/18)

BOC/OC
černý chrom lesklý /
chrom lesklý (124/03)

NP
nikl perla (142)

T
titan (141)

T
titan (141)

Linha 3 SW2

Linha 3 SW1

TI - LINHA 3 SW1 - HR 3039Q

TI - LINHA 3 SW2 - HR 3039Q

Cena platí pro všechny povrchy

Cena platí pro všechny povrchy

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

3308,-

4003,-

kl./kl. + BB rozety (oválný otvor)

3376,-

4085,-

ROKOV ZÁRUKA

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

3308,-

4003,-

kl./kl. + BB rozety (oválný otvor)

3376,-

4085,-

ROKOV ZÁRUKA

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

3376,-

4085,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

3376,-

4085,-

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

3376,-

4085,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

3376,-

4085,-

kl./kl. + WC rozety

3630,-

4393,-

kl./kl. + WC rozety

3630,-

4393,-

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

3715,-

4496,-

madlo/kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

3715,-

4496,-

klika na eurookno

1951,-

2361,-

klika na eurookno

1951,-

2361,-

Uvedené ceny jsou včetně Swarovski elements.

Mo saz, sl it ina zinku

NP
nikl perla (142)

TUPAI Line

CP
chrom perla (18)

Swarovski

OC
chrom lesklý (03)

Uvedené ceny jsou včetně Swarovski elements.

Klika Linha 3 Vario je dostupná i na obdélníkových rozetách: TI - LINHA 3 SW1- RT 3039Q a TI - LINHA 3 SW2- RT 3039Q..

25

Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

Linha 5 Swarovski

Limitovaná
černá edice

Linha 5 SW2 s černým
Swarovski křišťálem

je dostupná pouze do vyprodání zásob.
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Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

OC
chrom lesklý (03)

NP
nikl perla (142)

NP
nikl perla (142)

T
titan (141)

T
titan (141)

Linha 5 SW1

TI - LINHA 5 SW1- HR 3270Q
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

2561,-

3099,-

kl./kl. + BB rozety (oválný otvor)

2629,-

3182,-

ROKOV ZÁRUKA

Linha 5 SW1

TI - LINHA 5 SW1- RT 3270RT
Cena platí pro všechny povrchy
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

2561,-

3099,-

ROKOV ZÁRUKA

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

2629,-

3182,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

2629,-

3182,-

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

2629,-

3182,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

2629,-

3182,-

kl./kl. + WC rozety

2884,-

3490,-

kl./kl. + WC rozety

2884,-

3490,-

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

3138,-

3797,-

madlo/kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

3138,-

3797,-

klika na eurookno

2256,-

2730,-

klika na eurookno

2256,-

2730,-

Uvedené ceny jsou včetně Swarovski elements.

TUPAI Line

OCS
chrom broušený (96)

Mo saz, sl it ina zinku

OCS
chrom broušený (96)

Swarovski

OC
chrom lesklý (03)

Uvedené ceny jsou včetně Swarovski elements.

TI - LINHA 5 SW2 - HR 3270Q (hranatá rozeta) a TI - LINHA 5 SW2 - RT 3270RT (obdélníková rozeta) s černým Swarovski křišťálem
je dostupná pouze do vyprodání zásob.
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MELODY Swarovski

Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

Výplň z bílých nebo černých
Swarovski křišťálů

28

Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

OC
chrom lesklý (03)

OCS
chrom broušený (96)

OCS
chrom broušený (96)

BPL
černá perla (146)

BPL
černá perla (146)

NP
nikl perla (142)

NP
nikl perla (142)

T
titan (141)

T
titan (141)

Melody SW1

TI - MELODY SW1 - RT 3089RT

TI - MELODY SW2 - RT 3089RT

Cena platí pro všechny povrchy

Cena platí pro všechny povrchy

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

3901,-

4721,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

4156,-

5029,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

4156,-

kl./kl. + WC rozety
madlo/kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

ROKOV ZÁRUKA

Melody SW2
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./kl. na rozetách

3901,-

4721,-

kl./kl. + BBQ rozety (hranatý otvor)

4156,-

5029,-

5029,-

kl./kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

4156,-

5029,-

4368,-

5286,-

kl./kl. + WC rozety

4368,-

5286,-

3155,-

3818,-

madlo/kl. + PZ rozety 52 × 52 mm

3155,-

3818,-

Uvedené ceny jsou včetně Swarovski elements.

ROKOV ZÁRUKA

TUPAI Line

CP
chrom perla (18)

Mo saz, sl it ina zinku

CP
chrom perla (18)

Swarovski

OC
chrom lesklý (03)

Uvedené ceny jsou včetně Swarovski elements.
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Mo saz, sl it ina zinku

TUPAI Line

Madlo Mini

Vario
OC
chrom lesklý (03)

OC
chrom lesklý (03)

OCS
chrom broušený (96)

OCS
chrom broušený (96)

CP
chrom perla (18)

CP
chrom perla (18)

BPL
černá perla (146)

BPL
černá perla (146)

NP
nikl perla (142)

NP
nikl perla (142)

T
titan (141)

T
titan (141)

TI - MINI Vario / MINI Vario - RT
TI - MINI Vario / BIG Vario - RT
Cena platí pro všechny povrchy

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

kl./madlo otočné na rozetách

1527,-

1848,-

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

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

1781,-

2156,-

kl./madlo otočné na rozetách

1527,-

1848,-

kl./madlo fix na rozetách

1696,-

2053,-

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

1781,-

2156,-

kl./madlo fix + PZ rozety 52 x 52mm

1968,-

2382,-

kl./madlo fix na rozetách

1696,-

2053,-

mad. fix /mad. fix na rozetách

1832,-

2217,-

kl./madlo fix + PZ rozety 52 x 52mm

1968,-

2382,-

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

2070,-

2505,-

Uvedené ceny jsou bez výplně.
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Cena platí pro všechny povrchy

Mos az n eb o sl iti n a z ink u TUPAI Vario Line

Uvedené ceny jsou bez výplně.

Hranatá krytka

OC
chrom lesklý (03)

OCS
chrom broušený (96)

CP
chrom perla (18)

NP
nikl perla (142)

OGS
bronz česaná mat (77)

T
titan (141)

BVOC
černý velvet chrom(128)

BOC
černý chrom lesklý (124)

Hranatá krytka
závěsu pro sladění
dveřního kování

1.

nenastavitelný závěs na dveře ø 15 mm

OV - 100/15

2.

hranatá krytka na závěs ø 15 mm

TI - 0251

povrch | ONL - nikl lesklý
Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

1.

OV -100/15 - vrchní díl

13,-

16,-

2.

OV -100/15 - spodní díl

19,-

23,-

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

OC

299,-

362,-

ostatní povrchy

199,-

241,-

OV - JR 519

Sada: horní a spodní díl krytek bez závěsu.

Plastový držák pro spodní díl závěsu
BARVA | C - černá

povrchy

U jednotlivých závěsů se může vyskytnout mírná odchylka
v jejich rozměrech (průměru a délce) a proto je někdy nutné
závěs mírně zabrousit nebo krytku nalepit. Také je možnost
zakoupit set krytek se závěsem přímo u nás.

kapsa na závěs

OV - JR 519

Cena
v Kč bez DPH

Cena
v Kč s DPH

20,-

25,-

www.mpkatalogy.cz
Katalogy MP:
Hranaté krytky pantů

TUPAI Design Line

Panikové kování DORMA

TUPAI Line

Samozavírače dveří GEZE

JNF Design Line

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

Poštovní schránky
Krbové nářadí
Uzamykací systémy

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

