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

Standardní  rozměry jsou 
zvýrazněny barevnou 
čarou. 

otvor
WC

otvor
BB

otvor
PZ

pro rozetové (dělené) kování  
s prošroubováním jsou zapotřebí 

uvedené otvory
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Vážení zákazníci,
formou našeho nového katalogu WB Line vám chceme představit:

WB  Standard Line   
Kliky z nerezu s plastovou mechanikou s výstupky na prošroubování přes dveřní křídlo, které zabraňují protáčení rozety. 

WB  Design Line   
Kliky ze slitiny zinku na štítech nebo na kovové rozetové mechanice bez výstupků. 

Při výběru sortimentu jsme kladli důraz na kvalitu, příznivé ceny a zároveň zajímavý design. 

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
Základní  rozdělení  interiérových kl ik:

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 upravujeme 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 na pomocném pravítku.

Typy otvorů 

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)

Koule a madla  
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 dopravaod osy doleva
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Montáž
Montáž je velmi důležitou součástí funkčnosti výrobku. Dbejte prosím na její správnost a to důkladným, přesným, pří-
mým 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.) 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 . 

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“.

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.

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.

Povrchové úpravy
Vybraný sortiment v tomto katalogu je v různých povrchových úpravách. Výrobky jsou ošetřeny kvalitními povrcho-
vými 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)

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

BN 
 broušená  
nerez (16)

ONS 
nikl  
broušený (36)

OC/BN 
 chrom lesklý /  
br. nerez (67)

OC/ONS 
 chrom lesklý /  
nikl broušený (60)

WB Standard Line4
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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.

Při odběru zboží na fakturu v hodnotě nižší než 1500 v 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 v 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 sorti-
mentu najdete na adrese:  www.mpkatalogy.cz. Děkujeme za pochopení a věříme, že budete s našim zbožím a 
poskytovanými službami spokojeni.

Jak správně objednávat kování
Na objednávce u štítového kování je důležité uvést rozteč, vzdálenost v milimetrech od osy kliky k ose klíče (pro měření 
vám pomůže pravítko, které najdete na přední straně katalogu).

Štítové kl iky:
1.  Název modelu – např. WB - DEO 040 (včetně přísluš-

ného číselného kódu výrobku - pokud se u daného 
modelu uvádí )

2. Povrch – např. ONS nebo OC/ONS
3. Typ otvoru – BB nebo PZ nebo WC
4. Rozteč – 72 nebo 90 mm
5. Počet kusů

Rozetové kl iky (dělené) :
1.  Název modelu – např. WB - DEO 032 - HR (uvést 

včetně „HR“ a příslušného číselného kódu výrobku 
- pokud se u daného modelu uvádí )

2. Povrch – např. OC/ONS.
3. Typ otvoru – BB nebo PZ nebo WC
4. Počet kusů

obsahuje vratný mechanismus kliky - pružinu ekonomická kovová rozeta - mechanika kliky je 
uložena v kovovém pouzdře s výstupky

ekonomická plastová rozeta - mechanika kliky je 
uložena v plastovém pouzdře s výstupky

prošroubování přes dveře

 zvýšená záruka 3 roky 

kovová krytka rozety je upevněna šroubem na 
kovovou mechaniku

Vysvětlivky

Abecední seznam produktů
WB - BREST 008 - R EPR 11
WB - BREST 008Q - HR EPR 11
WB - COSLAN 000 - R EPR 8
WB - DACAPO 005 - R EPR 10
WB - DACAPO 005Q - HR EPR 10
WB - DANIELA 022 - R EPR 8
WB - DANIELA 022Q - HR EPR 8
WB - DEO 040, DEO 032 12
WB - DIAGO 011 - R EPR 10
WB - DIAGO 011Q - HR EPR 10
WB - ELIPSE 015 - R EPR 6
WB - ELIPSE 015Q - HR EPR 6
WB - FAVORIT 002 - HR EPR 6
WB - FAVORIT 002M - R EKR 6

WB - FAVORIT 002Q - R EPR 6
WB - FAVORIT 016 - R OVÁL EKR 6
FT - madlo HR 327K 9
FT - koule 326 9
FT - koule 327 9
FT - koule vyosená 327GK 9
WB - HAX 042, HAX 033 12
FT - kliky na eurookno 14-15
WB - LARA 039, LARA 031 13
WB - MARENA 006 - R EPR 11
WB - MARENA 006Q - HR EPR 11
WB - MONA 001 - R EPR 8
WB - NERO 012 - R EPR 7
WB - NERO 012Q - HR EPR 7

WB - NORA 044, NORA 034 13
WB - PRADO 010 - R EPR 10
WB - PRADO 010Q - HR EPR 10
WB - rozeta - R 9
WB - rozeta - HR 9
WB - rozeta bicolor - HR 13 
WB - SWING 013 - R EPR 7
WB - SWING 013Q - HR EPR 7
WB - TESA 043, TESA 035 12
WB - TORNÁDO 017 - R EPR 8
WB - TORNÁDO 017Q - HR EPR 8
WB - VEGA 018 - R EPR 7
WB - VEGA 018Q - HR EPR 7
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WB - FAVORIT 002 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 338,- 409,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 338,- 409,-

kl./kl. + WC rozety 582,- 705,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 775,- 938,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - FAVORIT 002M - R EKR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 343,- 416,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 343,- 416,-

kl./kl. + WC rozety 587,- 711,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 791,- 958,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - FAVORIT 002Q - HR EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 691,- 837,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 691,- 837,-

kl./kl. + WC rozety 958,- 1160,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1127,- 1364,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - ELIPSE 015 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 338,- 409,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 338,- 409,-

kl./kl. + WC rozety 582,- 705,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 775,- 938,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - ELIPSE 015Q - HR EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 691,- 837,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 691,- 837,-

kl./kl. + WC rozety 958,- 1160,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1127,- 1364,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - FAVORIT 016 - R OVÁL EKR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 521,- 631,-

vyosená koule/kl. + PZ rozety 1111,- 1345,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB Standard Line
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WB - NERO 012 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 338,- 409,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 338,- 409,-

kl./kl. + WC rozety 582,- 705,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 775,- 938,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - SWING 013 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 338,- 409,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 338,- 409,-

kl./kl. + WC rozety 582,- 705,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 775,- 938,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - SWING 013Q - HR EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 691,- 837,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 691,- 837,-

kl./kl. + WC rozety 958,- 1160,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1127,- 1364,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - VEGA 018 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 338,- 409,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 338,- 409,-

kl./kl. + WC rozety 582,- 705,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 775,- 938,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - NERO 012Q - HR EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 691,- 837,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 691,- 837,-

kl./kl. + WC rozety 958,- 1160,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1127,- 1364,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - VEGA 018Q - HR EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 691,- 837,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 691,- 837,-

kl./kl. + WC rozety 958,- 1160,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1127,- 1364,-

klika na eurookno 330,- 400,-
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WB - MONA 001 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 338,- 409,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 338,- 409,-

kl./kl. + WC rozety 582,- 705,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 775,- 938,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - TORNÁDO 017 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 753,- 912,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 753,- 912,-

kl./kl. + WC rozety 1080,- 1307,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1080,- 1307,-

klika na eurookno 550,- 666,-

WB - DANIELA 022 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 739,- 895,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 739,- 895,-

kl./kl. + WC rozety 990,- 1198,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 990,- 1198,-

klika na eurookno 499,- 604,-

WB - COSLAN 000 - R EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 338,- 409,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 338,- 409,-

kl./kl. + WC rozety 582,- 705,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 775,- 938,-

klika na eurookno 330,- 400,-

WB - TORNÁDO 017Q - HR EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 930,- 1126,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 930,- 1126,-

kl./kl. + WC rozety 1207,- 1461,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1207,- 1461,-

klika na eurookno 550,- 666,-

WB - DANIELA 022Q - HR EPR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 859,- 1040,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 859,- 1040,-

kl./kl. + WC rozety 999,- 1209,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1127,- 1364,-

klika na eurookno 499,- 604,-

WB Standard Line
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WB – ROZETA – HR 
povrch | BN - broušená nerez (16)

hranatá 50 × 50 mm

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

BB rozety AP - rozeta - HR  pár 249,- 302,-
PZ rozety AP - rozeta - HR  pár 249,- 302,-
WC rozety AP - rozeta - HR  set 459,- 556,-

záslepka FT - rozeta - HR  pár 249,- 302,-

WB – ROZETA – R 
povrch | BN - broušená nerez (16)

kulatá ø 52 mm

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

BB rozety WB - rozeta - R  pár 149,- 181,-
PZ rozety WB - rozeta - R  pár 149,- 181,-
WC rozety WB - rozeta - R  set 219,- 265,-

záslepka FT - rozeta - R pár 219,- 265,-

BN  
broušená nerez 
(16)

BN  
broušená nerez 
(16)

* Vyobrazené rozety nejsou součástí balení. Je možné je objednat samostatně. Ceny jsou uvedeny níže.

FT - koule 327 - R
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

koule pevná  kus 561,- 679,-
koule pevná / koule pevná pár 1122,- 1358,-
koule pevná / koule otočná pár 1122,- 1358,-

koule otočná / koule otočná pár 1122,- 1358,-

FT - madlo 327K - HR
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

madlo pevné  kus 572,- 693,-
madlo pevné / madlo pevné pár 1144,- 1385,-
madlo pevné / madlo otočné pár 1144,- 1385,-

madlo otočné / madlo otočné pár 1144,- 1385,-

FT - koule vyosená 327GK - R
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

koule pevná  kus 572,- 693,-
koule pevná / koule pevná pár 1144,- 1385,-
koule pevná / koule otočná pár 1144,- 1385,-

koule otočná / koule otočná pár 1144,- 1385,-

FT - koule 326 - R
povrch | BN – broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

koule pevná  kus 561,- 679,-
koule pevná / koule pevná pár 1122,- 1358,-
koule pevná / koule otočná pár 1122,- 1358,-

koule otočná / koule otočná pár 1122,- 1358,-

*

*

*

*
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WB - DACAPO 005 - R EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 616,- 746,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 616,- 746,-

kl./kl. + WC rozety 830,- 1005,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 864,- 1046,-

klika na eurookno 550,- 666,-

WB - PRADO 010 - R EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 670,- 811,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 670,- 811,-

kl./kl. + WC rozety 903,- 1093,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 971,- 1175,-

klika na eurookno 550,- 666,-

WB - DIAGO 011 - R EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 707,- 856,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 707,- 856,-

kl./kl. + WC rozety 940,- 1138,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1027,- 1243,-

klika na eurookno 569,- 689,-

WB - DACAPO 005Q - HR EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 925,- 1120,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 925,- 1120,-

kl./kl. + WC rozety 1163,- 1408,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1231,- 1490,-

klika na eurookno 550,- 666,-

WB - PRADO 010Q - HR EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 925,- 1120,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 925,- 1120,-

kl./kl. + WC rozety 1163,- 1408,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1231,- 1490,-

klika na eurookno 550,- 666,-

WB - DIAGO 011Q - HR EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 963,- 1166,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 963,- 1166,-

kl./kl. + WC rozety 1214,- 1469,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1248,- 1511,-

klika na eurookno 569,- 689,-

WB Standard Line
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WB - MARENA 006 - R EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 683,- 827,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 683,- 827,-

kl./kl. + WC rozety 908,- 1099,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 992,- 1201,-

klika na eurookno 569,- 689,-

WB - BREST 008 - R EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 707,- 856,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 707,- 856,-

kl./kl. + WC rozety 940,- 1138,-

koule/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1027,- 1243,-

klika na eurookno 550,- 666,-

WB - MARENA 006Q - HR EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 951,- 1151,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 951,- 1151,-

kl./kl. + WC rozety 1168,- 1414,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1240,- 1501,-

klika na eurookno 569,- 689,-

WB - BREST 008Q - HR EPR
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 963,- 1166,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 963,- 1166,-

kl./kl. + WC rozety 1214,- 1469,-

madlo/kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 1292,- 1564,-

klika na eurookno 550,- 666,-
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WB - DEO 040 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

ROZTEČ | 72, 90 mm 

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na štítu bez otvoru 699,- 846,-

kl./kl. s BB otvorem pro klíč 699,- 846,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku 699,- 846,-

kl./kl. s WC klíčem 850,- 1029,-

WB - HAX 042 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

ROZTEČ | 72, 90 mm 

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na štítu bez otvoru 699,- 846,-

kl./kl. s BB otvorem pro klíč 699,- 846,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku 699,- 846,-

kl./kl. s WC klíčem 850,- 1029,-

WB - TESA 043 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

ROZTEČ | 72, 90 mm 

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na štítu bez otvoru 599,- 725,-

kl./kl. s BB otvorem pro klíč 599,- 725,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku 599,- 725,-

kl./kl. s WC klíčem 799,- 967,-

WB - DEO 032 - HR 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na rozetách 599,- 725,-

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 799,- 967,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 799,- 967,-

kl./kl. + WC rozety 850,- 1029,-

WB - HAX 033 - HR 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na rozetách 599,- 725,-

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 799,- 967,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 799,- 967,-

kl./kl. + WC rozety 850,- 1029,-

WB - TESA 035 - HR 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na rozetách 499,- 604,-

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 599,- 725,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 599,- 725,-

kl./kl. + WC rozety 750,- 908,-

W
B

WB Design Line
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WB - LARA 039 
povrch | ONS - nikl broušený (36)

ROZTEČ | 72, 90 mm 

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na štítu bez otvoru 699,- 846,-

kl./kl. s BB otvorem pro klíč 699,- 846,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku 699,- 846,-

kl./kl. s WC klíčem 850,- 1029,-

WB - NORA 044 
povrch | ONS - nikl broušený (36)

ROZTEČ | 72, 90 mm 

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na štítu bez otvoru 699,- 846,-

kl./kl. s BB otvorem pro klíč 699,- 846,-

kl./kl. s PZ otvorem pro vložku 699,- 846,-

kl./kl. s WC klíčem 850,- 1029,-

WB - LARA 031 - HR 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na rozetách 599,- 725,-

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 699,- 846,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 699,- 846,-

kl./kl. + WC rozety 850,- 1029,-

WB - NORA 034 - HR 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

kl./kl. na rozetách 599,- 725,-

kl./kl. + BB rozety (otvor pro klíč) 799,- 967,-

kl./kl. + PZ rozety (otvor pro vložku) 799,- 967,-

kl./kl. + WC rozety 850,- 1029,-

WB - rozeta bicolor - HR 
povrch | OC/ONS - chrom lesklý/nikl broušený (60)

hranatá 51 × 51 mm

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

BB rozety (otvor pro klíč)  pár 199,- 241,-
PZ rozety (otvor pro vložku)  pár 199,- 241,-
WC rozety  set 250,- 303,-
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WB - kliky na eurookno
povrch | BN - broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

1. WB - DK-FAVORIT - R 330,- 400,-

2. WB - DK-ELIPSE - R 330,- 400,-

3. WB - DK-MONA - R 330,- 400,-

4. WB - DK-NERO - R 330,- 400,-

5. WB - DK-SWING - R 330,- 400,-

6. WB - DK-VEGA - R 330,- 400,-

7. WB - DK-COSLAN - R 330,- 400,-

8. WB - DK-DANIELA - R 499,- 604,-

9. WB - DK-TORNÁDO - R 550,- 666,-

WB - kliky na eurookno
povrch | BN - broušená nerez (16)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

1. WB - DK-FAVORIT - HR 330,- 400,-

2. WB - DK-ELIPSE - HR 330,- 400,-

3. WB - DK-MONA - HR 330,- 400,-

4. WB - DK-NERO - HR 330,- 400,-

5. WB - DK-SWING - HR 330,- 400,-

6. WB - DK-VEGA - HR 330,- 400,-

7. WB - DK-COSLAN - HR 330,- 400,-

8. WB - DK-DANIELA - HR 499,- 604,-

9. WB - DK-TORNÁDO - HR 550,- 666,-

3 3

4 4

7 7

5 5

8 8

6 6

9 9

2 21 1

WB Standard Line
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WB - kliky na eurookno
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

1. WB - DK-PRADO - R 550,- 666,-

2. WB - DK-DACAPO - R 550,- 666,-

3. WB - DK-BREST - R 550,- 666,-

4. WB - DK-DIAGO - R 569,- 689,-

5. WB - DK-MARENA - R 569,- 689,-

WB - kliky na eurookno
povrch | OC / BN – chrom lesklý / br. nerez (67)

Cena  
v Kč bez DPH  

Cena  
v Kč s DPH 

1. WB - DK-PRADO - HR 550,- 666,-

2. WB - DK-DACAPO - HR 550,- 666,-

3. WB - DK-BREST - HR 550,- 666,-

4. WB - DK-DIAGO - HR 569,- 689,-

5. WB - DK-MARENA - HR 569,- 689,-

Kliky  
na eurookna

3 3

4 45 5

2 21 1
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www.kl ikynadvere.cz

Hranaté krytky pantů
Panikové kování DORMA
Samozavírače dveří GEZE

Těsnící lišty

Sety na posuvné dveře
Mušle na posuvné dveře

MP zámky
Dřevěná madla

Dřevěné dveřní prahy

TUPAI Design Line
TUPAI Line

JNF Design Line
Italy Line

Italy EPR Line
Pullbloc Line

ECO Line
WB Line

Aluminium Line
Slim Line Aluminium

Glass Line

Poštovní schránky 
Krbové nářadí 

Uzamykací systémy

Katalogy Mp:

www.mpkatalogy.cz

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


