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Vážení zákazníci,

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 i maloobchodní prodej se sítí maloobchodních partnerů na celém území ČR. V této oblasti 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.

Krona Koblenz patří k lídrům na trhu se závěsy. Nastavitelné dveřní závěsy od společnosti Koblenz jsou patentované a certifikované na základě technologie  
a kvality použitých materiálů a díky inovacím při vytváření výrobků, které je činí spolehlivými a technologicky dokonalými. Skryté závěsy Krona Koblenz 
jsou vyráběny z materiálů jako je vysoce odolná ocel, nerez nebo zamak. Technologie skrytých závěsů předpokládá, že jsou zcela ukryté ve dveřním křídle 
a zárubni. To umožňuje, aby odolaly mechanickému zatížení a konstrukce má dostatečnou tuhost. Možnost nastavení závěsů ve třech rovinách dělá skryté 
závěsy nepostradatelnými prvky dveřního kování. Dveře vybavené skrytými závěsy se vyznačují vysokou odolností proti vloupání. Závěsy mají velký úhel 
otevření, při 180 stupních se můžou dveře otevřít na přilehlou stěnu, což má velmi mnoho výhod. Široká škála modelů různých velikostí vám umožní vybrat 
si produkt přímo na míru. Vysoká spolehlivost skrytých závěsů umožňuje odolávat mnohem větší zátěži než tradiční závěsy.

Tým MP KOVÁNÍ 
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D V E Ř N Í  Z ÁV Ě S Y

CHROM PERLA (CS)CP

ČERNÁ MATNÁ (NO)BS

KZ - SKRYTÝ ZÁVĚS ATOMIKA - K8060
Cena za kus  v Kč bez DPH s DPH

závěs CP 690,- 835,-

závěs BS 720,- 872,-

nastavitelná montážní podložka k závěsu K8060 315,- 382,-

frézovací šablona pro montáž závěsu K8060 1 620,- 1 961,-

Dima universal str. 8 12 750,- 15 428,-

Nastavitelná montážní podložka

-nastavení pomocí vymezovacích podložek (půlměsíčků)

Kompletně 3D nastavitelný závěs pro bezfalcové dveře s masivní
dřevěnou, obložkovou, ocelovou nebo hliníkovou zárubní.

Pro obložkovou zárubeň je nutné použít montážní podložku,
pro ocelovou a hliníkovou zárubeň montážní kapsu.

Vhodné pro protipožární dveře s odolností 30 minut!

- pravo-levé provedení, bezúdržbová ložiska, kompletní ocelové tělo
- trojdimenzionální nastavení   
 stranové +/- 1,5 mm,  
 výškové +/- 1,5 mm excentricky,  
 přítlak +/- 1 mm,  
- úhel otevření 180°   
- nosnost: 60 kg (2 panty)   
- velikost 110 mm   
- průměr frézy 16 mm   
- rozměr dveří 900 x 2100 mm   
- minimální tloušťka dveří 32 mm   
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NA TENTO PRODUKT 
POSKYTUJEME 
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY
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D V E Ř N Í  Z ÁV Ě S Y

CHROM PERLA (CS)CP

KZ - SKRYTÝ ZÁVĚS KUBICA - K6200
Cena za kus  v Kč bez DPH s DPH

závěs K6200 CP 885,- 1 071,-

frézovací šablona pro montáž závěsu K6200 1 620,- 1 961,-

Dima universal str. 8 12 750,- 15 428,-

- pravo-levé provedení, bezúdržbová ložiska 
- trojdimenzionální nastavení 
 stranové +3/ -2 mm,
 výškové +/- 2,5 mm excentricky,
 přítlak +/- 1 mm,
- úhel otevření 180° 
- nosnost: 45 kg (2 panty), 60 kg (3/4 panty) 
- velikost 95 mm 
- průměr frézy 16 mm 
- rozměr dveří 600/900 x 2100 mm 
- minimální tloušťka dveří 32 mm 
- certifikát UL a ULC 

Kompletně 3D nastavitelný závěs pro bezfalcové dveře s masivní 
dřevěnou, obložkovou, ocelovou nebo hliníkovou zárubní.

Vhodné pro protipožární dveře s odolností 30 minut!

NA TENTO PRODUKT 
POSKYTUJEME 
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY
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D V E Ř N Í  Z ÁV Ě S Y

KZ - SKRYTÝ ZÁVĚS KUBICA - K2460
Cena za kus  v Kč bez DPH s DPH

závěs K2460 CP 921,- 1 115,-

závěs K2460 BS 987,- 1 195,-

nastavitelná montážní podložka k závěsu K2400 210,- 255,-

frézovací šablona pro montáž závěsu K2400 3 225,- 3 903,-

Dima universal str. 8 12 750,- 15 428,-
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Nastavitelná montážní podložka

Kompletně 3D nastavitelný závěs pro bezfalcové dveře s masivní
dřevěnou, obložkovou, ocelovou nebo hliníkovou zárubní.

Pro obložkovou zárubeň je nutné použít montážní podložku,
pro ocelovou a hliníkovou zárubeň montážní kapsu.

Vhodné pro protipožární dveře s odolností 30 minut!

- rychlé a přesné nastavení bez použití 
vymezovacích podložek (půlměsíčků)
- odstranění problému s padajícími půlměsíčky
- nastavuje se imbusovým klíčem 
přes pant prostřednictvím integrovaných 
šroubů v montážní podložce

- pravo-levé provedení, bezúdržbová ložiska 
- trojdimenzionální nastavení 
 stranové +/- 3 mm,
 výškové +/- 3 mm excentricky,
 přítlak +/- 1,5 mm,
- úhel otevření 180° 
- nosnost: 60 kg (2 panty) 
- velikost 155 mm 
- průměr frézy 16 mm 
- rozměr dveří 600/900 x 2100 mm 
- minimální tloušťka dveří 25 mm 

NA TENTO PRODUKT 
POSKYTUJEME 
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY

CHROM PERLA (CS)CP

ČERNÁ MATNÁ (NO)BS
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D V E Ř N Í  Z ÁV Ě S Y

NA TENTO PRODUKT 
POSKYTUJEME 
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY

KZ - SKRYTÝ ZÁVĚS KUBICA - K5080
Cena za kus  v Kč bez DPH s DPH

závěs K5080 CP 1 200,- 1 452,-

závěs K5080 BS 1 440,- 1 743,-

nastavitelná montážní podložka k závěsu K5080 240,- 291,-

frézovací šablona pro montáž závěsu K5080 1 620,- 1 961,-

Dima universal str. 8 12 750,- 15 428,-
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Nastavitelná montážní podložka

- rychlé a přesné nastavení bez použití 
vymezovacích podložek (půlměsíčků)
- odstranění problému s padajícími půlměsíčky
- nastavuje se imbusovým klíčem 
přes pant prostřednictvím integrovaných 
šroubů v montážní podložce

Kompletně 3D nastavitelný závěs pro bezfalcové dveře s masivní
dřevěnou, obložkovou, ocelovou nebo hliníkovou zárubní.

Pro obložkovou zárubeň je nutné použít montážní podložku,
pro ocelovou a hliníkovou zárubeň montážní kapsu.

Vhodné pro protipožární dveře s odolností 30 minut!

- pravo-levé provedení, bezúdržbová ložiska 
- trojdimenzionální nastavení 
 stranové +/- 3 mm
 výškové +/- 3 mm excentricky,
 přítlak +/- 1 mm,
- úhel otevření 180° 
- nosnost: 80 kg (2 panty) 
- velikost 160 mm 
- průměr frézy 16 mm 
- rozměr dveří 600/900 x 2100 mm 
- minimální tloušťka dveří 25 mm 
- certifikát UL a ULC 

CHROM PERLA (CS)CP

ČERNÁ MATNÁ (NO)BS
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D V E Ř N Í  Z ÁV Ě S Y

KZ - ŠABLONY PRO MONTÁŽ ZÁVĚSŮ
Cena za kus  v Kč bez DPH s DPH

Dima universal 12 750,- 15 428,-

frézovací šablona pro montáž závěsu K2460 3 225,- 3 903,-

frézovací šablona pro montáž závěsu K5080 1 620,- 1 961,-

frézovací šablona pro montáž závěsu K6200 1 620,- 1 961,-

frézovací šablona pro montáž závěsu k8060 1 620,- 1 961,-

Dima universal KZ - univerzální frézovací rám

Šablona k závěsu KZ - K2460 (2 části v balení)

Šablona k závěsu KZ - K5080

Šablona k závěsu KZ - K6200

Šablona k závěsu KZ - K8060
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KOVÁNÍ NA DVEŘE, STAVBY A NÁBY TEK

MP KOVÁNÍ s.r.o.

Divišovská 328 | 258 01 Vlašim 
+420 317 777 999 | mp@mp-kovani.cz

Malešická 2679/49 | 130 00 Praha 3 Žižkov 
+420 271 777 222 | praha@mp-kovani.cz

www.klikynadvere.cz


