Program pre sprchovanie

HÜPPE. SHOWER AND SOUL.
Vitajte vo svete HÜPPE. Vitajte vo svete, v ktorom trávite denne len niekoľko minút, ale ktorý má nesmierny význam pre vašu pohodu. Neexistuje osobnejší a
intímnejší priestor ako ten vytvorený zo sklenených stien, medzi ktorými zvlažuje
vaše telo aj dušu V ktorom nachádzate pokoj a uvoľnenie, ale tiež novú silu a
sviežosť.
My z HÜPPE vám chceme pomôcť pri realizácii tohto útočiska – miesta kam sa
môžete utiahnuť, ktoré je tak individuálne ako vy sami.
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HÜPPE. ORIgINAL MADE IN gERMANY.
Ako špecialista na sprchovacie kúty a systémové riešenia vsádzame konzekventne na kvalitu a individualitu. Ale to nie je samozrejme všetko.

Bad Zwischenahn - germany

Zakladateľ firmy
Justin Hüppe

1963

1968

1982

1990

2009

Vyše 120 ročná
história firmy

Od začiatku mal názov HÜPPE vynikajúci zvuk medzi
nemeckými podnikmi s tradíciou. cesta k dnešnej
medzinárodnej veľkosti sa opierala pritom vždy o nekompromisné uvedomenie si kvality.
Keď firma HÜPPE v roku 1966 vyvinula prvý skutočný
sprchovací kút, vznikol úplne nový segment trhu. V
tomto segmente naša spoločnosť odhodlane presadzuje svoju formujúcu úlohu a permanentne ju buduje vďaka používaniu vysoko kvalitných konštrukčných prvkov a špičkovému designu. Rozhodnite sa
pre HÜPPE a môžete sa spoľahnúť na inovatívnu
techniku a viac ako 120 ročnú históriu firmy. Pritom
sme na tejto ceste stále znova a znova stavali míľniky.
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INOVÁcIA NIE JE SAMOÚČELNÁ.
Vyvíjame nové materiály a funkcie, aby uľahčovali život. Keď tým potom
nastavíte celkom nové štandardy – o to lepšie.

Firma HÜPPE veľa investuje do výskumu a vývoja. Vždy bolo našou ambíciou hľadať presvedčivé odpovede na celkom jednoduché otázky.
Nebolo by praktickejšie, keby sa aj sprchovací kút zo skla nemusel
takmer vôbec čistiť? Pretože voda jednoducho po ňom steká v podobe
kvapiek? Alebo keď sa posledná medzera dverí sprchovacieho kúta uzavrie takmer samovoľne? Tak, aby žiadna voda nestriekala von?
Z týchto úvah sa napríklad v roku 1996 zrodilo sklo s novou kvalitatívnou úpravou „Anti-Plaque“, ktoré sa extrémne ľahko udržuje čisté. Alebo
v roku 2009 vznikla jedinečná technológia chrómových dekorov, taktiež v roku 2011 patentovaná mechanika dverí s funkciou „Soft-Open-/
Soft-close“. Toto sú len tri z mnohých míľnikov spoločnosti HÜPPE.

1966

Prvý dodávateľ sprchovacích kútov
v Nemecku

1978

HÜPPE vyvinul patentované vodiace lišty pre
posuvné dvere

1979

Prvé magnetické tesnenie pre sprchovacie
kúty

1980

Sklenené dvere HÜPPE z pravého
bezpečnostného skla si podmaňujú trh

1983

Prvý bezrámový sprchovací kút z pravého skla

1996

HÜPPE Anti-Plaque:
prvý sklenený povrch s ľahkým ošetrovaním

1997

HÜPPE Magna 5000:
zavedenie krídlových posuvných dverí

2002

HÜPPE MicroLip:
nová technológia tesnenia

2005

HÜPPE Manufaktur Studio:
špeciálne zhotovenie na mieru

2006

HÜPPE 501 Design:
koncepcia stavebnicového princípu

2010

HÜPPE Studio Paris:
chrómový dekor na skle

2011

Prvé posuvné dvere s funkciou „Soft open“
a „Soft close“
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hüppe. SVETY DESIGNU.
Dobrý design stavia človeka a jeho individuálne potreby do centra – princíp ktorému sa cítime už počas
rokov zaviazaní a ktorý chceme s našimi dvoma nadradenými svetmi designu zdôrazniť.

ele g an c e

Ste človek, ktorý to má rád trochu hravejšie? Voľné, plynulé tvary,
zmyselné a plné fantázie? Potom sa nájdete v našom svete designu
ELEGANCE.

P U R E

Alebo máte viac v obľube funkčné a čisté tvary – s priamymi
líniami, nevtieravé a jednoduché? Potom ste určite typ pre náš
svet designu PURE.
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ELEgANcE

Svet designu mäkkých, voľnej plynúcich tvarov. Prirodzený, zmyselný, plný radosti zo života. Veľa z toho
sme odpozorovali z prírody. Zaoblené ako kamienok
čerstvo odobratý z koryta rieky. Zakrivené zakončenia
akoby nakreslené rojom vtákov na oblohe. Organické
a opulentné – fantázii sa medze nekladú.
Tom Schönherr
Phoenix Design

Elegantné produkty si vyžadujú viac
pozornosti, sú ako samostatné osobnosti
vytvorené pre ľudí, ktorí milujú zakrivené a
veľkorysejšie tvary a na vytváranie vzhľadu
svojej kúpeľne kladú veľký dôraz.

Čistý design, jasný, redukovaný a vášnivo oddaný funkčnosti. Diskrétny šarm čistej, rovnej línie. Dokonalosť
pravého uhla. Menej je viac. Nič nestimuluje fantáziu tak
ako to, čo nie je vidieť. Napätie spôsobené opomenutím –
dokonalosť vo svojej najrýdzejšej podobe.

PURE

Čisté tvary sú vytvorené pre esteticky náročných ľudí, ktorí interiér svojho obytného
priestoru chápu ako komplexné architektonické dielo. Všetky bytové doplnky sa k sebe
dokonale hodia a vzájomne perfektne dopĺňajú, a priamočiaro zapadajú do veľkého
architektonického konceptu.
Andreas Haug
Phoenix Design
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HÜPPE Studio Paris elegance

Žiadne iné mesto, ako hovoria naši návrhári, nestelesňuje eleganciu moderny
tak dobre ako Paríž. Tu boli vytvorené
mäkké siluety a jemné línie, ktoré dnes
prepožičiavajú našej designovej rade
Studio Paris elegance jej nezameniteľnosť.
Jedinečné v rozmanitosti farieb a materiálov, ponúka Studio Paris prakticky
pre každú priestorovú situáciu neprekonateľne elegantné riešenie. Samozrejme s otváraním dovnútra a von, v
bezrámovom prevedení z bezpečnostného skla, ale tiež v prevedení s nástennou lištou, s exkluzívnym chrómovým
dekorom a vyrobené tak, ako právom
očakávate od sprchovacieho kútu
HÜPPE: skutočná ručná práca a v dokonalej kvalite – to robí všetku česť značke „Made in Germany“.

„Plynulé tvary hovoria svojim
vlastným jazykom. Jazykom
zvláštneho dôrazu.“
H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, krídlové
dvere s pevným segmentom, protisegmentom a bočnou stenou



Tom Schönherr, Phoenix Design

PREMIUM 14 15

HÜPPE Studio Paris elegance

Séria sklenených sprchovacích kútov pre splnenie individuálnych
nárokov designu elegance s mäkkými, plynulými tvarmi.

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, 1/4-kruh,
2-krídlové dvere s
pevnými segmentami 

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, krídlové
dvere s protisegmentom a bočnou stenou

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, krídlové
dvere s protisegmentom do niky so
skosením

PREMIUM 16 17

HÜPPE Studio Paris elegance

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, krídlové
dvere s pevným
segmentom a protisegmentom do niky

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámová, bočná stena samostatne stojaca s
nožičkou

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové,
Walk-In model 3

Ďalšie modely Walk-In od strany 120.

PREMIUM 18 19

HÜPPE Studio Paris elegance

HÜPPE
Studio Paris elegance
s nástennou lištou,
Walk-In, riešenie s
2 bočnými stenami
so stropnou vzperou

HÜPPE
Studio Paris elegance
s nástennou lištou,
krídlové dvere s
pevným segmentom
a bočnou stenou so
stropnou vzperou

Ďalšie modely Walk-In od strany 120.

H
 ÜPPE
Studio Paris e
 legance
s nástennou lištou,
krídlové dvere s
pevným segmentom
do niky

PREMIUM 20 21

HÜPPE Studio Paris elegance

Ukážte charakter.
Využite individuálnu rozmanitosť a vyberte si z rôznych farieb základu a farieb vložky. Nechajte sa inšpirovať a kombinujte
podľa svojho vkusu a v súlade so vzhľadom vašej kúpeľne. Nenašli ste svoju obľúbenú farbu alebo farebnú kombináciu?
Jednoducho sa nás spýtajte, dokážeme splniť takmer každé prianie.

Kombinácie farieb

Farby základu a farby vložky

(farba základu a farba vložky pre pánty a madlo)

(ľubovoľne kombinovateľné)

Farba základu

Farba vložky

Farba základu chróm/Farba vložky biela

Farba základu

Farba základu chróm/Farba vložky chróm

Farba vložky
Farba základu chróm/Farba vložky matný chróm

Farby základu:
• chróm
• matný chróm
• zlatá lesklá
• individuálne farby

Farby vložky:
• chróm
• matný chróm
• zlatá lesklá
• čierna
• biela
• individuálne farby

Všetky farby základu a farby vložky sa môžu podľa požiadaviek navzájom kombinovať.

Farba základu chróm/Farba vložky zlatá lesklá

Farba základu chróm/Farba vložky čierna

Nechajte sa uniesť láskou k detailu.
HÜPPE Studio Paris elegance presvedčí nie len rozmanitosťou modelov,
ale predovšetkým vysokou kvalitou spracovania všetkých dielov.
Venujte pozornosť detailom:

Stenový uholník chróm/chróm

Rohový uholník chróm/chróm

• Inovatívna technika tesniacich líšt v
chrómovom vzhľade
• Bezbariérový vstup, montáž voliteľne
s alebo bez prahovej lišty
• Zdvíhací / spúšťací mechanizmus pántov pre dokonalé uzatváranie dverí

Oblúkové madlo chróm/biela
(nie pri 1/4-kruhových modeloch)

Stenový uholník z vnútornej
strany

• Jedinečný design kovania
• Vyhotovenie bezrámové so stenovým
uholníkom alebo s nástennou lištou
• Všetky kovania z vnútornej strany
zapustené pre ľahké čistenie

Štandardné madlo chróm/
chróm

Tesniaca lišta s chrómovým
vzhľadom

• Voľba medzi štandardným madlom dverí
alebo oblúkovým madlom
• Dvere s otváraním dovnútra a von
• Ľahko čistiteľné sklo s úpravou Anti-Plaque
ako voliteľná výbava
16 23
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PREMIUM 22

HÜPPE Studio Berlin pure

Ďalšie modely Walk-In od strany 120.

Keď niekto myslí na „Made in germany“,
myslí na Berlín - a okamžite podlieha
nezameniteľnému šarmu prostého štýlu bez príkras. Nie je preto náhodou,
že tento kráľ priamych línií prepožičal
meno našej ručne vyrábanej designovej
rade Studio Berlin pure.
Jeho čistá architektúra, ktorá ovplyvňuje vzhľad mesta v triezvej tradícii štýlu
Bauhaus, sa odzrkadľuje v puristických
líniách a kvalitných materiáloch tohto
veľkorysého sprchovacieho kúta. Bezrámové prevedenie z bezpečnostného
skla, ale tiež prevedenie s nástennou
lištou sa spájajú s exkluzívnym chrómovým dekorom do nenápadného štýlu
- ktorý vďaka veľkej rozmanitosti farebných a funkčných variant poskytuje dostatok priestoru pre individualitu.
Studio Berlin pure od HÜPPE. Pocta
spojeniu tradície a moderny. Funkčnosti a estetiky. Rovných línií a – dobrého
pocitu.

„Vážiť si architektúru a design
ako komplexné dielo, znamená milovať čistotu detailov.“
HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, Walk-In
model 1, dekor Orient

Andreas Haug, Phoenix Design
PREMIUM 24 25

HÜPPE Studio Berlin pure

Séria sklenených sprchovacích kútov pre splnenie individuálnych
požiadaviek na priamočiary design a architektúru.

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, krídlové
dvere s pevnými
segmentami rohový
vstup, dekor Liquid

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, 5-uholník,
1-krídlové dvere s
pevnými segmentami

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové,
krídlové dvere s
protisegmentom
do niky

PREMIUM 26 27

HÜPPE Studio Berlin pure

HÜPPE
Studio Berlin pure
s nástennou lištou,
lietacie dvere
s bočnou stenou

HÜPPE
Studio Berlin pure
s nástennou lištou,
krídlové dvere s
pevnými segmentami
rohový vstup

HÜPPE
Studio Berlin pure
s nástennou lištou,
krídlové dvere do
niky, dekor Orient

PREMIUM 28 29

HÜPPE Studio Berlin pure

Ukážte charakter.
Využite individuálnu rozmanitosť a vyberte si z rôznych farieb základu a farieb vložky. Nechajte sa inšpirovať a kombinujte
podľa svojho vkusu a v súlade so vzhľadom vašej kúpeľne. Nenašli ste svoju obľúbenú farbu alebo farebnú kombináciu?
Jednoducho sa nás spýtajte, dokážeme splniť takmer každé prianie.

Kombinácie farieb

Farby základu a farby vložky

(Farba základu a farba vložky pre pánty a madlo)

(ľubovoľne kombinovateľné)

Farba vložky

Farba základu

Farba základu chróm/Farba vložky biela

Farba základu chróm/Farba vložky chróm

Farba vložky

Farba základu

Farba základu chróm/Farba vložky matný chróm

Farby základu:
• chróm
• matný chróm
• zlatá lesklá
• individuálne farby

Farby vložky:
• chróm
• matný chróm
• zlatá lesklá
• čierna
• biela
• individuálne farby

Všetky farby základu a farby vložky sa môžu podľa požiadaviek navzájom kombinovať.

Farba základu chróm/Farba vložky zlatá lesklá

Farba základu chróm/Farba vložky čierna

Nechajte sa uniesť láskou k detailu.
HÜPPE Studio Berlin pure si Vás nepodmaní len mnohotvárnosťou modelov,
ale hlavne kvalitatívne cenným spracovaním všetkých dielov. Venujte
pozornosť detailom:

Horný pánt dverí

Stenový uholník chróm/biela

Rohový uholník chróm/biela

• Inovatívna technika tesniacich líšt v
chrómovom vzhľade
• Bezbariérový vstup, montáž voliteľne
s alebo bez prahovej lišty

Montáž bez prahovej lišty

• Zdvíhací / spúšťací mechanizmus pántov pre dokonalé uzatváranie dverí

Stenový uholník z vnútornej
strany

• Jedinečný design kovania
• Vyhotovenie bezrámové so stenovým
uholníkom alebo s nástennou lištou
• Všetky kovania z vnútornej strany
zapustené pre ľahké čistenie

Montáž s prahovou lištou
Oblúkové madlo chróm/biela
(nie pri 1/4-kruhových modeloch)

Štandardné madlo chróm/
biela

Tesniaca lišta s chrómovým
vzhľadom

• Voľba medzi štandardným madlom dverí
alebo oblúkovým madlom
• Dvere s otváraním dovnútra a von
• Ľahko čistiteľné sklo s úpravou Anti-Plaque
ako voliteľná výbava
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HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Nájdite svoj vlastný štýl.
Inovatívne a revolučné - také sú nové
chrómové dekory HÜPPE. Zvýraznite
vašu kúpeľňu a nechajte sa nadchnúť
zrkadlovými efektmi. Dajte svojej kúpeľni nezameniteľný, osobitý charakter.
Jednoducho si vyberte spomedzi jedinečných motívov, ktoré štúdio Phoenix
Design navrhlo exkluzívne pre HÜPPE.
Pre všetkých, pre ktorých je chróm príliš
lesklý, sú k dispozícii nové matné dekory HÜPPE – s pieskovaným povrchom.
Plochy dekorov sú z výroby opatrené
ochranou proti dotyku, ktorá chráni nielen pred znečistením, ale taktiež uľahčuje čistenie.

HÜPPE
Studio Paris elegance
chrómový dekor

PREMIUM 32 33

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Nechajte sa inšpirovať:
Ak to nemáte radi úplne lesklé, môžete si vybrať taktiež motívy s pieskovaným matným povrchom. V našom štandardnom
programe máme pre vás pripravených ešte veľa ďalších dekorov. Máte presnú predstavu o svojom obľúbenom dekore? Žiadny
problém - ponúkame vám individuálne zhotovenie celkom podľa vašich požiadaviek a vášho zadania.

Orient **

Nature **

Liquid **

Sign **

Royal *

Leaves *

Roses *

Loop *

Floral *

**: Dostupné ako chrómový dekor a ako pieskovaný dekor
*: Dostupné ako pieskovaný dekor

Karo

Privatima

Sand Plus

Vašej fantázii sa medze nekladú.
Individuálne motívy na skle poskytnú každej kúpeľni úplne špecifický výraz. Vyberte si svoj obľúbený motív – napríklad iniciály, písma, rodinný erb alebo dekory. Všetky motívy budú vypieskované a dodané ako pozitívny dekor (sklo číre, motív
pieskovaný), alebo ako negatívny dekor (sklo pieskované, motív číry).

Individuálna úprava skla: plošná

Individuálna úprava skla: filigránska

Individuálna úprava skla: iniciály
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HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Vyjadrite svoju individualitu.
HÜPPE ponúka veľký výber skiel a dekorov pre individuálne vytvorenie vzhľadu Vašej kúpeľne. Rozhodnite sa podľa vlastného vkusu pre štandardné sklá a dekory, tónované alebo štrukturované sklá.

Štandardné sklá a dekory

číre

Privatima

Sand Plus

Karo

Štrukturované sklá (nie pri 1/4-kruhových modeloch)

Mastercarre

chinchilla

Tónované sklá (nie pri 1/4-kruhových modeloch)

optiwhite (bez podielu zelenej)

bronzové

zelené

šedé

16 37
17
PREMIUM 36

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
bezrámové

Krídlové dvere do niky
Šírka:
Výška:

Lietacie dvere do niky

500 –1000 mm
do 2200 mm

Šírka:
Výška:

600 –2000 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere s pevným segmentom do niky

Krídlové dvere s protisegmentom
do niky

Šírka:

Šírka:

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

Krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom do niky

Bočná stena samostatne stojaca

Bočná stena volne stojaca

Walk-In model 1

Šírka:

Šírka:

Šírka:

Šírka:

Výška:

1000 –3300 mm
do 2200 mm

Výška:

200 –1800 mm
do 2500 mm

Výška:

Walk-In model 2

Walk-In model 3

Walk-In model 4

Šírka
Bočná stena vľavo: 300 –1800 mm
Bočná stena vpravo: 300 –1800 mm

Šírka
Bočná stena vľavo: 300 –1800 mm
Bočná stena vpredu: 300 –1800 mm

Šírka:

Výška:

Výška:

Výška:

do 2200 mm

do 2200 mm

300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm
do 2200 mm

1200 –1800 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere s bočnou stenou
300 –1800 mm

do 2200 mm

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:
Výška:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere so skrátenou bočnou
stenou na vani

Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou

Krídlové dvere s pevným segmentom so skrátenou bočnou stenou
na vani

Krídlové dvere s protisegmentom a
bočnou stenou

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Výška:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere s protisegmentom a
skrátenou bočnou stenou na vani

Lietacie dvere s bočnou stenou

Lietacie dvere s 2 bočnými stenami
ako U-kabína

Krídlové dvere s pevným segmentom, protisegmentom a bočnou
stenou

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Výška:

700 –2800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

600 –1200 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere rohový vstup

Krídlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

Šírka:

Šírka:

Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

5-uholník, 2-krídlové dvere s pevnými segmentami

5-uholník, 1-krídlové dvere s pevnými segmentami

Šírka:

Šírka:

Výška:

700 –1200 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1000 mm
do 2200 mm

600 –1200 mm
300 –1500 mm

Výška:

do 2200 mm

1/4-kruh, 2-krídlové dvere s pevnými
segmentami
Šírka:

700 –1200 mm

Výška:

2000 mm

Vaňová zástena 1-dielna
Šírka:
Výška:

Výška:

900 –3300 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

1/4-kruh, 1-krídlové dvere s pevnými
segmentami
Šírka:
Výška:

700 –1000 mm
2000 mm

Vaňová zástena 1-dielna s pevným
segmentom

500 –1000 mm
do 2200 mm

Šírka:
Výška:

500 –1500 mm
do 2200 mm
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PREMIUM 38

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
s nástennou lištou

Krídlové dvere do niky
Šírka:
Výška:

Lietacie dvere do niky

500 –1000 mm
do 2200 mm

Šírka:
Výška:

500 –2000 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere s pevným segmentom do niky

Krídlové dvere s protisegmentom
do niky

Šírka:

Šírka:

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

Krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom do niky

Bočná stena samostatne stojaca

Bočná stena voľne stojaca

Walk-In model 1

Šírka:

Šírka:

Šírka:

Šírka:

Výška:

1000 –3300 mm
do 2200 mm

Výška:

200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

Walk-In model 2

Walk-In model 3

Walk-In model 4

Šírka:
Bočná stena vľavo:
300 –1800 mm
Bočná stena vpravo: 300 –1800 mm

Šírka:
Bočná stena vľavo:
300 –1800 mm
Bočná stena vpredu: 300 –1800 mm

Šírka:

Výška:

Výška:

Výška:

do 2200 mm

do 2200 mm

300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm
do 2200 mm

1200 –1800 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere s bočnou stenou
300 –1800 mm

do 2200 mm

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:
Výška:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere so skrátenou bočnou
stenou na vani

Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou

Krídlové dvere s pevným segmentom a skrátenou bočnou stenou
na vani

Krídlové dvere s protisegmentom a
bočnou stenou

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Výška:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Lietacie dvere s bočnou stenou

Lietacie dvere s dvomi bočnými
stenami ako U-kabína

Krídlové dvere s pevným segmentom, protisegmentom a bočnou
stenou

Krídlové dvere rohový vstup

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka dverí:
Šírka bočnej steny:

Šírka:

Výška:

600 –1200 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

600 –1200 mm
300 –1500 mm

Výška:

do 2200 mm

Výška:

900 –3300 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

Krídlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

1/4-kruh, 2-krídlové dvere s pevnými
segmentami

1/4-kruh, 1-krídlové dvere s pevnými
segmentami

5-uholník, 2-krídlové dvere s pevnými segmentami

Šírka:

Šírka:

Šírka:

Šírka:

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

700 –1200 mm

Výška:

2000 mm

5-uholník, 1-krídlové dvere s pevnými segmentami

Vaňová zástena 1-dielna

Šírka:

Šírka:

Výška:

700 –1000 mm
do 2200 mm

Výška:

Výška:

700 –1000 mm
2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
do 2200 mm

Vaňová zástena 1-dielna s pevným
segmentom

500 –1000 mm
do 2200 mm

Šírka:
Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm

PREMIUM 40 41

HÜPPE Vista pure

Komfortné posuvné dvere v hranatom
štýle sú charakteristickým znakom
HÜPPE Vista pure. V bezrámovom prevedení alebo s nástennou lištou umožňuje realizovať veľkorysé šírky ako aj šikovné riešenia v malých priestoroch.
Inovatívne vedenie pojazdných kladiek
a odklopné dverné segmenty zabezpečujú prvotriedny komfort sprchovania.
A dostatok priestoru pre vaše nápady.

„Idea sa musí stať skutočnosťou, inak je len prázdna mydlová bublina.“
Berthold Auerbach

HÜPPE
Vista pure
s nástennou lištou,
posuvné dvere
2-dielne s pevnými
segmentami do niky

PREMIUM 42 43

HÜPPE Vista pure

Nechajte sa inšpirovať.

HÜPPE
Vista pure
bezrámová, posuvné
dvere 1-dielne s
bočnou stenou

HÜPPE
Vista pure
bezrámová, posuvné
dvere 2-dielne s
2 bočnými stenami
ako U-kabína

HÜPPE
Vista pure
bezrámová,
posuvné dvere
1-dielne do niky

PREMIUM 44 45

HÜPPE Vista pure

• Vysoko kvalitné posuvné dvere pre veľkorysé riešenia sprchy
• Prevedenie bezrámové a s nástennou lištou
• Transparentná optika
• Inovatívne vedenie pojazdných kladiek
• 	 Pánty v ušľachtilom chróme / Profily v striebornej lesklej
• 	 Ľahko čistiteľné sklo s úpravou Anti-Plaque ako voliteľná výbava

Pripojenie na stenu - bezrámové prevedenie

Pripojenie na stenu - prevedenie s nástennou lištou

Madlo dverí

Spodné vedenie dverného segmentu / čistiace tlačidlo

S prahovou lištou

Bez prahovej lišty

HÜPPE Vista pure
bezrámová / s nástennou lištou

Posuvné dvere 1-dielne s pevným
segmentom do niky

Posuvné dvere 2-dielne s pevnými
segmentami do niky

Posuvné dvere 1-dielne s pevným
segmentom a bočnou stenou

Posuvné dvere 2-dielne s pevnými
segmentami a bočnou stenou

Šírka:

Šírka:

Šírka dverí:
1000 –2200 mm
Šírka bočnej steny: 300 –1200 mm

Šírka dverí:
1200 –2400 mm
Šírka bočnej steny: 300 –1200 mm

Výška:

Výška:

Výška:

1000 –2200 mm
do 2000 mm

Výška:

1200 –2400 mm
do 2000 mm

Posuvné dvere rohový vstup

Posuvné dvere 2-dielne s pevnými
segmentami a dvomi bočnými
stenami ako U-kabína

Šírka:

Šírka dverí:
1200 –2400 mm
Šírka bočnej steny: 300 –1200 mm

Výška:

700 –1200 mm
do 2000 mm

Výška:

do 2000 mm

do 2000 mm

do 2000 mm

PREMIUM 46 47

HÜPPE Duplo pure

Ďalšie modely Walk-In od strany 120.

Veľkorysosť spojená s redukciou na podstatné: sprcha Walk-In HÜPPE Duplo
pure si vás podmaní svojou otvorenou
konštrukciou a konzekventným designom. Zdôraznené hranaté prvky nadchýnajú estétov, jednoducho čistiteľné
dvojdielne sklenené plochy zasa pragmatikov. Vychutnajte si radosť.

„Priemerné veci dávajú svetu
jeho existenciu, výnimočné
jeho hodnotu.“
Oscar Wilde

AMBIENTE

HÜPPE
Duplo pure
s nástennou lištou,
Walk-In s kombidekorom
Sand Plus

PREMIUM 48 49

Ďalšie modely Walk-In od strany 120.

HÜPPE Duplo pure

Nechajte sa inšpirovať.
• Riešenie Walk-In s jedinečným designom
• Bezbariérový vstup
• Funkčný prvok s držiakom na uterák
• Ľahko čistiteľné sklo s úpravou Anti-Plaque ako sériová výbava
• Dvojdielne sklenené tabule umožňujú montáž aj v stiesnených priestoroch
• Rozmery: šírka 1000 - 2000 mm, výška do 2000 mm

Miska na mydlo

HÜPPE
Duplo pure,
s nástennou lištou
Walk-In

Držiak na uterák

PREMIUM 50 51

HÜPPE Refresh pure

Na chvíľu vypnite. Uvoľnite sa. Zatvorte oči a celkom sa odovzdajte pocitu
osvieženia, ktorý sa vás zmocní hneď
ako vstúpite do sprchy, ktorú sme z
dobrých dôvodov pokrstili na HÜPPE
Refresh pure.
Užívajte si transparentnosť materiálov,
priame línie tvarov a nadčasovosť štýlového designu. Jedinečné pánty oživujú
puristickú optiku a prepožičiavajú jej
moderný vzhľad. Spracovaním vnútra
sprchy s využitím zapustených prvkov
je Refresh nielen vašim miestom regenerácie, ale aj zdrojom žiarivej čistoty a
energie.
Čas otvoriť oči. Ukončiť prestávku. A
znova zapnúť.

„Koncentruj sa vo svojom
krátkom živote na podstatné
veci a ži sám so sebou a so
svetom v harmónii.“
Lucius Annaeus Seneca

HÜPPE Refresh pure
4-uholník, krídlové
dvere s pevným
segmentom a
bočnou stenou

PREMIUM 52 53

HÜPPE Refresh pure

Zažite pocit sviežosti.

HÜPPE
Refresh pure
4-uholník, pivotové
dvere do niky

HÜPPE
Refresh pure
krídlové dvere s
pevnými segmentami
rohový vstup

HÜPPE
Refresh pure
1/4-kruh 2-krídlové
dvere s pevnými
segmentami

PREMIUM 54 55

HÜPPE Refresh pure

• Čerstvý a jasný design
• Otváranie krídlových dverí dovnútra a von
• Z vnútornej strany zapustené pánty
• Jedinečná technika pántov a stenovej konzoly
• Vysoko kvalitné aplikácie striebornej lesklej
• Filigránske a transparentné tesniace lišty
• Hrúbka skla 6 a 8 mm

Z vnútornej strany zapustený pánt

Horné upevnenie na stenu, stenová konzola

Oblúkové madlo

HÜPPE
Refresh pure
1/4-kruh 1-krídlové
dvere s pevnými
segmentami

PREMIUM 56 57

HÜPPE Refresh pure

Pivotové dvere rohový vstup

Krídlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

Pivotové dvere do niky

Pivotové dvere pre bočnú stenu

Šírka:

400 –1000 mm

Šírka:

700 –1200 mm

Šírka:

650 –1000 mm

Šírka:

650 –1000 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Krídlové dvere s pevným segmentom do niky

Krídlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu

Bočná stena pre krídlové / pivotové
dvere

Šírka:

800 –1200 mm

Šírka:

800 –1200 mm

Šírka:

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

Lietacie dvere do niky

200 –1200 mm
do 2043 mm

1/4-kruh, 2-krídlové dvere s pevnými
segmentami

1/4-kruh, 1-krídlové dvere s pevnými
segmentami

5-uholník, 2-krídlové dvere s pevnými segmentami

Šírka:

Šírka:

Šírka:

680 –1800 mm

Šírka:

Výška:

1215 –2043 mm

Výška:

800 –1200 mm
1943 mm

Výška:

800 –1200 mm
1943 mm

Výška:

900 x 900 mm,
1000 x 1000 mm
1943 mm

1/2-kruh, krídlové dvere s pevnými
segmentami
Šírka:
Výška:

1140 x 900 mm
1943 mm

PREMIUM 58 59

HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance – názov, ktorý je
ako výzva na užívanie si života v celej jeho
rozmanitosti. Každý deň začínať plný elánu. A predovšetkým: uvedomovať si malé
príjemné záležitosti každodenného života a tešiť sa z nich.
Ako napríklad z elegantných detailov,
ktoré robia HÜPPE Enjoy elegance jedinečným: otváranie dovnútra a von pri
krídlových dverách bez pevných segmentov, štýlové pánty alebo ich ploché zapustenie do skla. Transparentné materiály designu prepožičiavajú priezračnú
ľahkosť. Kompozícia, ktorá pozýva k pobudnutiu. Obklopiť sa krásnymi vecami.
Nadchnúť sa radosťou zo života. A celkom
sa odovzdať pôžitku.

„Sila spočíva v kvalite.“
Friedrich Nietzsche

HÜPPE
Enjoy elegance
s nástennou lištou
krídlové dvere s
pevným segmentom
do niky

MEDIUM 60 61

HÜPPE Enjoy elegance

Vhodné riešenie pre každú situáciu v kúpeľni.

HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
krídlové dvere s
pevnými segmentami
rohový vstup

 ÜPPE
H
Enjoy elegance
s nástennou
lištou Walk-In

Ďalšie modely Walk-In od strany 120.

HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
1/4 kruh, 2-krídlové
dvere s pevnými
segmentami


 ÜPPE
H
Enjoy elegance
s nástennou lištou
krídlové dvere s
pevným segmentom
a bočnou stenou

MEDIUM 62 63

HÜPPE Enjoy elegance

• Séria krídlových dverí v bezrámovom prevedení alebo s nástennou lištou,
ideálne riešenie pre zabudovanie priamo na podlahu
• Hrúbka skla 6, resp. 8 mm
• Otváranie dovnútra a von pri krídlových dverách bez pevného segmentu v prevedení s nástennou lištou
• Z vnútornej strany zapustené pánty a stenový uholník pre ľahké čistenie
• Skrytý zdvíhací / spúšťací mechanizmus pántov s výškou zdvihu 5mm pre dokonalé uzatváranie dverí
• Filigránske a transparentné tesniace lišty
• Skosenia a výrezy pri bočných stenách a pevných segmentoch sú možné
• Montáž voliteľne s alebo bez prahovej lišty

Pánt (zvonka)

Pánt (zvnútra)
Mimoriadne jednoduché čistenie

Madlo

Stabilizačná vzpera

HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
krídlové dvere do niky

Stenový uholník (zvonka)

MEDIUM 64 65

HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Enjoy pure – nová séria krídlových
dverí v puristicky čistom designe. Čisté
tvary sú vytvorené pre esteticky náročných
ľudí, ktorí interiér svojho obytného priestoru vnímajú ako komplexné architektonické dielo.
Enjoy pure zastupuje čisté, priame vedenie línií, ktoré sa vášnivo oddáva funkčnosti. Otváranie dovnútra a von pri krídlových dverách bez pevných segmentov
alebo len puristicky čisté pánty prepožičiavajú designu dokonalosť v tej najčistejšej podobe.

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový
krídlové dvere s
pevnými segmentami
rohový vstup

MEDIUM 66 67

HÜPPE Enjoy pure

Znamenite dobrý design.

HÜPPE
Enjoy pure
s nástennou lištou
krídlové dvere s
pevným segmentom
do niky

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový
krídlové dvere s
pevným segmentom
a bočnou stenou

HÜPPE
Enjoy pure
s nástennou lištou
1/4-kruh, 2-krídlové
dvere s pevnými
segmentami

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový, krídlové
dvere do niky

MEDIUM 68 69

HÜPPE Enjoy pure

• Séria krídlových dverí v bezrámovom prevedení alebo s nástennou lištou,
ideálne riešenie pre zabudovanie priamo na podlahu
• Hrúbka skla 6, resp. 8 mm
• Z vnútornej strany zapustené pánty a stenový uholník pre ľahké čistenie
• Skrytý zdvíhací / spúšťací mechanizmus pántov s výškou zdvihu 5mm pre dokonalé uzatváranie dverí
• Filigránske a transparentné tesniace lišty
• Skosenia a výrezy pri bočných stenách a pevných segmentoch sú možné
• Montáž voliteľne s alebo bez prahovej lišty

Pánt (zvonka)

Pánt (zvnútra)
Mimoriadne jednoduché čistenie

Madlo

Stabilizačná vzpera

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový krídlové
dvere s bočnou stenou

Stenový uholník

MEDIUM 70 71

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure
bezrámový

Krídlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

Krídlové dvere s pevným segmentom do niky

Krídlové dvere s pevným segmentom a bočnou stenou

Krídlové dvere do niky

Šírka:

700 –1500 mm

Šírka:

700 –1500 mm

Šírka:

700 –1500 mm

Šírka:

500 –1000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Krídlové dvere s bočnou stenou

Krídlové dvere s protisegmentom
do niky

1/4-kruh, 2-krídlové dvere s pevnými
segmentami

1/4-kruh, 1-krídlové dvere s pevnými
segmentami

Šírka:

500 –1000 mm

Šírka:

700 –2600 mm

Šírka:

Šírka:

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

5-uholník, 1-krídlové dvere s pevnými segmentami *

Bočná stena samostatne stojaca

Walk-In bočná stena s výklopným
segmentom *

Šírka:

720 –1100 mm

Šírka:

200 –1600 mm

Šírka:

300 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

* Dostupné len ako HÜPPE Enjoy elegance

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure
s nástennou lištou

Krídlové dvere s pevnými segmentami rohový vstup

Krídlové dvere s pevným segmentom do niky

Krídlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup

Bočná stena pre krídlové dvere s
pevným segmentom

Šírka:

700 –1500 mm

Šírka:

700 –1500 mm

Šírka:

700 –1500 mm

Šírka:

200 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

400 –2000 mm

Krídlové dvere do niky *

Krídlové dvere pre bočnú stenu *

Bočná stena pre krídlové dvere *

Krídlové dvere s protisegmentom
do niky *

Šírka:

700 –1000 mm

Šírka:

700 –1000 mm

Šírka:

200 –1600 mm

Šírka:

700 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

400 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Lietacie dvere do niky *

Lietacie dvere pre bočnú stenu *

Bočná stena pre lietacie dvere *

1/4-kruh, 1-krídlové dvere s pevnými
segmentami

Šírka:

600 –1600 mm

Šírka:

600 –1200 mm

Šírka:

400 –1600 mm

Šírka:

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

400 –2000 mm

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

1/4-kruh, 2-krídlové dvere s pevnými
segmentami

5-uholník, 1-krídlové dvere s pevnými segmentami *

Bočná stena samostatne stojaca

Walk-In bočná stena s výklopným
segmentom *

Šírka:

Šírka:

675 –1275 mm

Šírka:

Šírka:

300 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

* Dostupné len ako HÜPPE Enjoy elegance

300 –1200 mm
2000 mm

MEDIUM 72 73

HÜPPE Design elegance
Krídlové dvere

Podľa čoho sa spozná dobrý štýl? Podľa
elegantnej zdržanlivosti. Vynikajúcich
materiálov. A vkusných detailov.
Toto všetko spája HÜPPE Design elegance do designovej rady, ktorá je taká
vynikajúca a zvláštna bez toho, aby sa
tlačila do popredia. Jej plynulé tvary
zodpovedajú najvyšším nárokom na
funkčnosť. Ako skutočný „všestranný
umelec“ rieši problematické priestorové zadania vkusne a štýlovo. Posuvné
dvere, lietacie dvere, krídlové dvere,
krídlové sklapovacie dvere alebo elegantné riešenia Walk-In možno optimálne prispôsobiť danému reálnemu
stavu a vytvoriť harmonický celok.
HÜPPE Design elegance: Osvedčený
princíp, ktorý sa neustále ďalej rozvíja,
aby zodpovedal najvyšším nárokom tým vašim.

„Kúzlo sa skrýva vždy v
detailoch.“
Theodor Fontane

DESIGN

H
 ÜPPE
Design elegance
krídlové dvere s
pevnými segmentami
rohový vstup

MEDIUM 74 75

HÜPPE Design elegance
Krídlové dvere

Naša požiadavka: Design pre všetkých.

HÜPPE
Design elegance
Walk-In

HÜPPE
Design elegance
1/4-kruh, krídlové
dvere s pevnými
segmentami

Ďalšie modely Walk-In od strany 120.

HÜPPE
Design elegance
krídlové sklapovacie
dvere rohový vstup

HÜPPE
Design elegance
Krídlové sklapovacie
dvere, otvorené

MEDIUM 76 77

HÜPPE Design elegance
Krídlové dvere

• Možnosť kombinovať rôzne dverové systémy navzájom
• Možnosť zostavovať rôzne riešenia Walk-In pomocou bočných stien
• Pre bezbariérový vstup sa všetky modely môžu voliteľne montovať s alebo bez prahovej lišty
• Silný zdvíhací / spúšťací mechanizmus garantuje dokonalé uzatváranie dverí
• Moderný bicolor design pri striebornej matnej a bielej farbe

Zdvíhací / spúšťací mechanizmus

Prevedenie bicolor design

Montáž bez prahovej lišty

Montáž s prahovou lištou

Madlo

Pánt krídlových sklapovacích dverí

HÜPPE
Design elegance
Lietacie dvere
do niky

MEDIUM 78 79

HÜPPE Design elegance
Posuvné dvere

Séria transparentných posuvných dverí v elegantne
zaoblenom designe.
Transparentné posuvné dvere HÜPPE Design elegance sa
vďaka jedinečnej technike Soft-Open / Soft-close samočinne, detsky jednoduchým spôsobom otvárajú a zatvárajú.
Stačí ľahko zatlačiť na madlo dverí. Najvyšší komfort pre
najvyššie nároky!

HÜPPE
Design elegance
1/4-kruh posuvné
dvere

HÜPPE
Design elegance
Posuvné dvere rohový
vstup, prevedenie
bicolor strieborná
lesklá/biela

Priebežný krycí profil

Pohľad zvnútra na vodiacu lištu

MEDIUM 80 81

Vodiaca lišta
prevedenie bicolor strieborná lesklá/biela

Vodiaca lišta
prevedenie bicolor strieborná lesklá/čierna

Vodiaca lišta
prevedenie bicolor strieborná lesklá/strieborná
matná

HÜPPE Design elegance
Posuvné dvere

• Vďaka priebežnému kryciemu profilu pôsobí vodiaca lišta ako by bola vyrobená z jedného kusu
• K dispozícii ako 4-uholník, 1/4-kruh a riešenie do niky
• Sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
• 	 Pohodlne odklopné dverné segmenty pre ľahké čistenie
• 	Montáž možná voliteľne s prahovou lištou pre zvýšenú tesnosť alebo bez prahovej lišty ako
bezbariérový vstup
• 	Voliteľný moderný bicolor design:
strieborná lesklá/biela, strieborná lesklá/čierna a strieborná lesklá/strieborná matná
• 	 Voliteľne s funkciou Soft-Open a Soft-Close

HÜPPE
Design elegance
posuvné dvere
1-dielne s pevným
segmentom

HÜPPE
Design elegance
posuvné dvere
2-dielne s pevnými
segmentami

Madlo

Spodné vedenie dverného segmentu s
možnosťou odklopenia

MEDIUM 82 83

HÜPPE Design elegance
Krídlové dvere
Možnosť kombinovať rôzne dverové systémy navzájom.

Krídlové dvere

Krídlové dvere s pevným segmentom

Krídlové sklapovacie dvere

Bočná stena pre krídlové dvere

Šírka:

500 –1100 mm

Šírka:

750 –1550 mm

Šírka:

500 –1250 mm

Šírka:

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

Krídlové dvere s pevným segmentom pre Walk-In

Lietacie dvere do niky

Šírka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm

Šírka:

Výška:

Výška:

2000 mm

1/4-kruh, krídlové dvere
Šírka:

800 mm, 900 mm, 1000 mm

Výška:

1900 mm

200 –1200 mm
do 2000 mm

Lietacie dvere pre bočnú stenu

Bočná stena pre lietacie dvere

750 –1550 mm

Šírka:

600 –1100 mm

Šírka:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

200 –1200 mm
do 2000 mm

1/4-kruh, krídlové dvere s pevnými
segmentami

5-uholník, 2-krídlové dvere s pevnými segmentami

Vaňová zástena 1-dielna

Šírka:

Šírka:

785 –1090 mm

Šírka:

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

735 –1135 mm

Výška:

1900 mm

Vaňová zástena 2-dielna

Vaňová zástena 3-dielna

Vaňová zástena 2-dielna sklapovacia

Bočná stena

Šírka:

950 –965 mm

Šírka:

Šírka:

do 1200 mm

Šírka:

Výška:

do 1500 mm

Výška:

Výška:

do 1500 mm

Výška:

1000 –1600 mm
do 1500 mm

750 –765 mm
1500 mm

200 –1200 mm
do 1500 mm

HÜPPE Design elegance
Posuvné dvere

Posuvné dvere rohový vstup
2-dielny

Posuvné dvere 1-dielne s pevným
segmentom

Bočná stena pre posuvné dvere
1-dielne s pevným segmentom

Posuvné dvere s pevným segmentom a protisegmentom

Šírka:

700 –1300 mm

Šírka:

900 –2000 mm

Šírka:

200 –1200 mm

Šírka:

1200 –2400 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

500 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Posuvné dvere 2-dielne s pevnými
segmentami

Bočná stena pre posuvné dvere
2-dielne s pevnými segmentami /
posuvné dvere s pevným segmentom a protisegmentom

1/4-kruh posuvné dvere

Šírka:

1200 –2200 mm

Šírka:

200 –1200 mm

Šírka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

500 – 2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm

MEDIUM 84 85

HÜPPE Design pure
Krídlové dvere

Trendy prichádzajú a odchádzajú. Dobrý
design zostáva dobrým designom. S neomylným citom pre nadčasový štýl ponúka HÜPPE Design pure zmysluplné riešenia pre každý priestor.
Ako ďalšie konzekventné zdokonaľovanie
osvedčeného princípu patria krídlové,
krídlové sklapovacie, posuvné a lietacie
dvere do repertoáru tejto designovej rady
s bohatým výberom možností. Pánty krídlových dverí s priamymi líniami sú už dnes
modernou klasikou. Redukovaným tvarom a logickou funkčnosťou HÜPPE Design pure preukazuje štýlovú zdržanlivosť
a dokazuje svoju flexibilitu aj v zložitých
prípadoch, ako sú skosenia a výrezy.
HÜPPE Design pure: Nádherne upokojujúci. Jednoducho dobrý.

„Design je umenie spojiť
funkčnosť s estetikou.“
neznámy autor

HÜPPE
501 Design pure
krídlové dvere s
pevnými segmentami,
rohový vstup biely
(bicolor design)

MEDIUM 86 87

Bild und BU
neu

HÜPPE Design pure
Krídlové dvere

Čistý design za prijateľnú cenu.

HÜPPE
501 Design pure
krídlové dvere s
bočnou stenou v
rovine do niky

HÜPPE
501 Design pure

krídlové sklapovacie
dvere sklopené na
stenu

HÜPPE
501 Design pure

Krídlové sklapovacie
dvere rohový vstup,
otvorený

MEDIUM 88 89

HÜPPE Design pure
Krídlové dvere

• Možnosť kombinovať rôzne dverové systémy navzájom
• Možnosť zostavovať rôzne riešenia Walk-In pomocou bočných stien
• Pre bezbariérový vstup sa všetky modely môžu voliteľne montovať s alebo bez prahovej lišty
• Výkonný zdvíhací / spúšťací mechanizmus garantuje dokonalé uzatváranie dverí
• Moderný bicolor design pri striebornej matnej a bielej farbe

Zdvíhací / spúšťací mechanizmus, otvorený

Prevedenie bicolor design

Montáž bez prahovej lišty pre bezbariérový vstup

Montáž s prahovou lištou

Madlo

Priečna vzpera

HÜPPE
501 Design pure

krídlové dvere
rohový vstup (kombinované riešenie)

MEDIUM 90 91

HÜPPE Design pure
Posuvné dvere

Séria transparentných posuvných dverí v puristicky
čistom designe.
Transparentné posuvné dvere HÜPPE Design elegance sa
vďaka jedinečnej technike Soft-Open / Soft-close samočinne, detsky jednoduchým spôsobom otvárajú a zatvárajú.
Stačí ľahko zatlačiť na madlo dverí. Najvyšší komfort pre
najvyššie nároky!

HÜPPE
Design pure
1/4-kruh, posuvné
dvere

HÜPPE
Design pure
Posuvné dvere rohový
vstup prevedenie
bicolor strieborná
lesklá/čierna

Priebežný krycí profil

Pohľad zvnútra na vodiacu lištu

MEDIUM 92 93

Vodiaca lišta
prevedenie bicolor strieborná lesklá/biela

Vodiaca lišta
prevedenie bicolor strieborná lesklá/čierna

Vodiaca lišta
prevedenie bicolor strieborná lesklá/strieborná
matná

HÜPPE Design pure
Posuvné dvere

• Vďaka priebežnému kryciemu profilu pôsobí vodiaca lišta ako by bola vyrobená z jedného kusu
• K dispozícii ako 4-uholník, 1/4-kruh a riešenie do niky
• Sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
• Pohodlne odklopné dverné segmenty pre ľahké čistenie
• Montáž možná voliteľne s prahovou lištou pre zvýšenú tesnosť alebo bez prahovej lišty ako
bezbariérový vstup
• Voliteľný moderný bicolor design:
strieborná lesklá/biela, strieborná lesklá/čierna a strieborná lesklá/strieborná matná
• Voliteľne s funkciou Soft-Open a Soft-close

HÜPPE
Design pure
posuvné dvere
2-dielne s pevnými
segmentami

HÜPPE
Design pure
Posuvné dvere
1-dielne s pevným
segmentom

Madlo

Spodné vedenie dverného segmentu s
možnosťou odklopenia

MEDIUM 94 95

HÜPPE 501 Design pure
Krídlové dvere
Možnosť kombinovať rôzne dverové systémy navzájom.

Krídlové dvere

Krídlové dvere s pevným segmentom

Krídlové sklapovacie dvere

Bočná stena pre krídlové dvere

Šírka:

500 –1100 mm

Šírka:

750 –1550 mm

Šírka:

500 –1250 mm

Šírka:

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

Krídlové dvere s pevným segmentom pre Walk-In

Lietacie dvere do niky

Šírka:

Šírka:
Výška:

do 1500 mm

Výška:

2000 mm

Bočná stena pre lietacie dvere

750 –1550 mm

Šírka:

600 –1100 mm

Šírka:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1/4-kruh, Krídlové dvere s pevnými
segmentami

5-uholník, 2-krídlové dvere s pevnými segmentami

Šírka:

Šírka:

Šírka:

785 –1090 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1900 mm

735 –1135 mm

Výška:

1900 mm

Vaňová zástena 1-dielna

Vaňová zástena 2-dielna

Vaňová zástena 2-dielna sklapovacia

Šírka:

Šírka:

Šírka:

do 1200 mm

Výška:

do 1500 mm

Výška:

750 –765 mm
1500 mm

Výška:

do 2000 mm

Lietacie dvere pre bočnú stenu

1/4-kruh, Krídlové dvere
800 mm, 900 mm, 1000 mm

200 –1200 mm

950 –965 mm
1500 mm

200 –1200 mm
do 2000 mm

HÜPPE Design pure
Posuvné dvere

Posuvné dvere rohový vstup
2-dielny

Posuvné dvere 1-dielne s pevným
segmentom

Bočná stena pre posuvné dvere
1-dielne s pevným segmentom

Posuvné dvere s pevným segmentom a protisegmentom

Šírka:

700 –1300 mm

Šírka:

900 –2000 mm

Šírka:

200 –1200 mm

Šírka:

1200 –2400 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

500 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Posuvné dvere 2-dielne s pevnými
segmentami

Bočná stena pre posuvné dvere
2-dielne s pevnými segmentami /
posuvné dvere s pevným segmentom a protisegmentom

1/4-kruh posuvné dvere

Šírka:

1200 –2200 mm

Šírka:

200 –1200 mm

Šírka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

500 – 2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm

MEDIUM 96 97

HÜPPE Aura elegance
Krídlové dvere

Ak existuje nejaký vzor pre sprchovací
kút, tak je to HÜPPE Aura elegance. Nová
séria krídlových dverí je vyčerpávajúcou
odpoveďou na všetky otázky týkajúce sa
spoľahlivého, bezpečného a solídneho
sprchovacieho kútu za slušnú cenu.
Kto sa pritom nechce vzdať vysokej
kvality pravého skla, nebude sklamaný.
Čisté tvary a kvalitné spracovanie robia z
HÜPPE Aura elegance praktické riešenie,
ktoré sa dokáže optimálne prispôsobiť
daným priestorovým podmienkam.
HÜPPE Aura elegance. Moderné priestorové riešenie môže byť tak jednoduché.

„Všetko dokonalé v rámci
druhu musí prekročiť tieň
svojho druhu.“


Johann Wolfgang von Goethe

HÜPPE
Aura elegance
krídlové dvere s
pevnými segmentami
rohový vstup

BASIC 98 99

HÜPPE Aura elegance
Krídlové dvere

Kombinujte život s kvalitou!

HÜPPE
Aura elegance
1/4-kruh, 2-krídlové
dvere s pevnými
segmentami

HÜPPE
Aura elegance
krídlové dvere s
pevným segmentom
a bočnou stenou

H
 ÜPPE
Aura elegance
krídlové dvere s
pevným segmentom do niky

HÜPPE Aura elegance
Madlo

BASIC 100 101

HÜPPE Aura elegance
Posuvné dvere

Atraktívna séria posuvných dverí s optimálnym pomerom cena/výkon

HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dvere s
pevným segmentom
a protisegmentom	

HÜPPE
Aura elegance
1/4-kruh, posuvné
dvere

HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dvere 1-dielne
s pevným segmentom
a bočnou stenou

BASIC 102 103

HÜPPE Aura elegance
Posuvné dvere

• K dispozícii ako 4-uholník, 1/4-kruh a riešenie do niky
• Moderný bicolor design pri striebornej matnej a bielej farbe profilov
• Pohodlne odklopné dverné segmenty pre ľahké čistenie
• Montáž možná voliteľne s prahovou lištou pre vysokú tesnosť alebo bez
prahovej lišty ako bezbariérový vstup

Rohová spojka

Spodné vedenie dverného segmentu s
možnosťou odklopenia

Napojenie na stenu v bicolor prevedení s bielou farbou profilov

Madlo

HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dvere
rohový vstup

BASIC 104 105

HÜPPE Aura elegance
Krídlové dvere & Posuvné dvere

Krídlové dvere s pevným segmentom Krídlové dvere s pevným segmentom Krídlové dvere s pevným segmentom Bočná stena
pre bočnú stenu / rohový vstup
do niky
pre bočnú stenu
Šírka:

700 –1200 mm

Šírka:

700 –1200 mm

Šírka:

700 –1200 mm

Šírka:

400 –1000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

1/4 kruh, 2-krídlové dvere s pevnými
segmentami

5-uholník, 1-krídlové dvere s pevnými
segmentami

Šírka: 900x900 mm, 1000x1000 mm

Šírka: 900x900 mm, 1000x1000 mm

Výška:

Výška:

1900 mm

1900 mm

Posuvné dvere rohový vstup
2-dielny

Posuvné dvere 1-dielne s pevným
segmentom

Posuvné dvere s pevným segmentom a protisegmentom

Šířka:

700 –1300 mm

Šířka:

900 –2000 mm

Šířka:

1000 –2400 mm

Šířka:

1200 –2200 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Bočná stena

Posuvné dvere 2-dielne s pevnými
segmentami

1/4-kruh, Posuvné dvere

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm

BASIC 106 107

HÜPPE Classics elegance

Krídlové, lietacie a posuvné dvere: Rozmanitosť sa pri HÜPPE Classics elegance píše
veľkými písmenami! Čiastočne orámované segmenty z pravého skla a konkávne
tvarovaný priebežný profil ako madlo sú
jeho charakteristické znaky. Vynikajúce
vlastnosti chodu posuvných dverí ho robia nezameniteľným. Kolieska na guličkových ložiskách s ľahkým chodom pritom
zabezpečujú prvotriedny zážitok zo
sprchovania už pri vstupe do sprchy. Pripravte sa na to.

„V návrhu sa ukáže talent,
v realizácii umenie.“
Marie von Ebner-Eschenbach

HÜPPE
Classics elegance
krídlové dvere
s pevnými segmentami
rohový vstup

Nie určené pre slovenský trh

BASIC 108 109

Nie určené pre slovenský trh

HÜPPE Classics elegance

Rozmanité - flexibilné a spoľahlivé.

HÜPPE
Classics elegance
bezrámové
segmenty

H
 ÜPPE
Classics elegance
z vnútornej strany
takmer zapustené
pánty

HÜPPE
Classics elegance
1/4-kruh, 2-krídlové
dvere s pevnými
segmentami

BASIC 110 111

HÜPPE Classics elegance

Uskutočnite svoje sny.

HÜPPE
Classics elegance
pivotové dvere s
bočnou stenou

P
 riebežný konkávny
profil ako madlo

 ÜPPE
H
Classics elegance
pivotové dvere do niky

BASIC 112 113

HÜPPE Classics elegance

• Z vnútornej strany takmer zapustené pánty pre krídlové, pivotové a lietacie dvere
• Rohové spojky a krytky pántov vždy vo farbe strieborná lesklá
• Markantný design priebežnej lišty ako madla – flexibilné možnosti uchopenia v každej výške
• Otváranie dovnútra a von pri všetkých modelov krídlových a pivotových dverí

Hüppe
Classics elegance
posuvné dvere s
pevným segmentom
do niky
Č
 istiace tlačidlo

 üppe
H
Classics elegance
1/4-kruh, posuvné
dvere
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HÜPPE Classics elegance

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny

Posuvné dvere rohový vstup 3-dielny

Šírka:

Šírka:

600 –1250 mm

Výška:

do 2000 mm

Posuvné dvere 2-dielne
Šírka:
Výška:

Výška:

600 –1200 mm
do 2000 mm

Posuvné dvere s pevným segmentom

1000 –1700 mm
do 2000 mm

Pivotové dvere
Šírka:

Výška:

Šírka:
Výška:

700 –2050 mm
do 2000 mm

Lietacie dvere
700 –1200 mm
do 2000 mm

Šírka:
Výška:

Bočná stena
600 –1200 mm
do 2000 mm

Šírka:
Výška:

200 –1400 mm
do 2000 mm

1/4-kruh, posuvné dvere
Šírka:
Výška:

800 –1250 mm
1900 mm

BASIC 116 117
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HÜPPE Modely Walk-In

Každý potrebuje miesto, na ktorom môže
načerpať silu. Útočisko, kde sme sami so
sebou, kde môžeme telo a dušu nechať
jednoducho odpočívať. Miesto, kde nájdeme pokoj, inšpiráciu a uvoľnenie.
Modely HÜPPE Walk-In vás srdečne pozývajú: Vstúpte!
Voľne stojace, veľkoryso dimenzované
sklá otvárajú priestor pre veľký zážitok zo
sprchovania. Celkom bez dverí, ktoré by
ste museli otvárať, alebo prahov, ktoré by
ste museli prekonávať. Zato ale s možnosťou individuálnej realizácie podľa vašich
potrieba priestorových možností a
priestorových možností.

Hüppe
Studio Paris elegance
bezrámové
Walk-In model 2
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HÜPPE Modely Walk-In

Otvorené pre veľký sprchovací zážitok.

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové
Bočná stena
voľne stojaca

HÜPPE
Duplo pure
s nástennou lištou
Riešenie Walk-In
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HÜPPE Modely Walk-In

Bezbariérové a jednoducho pekné.

HÜPPE
501 Design pure
Krídlové dvere s
pevným segmentom a bočnou
stenou pre Walk-In

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový
Bočná stena
samostatne stojaca

HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
Bočná stena s
výklopným
segmentom ako
riešenie Walk-In
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HÜPPE Modely Walk-In

HÜPPE Design elegance, HÜPPE 501 Design pure

Bočná stena samostatne stojaca

Krídlové dvere s pevným segmentom pre Walk-In

Šírka:

Šírka:

Výška:

200 –1200 mm
do 2000 mm

Výška:

do 1500 mm
2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance bezrámový, HÜPPE Enjoy pure bezrámový

Bočná stena samostatne stojaca

Walk-In bočná stena s výklopným
segmentom *

Šírka:

200 –1600 mm

Šírka:

300 –1600 mm

Výška:

600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance s nástennou lištou, HÜPPE Enjoy pure s nástennou lištou

Bočná stena samostatne stojaca

Walk-In bočná stena s výklopným
segmentom *

Šírka:

Šírka:

300 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

300 –1200 mm
2000 mm

HÜPPE Duplo pure

Walk-In
Šírka:

1000 –2000 mm

Výška:

1000 –2000 mm

* Dostupné len ako HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Modely Walk-In

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové

Bočná stena samostatne stojaca

Bočná stena voľne stojaca

Walk-In model 1

Šírka:

Šírka:

Šírka:

Výška:

200 –1800 mm
do 2500 mm

Výška:

300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

1200 –1800 mm
do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové

Walk-In model 2

Walk-In model 3

Walk-In model 4

Šírka
Bočná stena ľavá:
300 –1800 mm
Bočná stena vpravo: 300 –1800 mm

Šírka
Bočná stena ľavá:
300 –1800 mm
Bočná stena vpravo: 300 –1800 mm

Šírka:

Výška:

Výška:

Výška:

do 2200 mm

do 2200 mm

300 –1800 mm

do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance s nástennou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástennou lištou

Bočná stena samostatne stojaca

Bočná stena voľne stojaca

Walk-In model 1

Šírka:

Šírka:

Šírka:

Výška:

200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

1200 –1800 mm
do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance s nástennou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástennou lištou

Walk-In model 2

Walk-In model 3

Walk-In model 4

Šírka
Bočná stena ľavá:
300 –1800 mm
Bočná stena vpravo: 300 –1800 mm

Šírka
Bočná stena ľavá:
300 –1800 mm
Bočná stena vpravo: 300 –1800 mm

Šírka:

Výška:

Výška:

Výška:

do 2200 mm

do 2200 mm

300 –1800 mm

do 2200 mm
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HÜPPE Vaňové zásteny

Kúpanie alebo sprchovanie? Prečo nie
oboje? Nenechajte sa obmedzovať a
užívajte si podľa chuti a nálady. Vaňové
zásteny HÜPPE ponúkajú perfektné riešenie pre priestorovú situáciu. Otvorené
alebo uzavreté, kruhové alebo hranaté
– rozhodnite sa sami.

„Najkrajšia harmónia vzniká
spojením protikladov.“
Herakleitos z Efezu

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, 1-dielna s
pevným segmentom

Farebné prevedenie pozri strana 30 / sklá & dekory pozri strany 34 - 37
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HÜPPE Vaňové zásteny

Rozhodnite sa podľa pocitu, nie z nutnosti.

HÜPPE Combinett 2
3-dielna

HÜPPE
501 Design pure
2-dielna sklapovacia

H
 ÜPPE
501 Design pure
2-dielna
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HÜPPE Vaňové zásteny

HÜPPE Design
elegance 2-dielna

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, 1-dielna s
pevným segmentom
Farebné prevedenie pozri strana 22 / sklá & dekory pozri strany 34 - 37

HÜPPE
Design elegance
3-dielna
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HÜPPE Vaňové zásteny

HÜPPE Combinett 2

2-dielna

3-dielna

3-dielna s rozšíreným
1. segmentom

Bočná stena

Šírka:

600 –1246 mm

Šírka:

1005 –1635 mm

Šírka:

1005 –1635 mm

Šírka:

Výška:

1200 –1500 mm

Výška:

1200 –1500 mm

Výška:

1200 –1500 mm

Výška:

200 –1120 mm
do 1200 mm

HÜPPE 501 Design pure, HÜPPE Design elegance

1-dielna
Šírka:

2-dielna
750 –765 mm

Výška:

1500 mm

HÜPPE Design elegance

3-dielna
Šírka:
Výška:

1000 –1600 mm
do 1500 mm

Šírka:
Výška:

2-dielna sklapovacia
950 –965 mm
1500 mm

Bočná stena

Šírka:

do 1200 mm

Šírka:

Výška:

do 1500 mm

Výška:

200 –1120 mm
do 1200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové

1-dielna
Šírka:
Výška:

1-dielna s pevným segmentom
500 –1000 mm
do 2200 mm

Šírka:
Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance s nástennou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástennou lištou

1-dielna
Šírka:
Výška:

1-dielna s pevným segmentom
500 –1000 mm
do 2200 mm

Šírka:
Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm
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HÜPPE Sprchové vaničky

Individuálny charakter vašej kúpeľne je
dotváraný až výberom vhodnej sprchovej vaničky. Kombinácia sprchovacieho
kútu a vaničky HÜPPE zaručí optimálnu
harmóniu funkčnosti a designu. Či už
zapustená priamo do podlahy alebo
stojaca na obloženom podstavci –
HÜPPE vám ponúka pre každú montážnu situáciu to správne riešenie.

„Maličkosti tvoria dokonalosť,
ale dokonalosť je všetko iné
len nie maličkosť.“
Sir Frederick Henry Royce

H
 ÜPPE EasyStep
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HÜPPE Sprchové vaničky

Kvalita z prírodných materiálov
• Vyrobené okrem iného z prírodných látok ako sú kremeňový štrk,
kremeňový piesok a kamenná múčka
• Vysoká stabilita, medza pevnosti a odolnosť voči skrúteniu na základe pevného
spojenia materiálov
• Priaznivé tepelne akumulačné vlastnosti tohto materiálu zaručujú príjemný styk s pokožkou
• Vysoká rezistencia povrchu: odolný najmä voči nárazu a oderu, farebne stabilný a
ľahko ošetrovateľný
• Špeciálne zvukovo-izolačné vlastnosti pre tiché sprchovanie
• Malé výšky vaničiek pre pohodlný vstup
• Jednoduchá montáž: montáž priamo na podlahu a montáž bez nožičiek možná
• Perfektná presnosť lícovania ku všetkým sprchovacím kútom HÜPPE
R
 ôzne krytky
sifónu na výber
ako voliteľná
výbava

chróm / kruh
HÜPPE EasyStep
4-uholník

HÜPPE Purano
4-uholník, 1/4-kruh,
5-uholník, 1/2-kruh

biela / kruh

zlato 24 karátov / kruh

biela / štvorec

EasyStep

4-uholník

4-uholník

4-uholník

4-uholník / zhotovenie na mieru

800x800

1300x800

1600x700

801-1099x800

900x800

1400x800

1700x700

901-1099x900

1000x800

1500x800

1600x800

1001-1099x1000

1100x800

1300x900

1700x800

1101-1499x800

1200x800

1400x900

1600x900

1101-1499x900

900x900

1500x900

1700x900

1101-1499x1000

1000x900

1100x1000

1800x900

1501-1700x700

1100x900

1200x1000

1600x1000

1501-1700x800

1200x900

1300x1000

1700x1000

1501-1800x900

1000x1000

1400x1000

1800x1000

1501-1800x1000

1500x700

1500x1000

Purano

4-uholník

4-uholník

1/4-kruh

1/4-kruh

800x800

1200x700

800x800

900x900

1400x700

900x900

1000x1000

1200x800

800x1000

1000x900

750x900

1200X900

900x800

900x1200

900x700

1400X900

800x900

1200x900

1000x700

5-uholník

1/2-kruh

1000x800

900x900

1140x900

900x1000

1000x1000

1000x1000
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HÜPPE Farby profilov

biela

strieborná
titanová

strieborná
matná

strieborná
lesklá

chróm /
chróm

strieborná
lesklá /
strieborná
matná

HÜPPE Vista pure
HÜPPE Duplo pure
HÜPPE Refresh pure
HÜPPE Enjoy elegance

*

*

HÜPPE Enjoy pure

*

*

HÜPPE Design elegance
HÜPPE 501 Design pure / HÜPPE Design pure
HÜPPE Aura elegance
HÜPPE classics elegance
HÜPPE Design elegance vaňová zástena
HÜPPE 501 Design pure vaňová zástena
HÜPPE combinett 2 vaňová zástena
* nie je k dodaniu v bezrámovom prevedení

strieborná matná

biela

strieborná lesklá

strieborná titanová

chróm

chróm / chróm

strieborná lesklá / strieborná matná

strieborná lesklá / čierna

strieborná lesklá / biela

strieborná
lesklá / čierna

strieborná
lesklá / biela

HÜPPE Sklá / dekory

Umelé sklo
Pacific S

číre / číre
Anti-Plaque

Karo /
Karo
Anti-Plaque

Privatima /
Privatima
Anti-Plaque

Sand Plus /
Sand Plus
Anti-Plaque

Kombidekor
Sand Plus /
Kombidekor
Sand Plus
Anti-Plaque

Bubbles /
Bubbles
Anti-Plaque

HÜPPE Vista pure
HÜPPE Duplo pure
HÜPPE Refresh pure
HÜPPE Enjoy elegance
HÜPPE Enjoy pure
HÜPPE Design elegance
HÜPPE 501 Design pure / HÜPPE Design pure
HÜPPE Aura elegance
HÜPPE classics elegance
HÜPPE Design elegance vaňová zástena
HÜPPE 501 Design pure vaňová zástena
HÜPPE combinett 2 vaňová zástena

HÜPPE Anti-Plaque
Toto obzvlášť ľahko čistiteľné sklo nechá vodu jednoducho stekať v podobe kvapiek po svojom povrchu. Usadzovanie nečistôt a vodného kameňa sa tak podstatne redukuje. To čo však predsa zostane,
môžete celkom jednoducho zotrieť.

bez úpravy Anti-Plaque s úpravou Anti-Plaque

Umelé sklo Pacific S

číre / číre Anti-Plaque

Karo / Karo Anti-Plaque

Sand Plus / Sand Plus Anti-Plaque

Privatima / Privatima Anti-Plaque

Kombidekor Sand Plus /
Kombidekor Sand Plus Anti-Plaque

Bubbles / Bubbles Anti-Plaque
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HÜPPE Dverové systémy

Studio Paris
elegance
Orámovanie

Nika
Posuvné dvere
Krídlové / pivotové
dvere
Lietacie dvere
Krídlové sklapovacie dvere
4-uholník
Posuvné dvere
Krídlové /pivotové
dvere
Lietacie dvere
Krídlové sklapovacie dvere
1/4-kruh
Posuvné dvere
Krídlové dvere
5-uholník
Krídlové dvere
1/2-kruh
Krídlové dvere
3-stranný volne
stojací
U-kabína
Walk-In
Walk-In

Vista
pure

Duplo
pure

Refresh
pure

s nástennou lištou s nástennou lištou s nástennou lištou s nástennou lištou s nástennou lištou
bezrámové

Základný tvar

Studio Berlin
pure

bezrámové

bezrámová

Enjoy
elegance

Enjoy
pure

Design
elegance

Design
pure

Aura
elegance

Classics
elegance

s nástennou lištou

s nástennou lištou

s nástennou lištou

s nástennou lištou

s nástennou lištou

s nástennou lištou

bezrámový

bezrámový

*

* nie je k dodaniu v bezrámovom prevedení
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HÜPPE príslušenstvo a informácie

Trvalo udržateľný rozvoj je pevnou súčasťou našej filozofie,
lebo sa cítime za svet zodpovední. Preto vsádzame podľa
možnosti na suroviny šetrné k prírode ako sú sklo a hliník a
pracujeme permanentne na minimalizácii emisií škodlivých
látok. Sprchovacie kúty HÜPPE sa dajú samozrejme kompletne recyklovať.

Tento katalóg vám samozrejme ponúka len malý pohľad na
náš svet sprchovania. Na našej webovej stránke www.hueppe.com nájdete ďalšie informácie o našich produktoch a našej spoločnosti. Kliknite a nechajte sa inšpirovať.

Odkladací systém Butler
2000: dva vodopriepustné košíky z
pochrómovanej
mosadze s elegantným
zavesením pre stierku
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HÜPPE Kvalita a bezpečnosť

V teste trvalého zaťaženia sa kontroluje, či
sa sprchová vanička aj
pri stálom namáhaní
nezdeformuje.

Sprchujte sa s istotou.
Na každý výrobok HÜPPE kladieme najvyššie kvalitatívne nároky a preto ho dôkladne testujeme podľa všetkých predpisov. Pritom sami prekračujeme zákonné požiadavky noriem,
ako napríklad DIN EN 14428 (cE označenie). To isté platí aj pre
naše záručné a servisné služby. Či záruka dodatočného nákupu opotrebovaných dielov alebo certifikát TÜV-gS – s HÜPPE
ste vždy na bezpečnej strane.

V teste s vreckom
piesku sa overuje, či
sklo alebo umelé sklo
pri prípadnom páde
nevypadnú z rámu.

V teste tesnosti sa ukáže,
či rozstrekovaná voda zostáva bezpečne vo vnútri
sprchovacieho kúta.

HÜPPE s.r.o.
Pražská 1579, CZ - 274 01 Slaný, Tel. +420 312 526 193, Fax +420 312 520 954
e-mail: hueppe.cz@hueppe.com

Technické zmeny, farebné odchýlky a zmeny sortimentu vyhradené.

www.facebook.com/hueppe.showerandsoul

095.512.006 / 02.13 / SD-S-H

www.hueppe.com

