
UŽITEČNÉ PRODUKTY pro 
ještě  
více radosti ze sprchování

Doplňkové vybavení a čisticí prostředky speciálně pro váš nový 
sprchový kout HÜPPE

Rychle, jednoduše,  
čistě a těsně!
NOVINKA: Samolepicí těsnicí systém pro
obklady stěn HÜPPE EasyStyle a ploché sprchové vaničky

DIN 18534-5 



HÜPPE EasyStyle:

Těsnicí systém HÜPPE EasyStyle:

Tape - rohový
těsnicí pruh

Roh pro vanovou
těsnicí pásku

Vanová
těsnicí páska

Páska pro
zvukovou izolaci

Vyztužovací páska 
proti proříznutí

Pružný roh pro
vanovou těsnicí pásku

Stěnová
manžeta

Izolační pás +
přítlačné hladítko

  Vlhkost v koupelně může podporovat růst plísní a v nejhorším případě být i příčinou poškození stavby.
  Náprava je pak spojená s nákladnou obnovou. 

  Obklad stěn HÜPPE EasyStyle zhotovený z hliníkového kompozitního materiálu je 
  sázka na jistotu - díky malému počtu spár a vysoké těsnosti je vhodný pro každý sprchový prostor.

HÜPPE EasyStyle:

Těsnicí systém HÜPPE EasyStyle:

  Mezi povrchem sprchy, tj. stěnou, podlahou a obkladem stěn musí být zajištěno trvalé a    
  bezpečné utěsnění. Podle normy pro utěsnění DIN 18354 jsou kromě projektantů a obkladačů   
  zodpovědni za spolehlivé utěsnění také instalatéři. 

  Zvláště pro tuto oblast použití Vám nyní nově nabízíme ucelené a dokonale koordinované systémové 
  řešení, které lze objednat jako volitelné příslušenství. 
  Toto řešení Vám pomůže splnit požadavky normy DIN 18534!  



  Utěsnění jako od profesionálů: s revolučním samolepicím těsnicím systémem  
  HÜPPE EasyStyle z polyolefinové pěny nebudete potřebovat lepidlo na dlaždice.

  Flexibilní těsnící systém pro překlenutí trhlin spolehlivě zabraňuje poškození stěny a podlahy  
  a optimálně a pečlivě uzavírá oblast překrytí ve srovnání s tradičními hydroizolačními výrobky. 

  Těsnicí systém HÜPPE EasyStyle funguje jako samolepicí. Obklad stěn HÜPPE EasyStyle lze 
  okamžitě pokládat na těsnicí materiál.

Krok 1:
Zkontrolujte podklad, připravte a příp. přesuňte 
stěnové přípojky.

Krok 2:
Pokud je to nutné, naneste základní nátěr.  
Doba schnutí závisí na podkladu.

Krok 3:
Pro sprchové vaničky jsou k dispozici těsnicí 
pásky a tvarovky. 

Krok 4:
Utěsněte celou plochu stěny samolepicím  
těsnicím systémem.

Bez čekání - můžete okamžitě dále pracovat! Krok 5:
Montáž obkladu stěn HÜPPE EasyStyle pomocí 
lepidla HÜPPE 2K PU podle návodu.

Krok 7:
Instalujte sprchovou kabinu. HOTOVO!

Načtěte QR kód a  
podívejte se na montážní video.
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Utěsnění bez čekání!
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Popis Obsah Vyobrazení Objednací č. HÜPPE

HÜPPE EasyStyle Sada 
stěnového těsnění se  
stěnovými manžetami /  
plocha stěny 15 m²

1 ks izolační pás + přítlačné hladítko  
(délka 30 m / šířka 50 cm)
1 ks Tape - rohový těsnicí pruh  
(délka 30 m / šířka 10 cm)
4 ks stěnových manžet  
(12 cm x 12 cm)

ES0304

HÜPPE EasyStyle Sada na 
vaničky s vanovou těsnicí 
páskou, se zvukovou izolací 
a ochranou proti proříznutí / 
10m páska

1 ks samolepicí vanová těsnicí páska 
(délka 10m / šířka 9,5 cm)
1 balení (5 ks) rohů pro vanovou 
těsnicí pásku, samolepicí  
(9 cm x 9,5 cm)
1 ks páska pro zvukovou izolaci 
(délka 10 m)
1 ks vyztužovací páska proti  
proříznutí (délka 10 m)

ES0305

Těsnicí systém - Kombinované balíčky HÜPPE EasyStyle:

Popis Obsah Vyobrazení Objednací č. HÜPPE

HÜPPE EasyStyle 
Doplňková sada na vaničky  
s těsnicí páskou pro  
zapuštěnou montáž.

5 ks pružných rohů pro vanovou 
těsnicí pásku, samolepicí 
(10,5 cm x 2,5 cm) 

ES0306

HÜPPE EasyStyle 
Doplněk, vnitřní roh k  
utěsnění u podlahy

5 ks vnitřních rohů k utěsnění u 
podlahy

ES0307

HÜPPE EasyStyle. 
Univerzální základní nátěr

5 kg univerzální základní nátěr, 
spotřeba dle podkladu až do 25 m². 

ES0308

HÜPPE EasyStyle 
Lepidlo ve spreji

500 ml dóza s lepidlem ve spreji na 
plochu 4 - 5 m². Vhodná pro opravu 
poškozených těsnění a pro podkłady 
s ještě vyšší zbytkovou vlhkostí.   

ES0309

Těsnicí systém HÜPPE EasyStyle - Příslušenství:

HÜPPE s.r.o. Pražská 1579, CZ - 27401 Slaný
Tel.: 420 312 526 193 7-0, Fax: 420 312 520 954
e-mail hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppe.com


