PROGRAM PRO SPRCHOVÁNÍ

HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

Vítejte ve světě HÜPPE. Vítejte ve světě, který používáte denně jen několik minut a který má přesto obrovský význam pro Vaši pohodu. Žádný prostor není tak osobní a intimní jako skleněné stěny, mezi kterými
necháváte osprchovat Vaše tělo i duši. Ve kterém nacházíte klid a uvolnění, ale také novou sílu a osvěžení.
My od firmy HÜPPE Vám chceme pomoci realizovat toto refugium –
místo pro odpočinek, které je tak individuální jako Vy sami.
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HÜPPE Studio Paris elegance

30

Žádné jiné město, jak říkají naši návrhá-

LET

GARANCE

ři, neztělesňuje eleganci moderny tak
dobře jako Paříž. Zde byly tvořeny jemné siluety a jemně vedené linie, které
dnes propůjčují naší designové linii
Studio Paris elegance její nezaměnitelnost.
Jedinečné v bohatosti variant barev a
materiálů poskytuje Studio Paris prakticky pro každou prostorovou situaci
nepřekonatelně elegantní řešení. Samozřejmě s otevíráním dovnitř a ven, ,
v bezrámovém provedení z bezpečnostního skla ale také v provedení s nástěnnou lištou, s exkluzivním chromovým dekorem a vyrobeno tak, jak
právem očekáváte od sprchového koutu značky HÜPPE: opravdová ruční práce a v dokonalé kvalitě - děláme všechnu čest značce „Made in Germany“.

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, křídlové
dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

PREMIUM 6 7

HÜPPE Studio Paris elegance

Série skleněných sprchových koutů pro splnění individuálních
nároků designu elegance s měkkými, plynulými tvary.

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové křídlové
dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové boční stěna
samostatně stojící s
nožičkou

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové,
Walk-In model 3

Další modely Walk-In od strany 124.

PREMIUM 8 9

HÜPPE Studio Paris elegance

HÜPPE
Studio Paris elegance s
nástěnnou lištou řešení
Walk-In s 2 bočními
stěnami a stropními
vzpěrami

Další modely Walk-In od strany 124.

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
s nástěnnou lištou,
křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky

HÜPPE
Studio Paris elegance s
nástěnnou lištou
křídlové dveře s
pevným segmentem,
boční stěnou a
stropní vzpěrou

PREMIUM 10 11

HÜPPE Studio Paris elegance

Ukažte Váš charakter.
Využijte individuální rozmanitost a vyberte si z různých základních barev a inlay barev. Nechte se inspirovat a kombinujte
zcela podle chuti a v souladu se vzhledem Vaší koupelny. Nenacházíte Vaši oblíbenou barvu nebo kombinaci? Jednoduše se
nás zeptejte, můžeme splnit téměř každé přání.

Barevné kombinace

Základní a inlay barvy

(základní a inlay barva pro panty a madlo dveří)

(libovolně kombinovatelné)

Základní barva

Inlay barva

Základní barva chrom / inlay barva bílá

Základní barva

Základní barva chrom / inlay barva chrom

Inlay barva
Základní barva chrom / inlay barva matný chrom

Základní barvy:
• chrom
• matný chrom
• zlatá lesklá
• individuální barvy

Barvy inlay:
• chrom
• matný chrom
• zlatá lesklá
• černá
• bílá
• individuální barvy

Všechny základní a inlay barvy je možné podle přání
navzájem kombinovat.

Základní barva chrom / inlay barva zlatá lesklá

Základní barva chrom / inlay barva černá

Nechte se unést láskou k detailu.
HÜPPE Studio Paris elegance přesvědčí nejen rozmanitostí modelů,
ale především vysokou kvalitou zpracování všech součástí.
Všimněte si těchto detailů:

Stěnový úhelník chrom/chrom

Rohový úhelník chrom/chrom

• Inovativní technika těsnění v
chromovém vzhledu
• Bezbariérový vstup, montáž volitelně s
prahovou lištou nebo bez ní
• Zvedací / spouštěcí pant pro výrazné
zakončení dveří

Obloukové madlo chrom/bílá
(ne u modelů 1/4-kruh)

Stěnový úhelník zevnitř

• Jedinečný design kování
• Provedení bezrámové se stěnovým
úhelníkem nebo s nástěnnou lištou
• Všechna kování zevnitř zapuštěna pro
snadné čištění

Standardní madlo dveří
chrom/chrom

Těsnící lišta v chromovém
vzhledu

• Výběr mezi standardním madlem
a obloukovým madlem
• Dveře s otevíráním dovnitř a ven
• Volitelně sklo s úpravou Anti-Plaque
pro snadnou údržbu
PREMIUM 12 13

HÜPPE Studio Berlin pure

Další modely Walk-In od strany 124.

30

Když někdo myslí na „Made in Germa-

LET

GARANCE

ny“, pak myslí Berlín – a okamžitě podléhá nezaměnitelnému šarmu prostého
stylu bez příkras. Není proto náhodou,
že tento král přímočarosti propůjčil název naší ručně vyráběné designové řadě
„Studio Berlin“.
Jeho čistá architektura, která ovlivňuje
podobu města ve střízlivé tradici stylu
Bauhaus, se odráží v puristických liniích
a kvalitních materiálech tohoto velkorysého sprchového koutu. Bezrámové
provedení z bezpečnostního skla ale
také provedení s nástěnnou lištou se
propojují s exkluzivním chromovým dekorem do nenápadného stylu, který díky
různorodým barevným a funkčním variantám poskytne vždy dostatek prostoru
pro individualitu.
HÜPPE Studio Berlin pure. Pocta spojení
tradice a modernosti. Funkčnosti a estetiky. Přímočarosti a - dobrého pocitu.

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, Walk-In
model 1, dekor Orient

PREMIUM 14 15

HÜPPE Studio Berlin pure

Série skleněných sprchových koutů pro splnění individuálních
nároků. Přímočarý a architektonický design.

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, křídlové
dveře s pevnými segmenty rohový vstup,
dekor Liquid

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, křídlové
dveře s protisegmentem do niky

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, 5-úhelník,
1-křídlové dveře s
pevnými segmenty

PREMIUM 16 17

HÜPPE Studio Berlin pure

HÜPPE
Studio Berlin pure s
nástěnnou lištou, lítací
dveře s boční stěnou

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
s nástěnnou lištou,
křídlové dveře do
niky, dekor Orient

HÜPPE
Studio Berlin pure
s nástěnnou lištou, křídlové dveře s pevnými
segmenty rohový vstup

PREMIUM 18 19

HÜPPE Studio Berlin pure

Ukažte Váš charakter.
Využijte individuální rozmanitost a vyberte si z různých základních barev a inlay barev. Nechte se inspirovat a kombinujte
zcela podle chuti a v souladu se vzhledem vaší koupelny. Nenacházíte Vaši oblíbenou barvu nebo kombinaci? Jednoduše se
nás zeptejte, můžeme splnit téměř každé přání.

Barevné kombinace

Základní a inlay barvy

(základní a inlay barva pro panty a madlo dveří)

(libovolně kombinovatelné)

Inlay barva

Základní barva

Základní barva chrom / inlay barva bílá

Základní barva chrom / inlay barva chrom

Inlay barva

Základní barva

Základní barva chrom / inlay barva matný chrom

Základní barvy:
• chrom
• matný chrom
• zlatá lesklá
• individuální barvy

Barvy inlay:
• chrom
• matný chrom
• zlatá lesklá
• černá
• bílá
• individuální barvy

Všechny základní a inlay barvy je možné podle přání
navzájem kombinovat.

Základní barva chrom / inlay barva zlatá lesklá

Základní barva chrom / inlay barva černá

Nechte se unést láskou k detailu.
HÜPPE Studio Berlin pure vás přesvědčí nejen rozmanitostí modelů,
ale především vysokou kvalitou zpracování všech součástí.
Všimněte si těchto detailů:

Horní pant dveří

Stěnový úhelník chrom/bílá

Rohový úhelník chrom/chrom

• Inovativní technika těsnění v chromovém vzhledu
• Bezbariérový vstup, montáž volitelně
s prahovou lištou nebo bez ní

Montáž bez prahové lišty

• Zvedací / spouštěcí pant pro výrazné
zakončení dveří

Stěnový úhelník zevnitř

• Jedinečný design kování
• Provedení bezrámové se stěnovým
úhelníkem nebo s nástěnnou lištou
• Všechna kování vnitřně zapuštěná pro
snadné čištění

Montáž s prahovou lištou
Obloukové madlo chrom/bílá
(ne u modelů 1/4-kruh)

Standardní madlo dveří
chrom/bílá

Těsnící lišta v chromovém
vzhledu

• výběr mezi standardním madlem
a obloukovým madlem
• dveře s otevíráním dovnitř a ven
• Volitelně sklo s úpravou Anti-Plaque
pro snadnou údržbu
PREMIUM 20 21

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
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Najděte svůj vlastní styl.
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Inovativní a revoluční – takové jsou
nové chromové dekory HÜPPE. Rozsviťte Vaši koupelnu a nadchněte se lesknoucími se efekty. Dejte Vaši koupelně
nezaměnitelný, osobitý charakter. Vyberte si z jedinečných motivů, které navrhlo studio Phoenix Design exkluzivně
pro HÜPPE.
Pro všechny, pro které je chrom příliš
lesklý, jsou k dispozici nové matné
HÜPPE-dekory – s pískovaným povrchem. Plochy dekoru jsou z výroby
opatřeny ochranou proti dotyku, která
chrání nejen před ušpiněním, ale také
ulehčuje čistění.

HÜPPE
Studio Paris elegance

PREMIUM 22 23

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Nechte se inspirovat:
Pokud to nemáte rádi úplně lesklé, můžete si zvolit také motivy s pískovaným, matným povrchem. V našem standardním programu máme pro vás ještě mnoho dalších dekorů. Máte přesné představy o vašem oblíbeném dekoru? Žádný problém - nabízíme i individuální zhotovení podle vašich přání a zadání.

Orient **

Nature **

Liquid **

Sign **

Royal *

Leaves *

Roses *

Loop *

Floral *

**: k dostání jako chromový dekor a jako pískovaný dekor
*: k dostání jako pískovaný dekor

Karo

Privatima

Sand Plus

Vaší fantazii nestojí nic v cestě.
Individuální motivy na skle propůjčí každé koupelně zcela zvláštní výraz. Vyberte si Váš oblíbený motiv - například iniciály,
písma, rodinné znaky nebo dekory. Všechny motivy budou vypískovány a dodány jako pozitivní dekor (sklo čiré, pískovaný
motiv) nebo také jako negativní dekor (pískované sklo, čirý motiv).

Individuální úprava skla: plošná

Individuální úprava skla: filigrán

Individuální úprava skla: iniciály

PREMIUM 24 25

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Vyjádřete svou individualitu.
HÜPPE Vám nabízí velký výběr skel a dekorů k osobitému ztvárnění koupelny. Rozhodněte se zcela podle Vašeho vkusu mezi
standardními skly a dekory, tónovanými skly nebo strukturovanými skly.

Standardní skla a dekory

čiré

Privatima

Sand Plus

Karo

Strukturovaná skla (nelze u modelů 1/4-kruh)

Mastercarre

Chinchilla

Tónovaná skla (nelze u modelů 1/4-kruh)

opti-white (bez zeleného podílu)

bronzové

zelené

šedé

PREMIUM 26 27

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
bezrámové

Křídlové dveře pro niku
Šířka:
Výška:

Lítací dveře pro niku

500 –1000 mm
do 2200 mm

Šířka:
Výška:

600 –2000 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Křídlové dveře s protisegmentem
do niky

Šířka:

Šířka:

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Boční stěna samostatně stojící

Boční stěna volně stojící

Walk-In model 1

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

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

Šířka
Boční stěna vlevo: 300 –1800 mm
Boční stěna vpravo: 300 –1800 mm

Šířka
Boční stěna vlevo: 300 –1800 mm
Boční stěna vpředu: 300 –1800 mm

Šířka:

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

Křídlové dveře s boční stěnou
300 –1800 mm

do 2200 mm

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:
Výška:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře se zkrácenou boční
stěnou na vaně

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou na
vaně

Křídlové dveře s protisegmentem a
boční stěnou

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

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

Křídlové dveře s protisegmentem a
zkrácenou boční stěnou na vaně

Lítací dveře s boční stěnou

Lítací dveře se 2 bočními stěnami
jako U-kabina

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční
stěnou

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Výška:

700 –2800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

600 –1200 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře, rohový vstup

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup

Šířka:

Šířka:

Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

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-křídlové dveře s pevnými
segmenty
Šířka:

700 –1200 mm

Výška:

2000 mm

Vanová zástěna 1-dílná
Šířka:
Výška:

Výška:

900 –3300 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými
segmenty
Šířka:
Výška:

700 –1000 mm
2000 mm

Vanová zástěna 1-dílná s pevným
segmentem

500 –1000 mm
do 2200 mm

Šířka:
Výška:

500 –1500 mm
do 2200 mm

PREMIUM 28 29

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

Křídlové dveře pro niku
Šířka:
Výška:

Lítací dveře pro niku

500 –1000 mm
do 2200 mm

Šířka:
Výška:

500 –2000 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Křídlové dveře s protisegmentem
do niky

Šířka:

Šířka:

700 –1500 mm

Výška:

do 2200 mm

Výška:

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Boční stěna samostatně stojící

Boční stěna volně stojící

Walk-In model 1

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

1000 –3300 mm
do 2200 mm

Walk-In model 2
Šířka:
Boční stěna vlevo:
Boční stěna vpravo:
Výška:

Výška:

200 –1800 mm
do 2200 mm

Walk-In model 3
300 –1800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Šířka:
Boční stěna vlevo:
Boční stěna vpředu:
Výška:

Výška:

300 –1800 mm
do 2200 mm

Walk-In model 4
Šířka:

Výška:

do 2200 mm

1200 –1800 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře s boční stěnou
300 –1800 mm

300 –1800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm

do 2200 mm

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:
Výška:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře se zkrácenou boční
stěnou na vaně

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou na
vaně

Křídlové dveře s protisegmentem a
boční stěnou

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

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

Lítací dveře s boční stěnou

Lítací dveře se 2 bočními stěnami
jako U-kabina

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční
stěnou

Křídlové dveře, rohový vstup

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka:

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

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup

1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

700 –1200 mm

Výška:

2000 mm

5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Vanová zástěna 1-dílná

Šířka:

Šířka:

Výška:

700 –1000 mm
do 2200 mm

Výška:

Výška:

700 –1000 mm
2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
do 2200 mm

Vanová zástěna 1-dílná s pevným
segmentem

500 –1000 mm
do 2200 mm

Šířka:
Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm

PREMIUM 30 31

HÜPPE Vista pure
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Komfortní posuvné dveře s hranatým

LET

GARANCE

stylem jsou charakteristickým znakem
HÜPPE Vista pure. V bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou lze realizovat velké šířky stejně jako šikovná řešení v malém prostoru. Inovativní
vedení pojezdových válečků a odklopné
prvky dveří zajišťují maximální pohodlí
při sprchování. A dostatek prostoru pro
vaše nápady.

HÜPPE
Vista pure
posuvné dveře s
nástěnnou lištou,
2-dílné s pevnými
segmenty do niky

PREMIUM 32 33

HÜPPE Vista pure

Nechte se inspirovat.

HÜPPE
Vista pure
bezrámová, posuvné
dveře 1-dílné s boční
stěnou

H
 ÜPPE
Vista pure
bezrámová,
posuvné dveře
1-dílné do niky

HÜPPE
Vista pure
bezrámová, posuvné
dveře 2-dílné se
2 bočními stěnami
jako U-kabina

PREMIUM 34 35

HÜPPE Vista pure

• kvalitní posuvné dveře pro velké sprchové řešení
• provedení bezrámové a s nástěnnou lištou
• transparentní optika
• inovativní vedení pojezdových válečků
• 	 kování v ušlechtilém chromu / profily ve stříbrné lesklé
• 	 volitelně sklo s úpravou Anti-Plaque pro snadnou údržbu

Napojení na stěnu – provedení bezrámové

Napojení na stěnu – provedení s nástěnnou lištou

Madlo dveří

Kluzák / čistící tlačítko

S prahovou lištou

Bez prahové lišty

HÜPPE Vista pure
bezrámová / s nástěnnou lištou

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem do niky

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty do niky

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem a boční stěnou

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty a boční stěnou

Šířka:

Šířka:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Výška:

1000 –2200 mm
do 2000 mm

Výška:

1200 –2400 mm
do 2000 mm

Posuvné dveře rohový vstup

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty a dvěma bočními stěnami
jako U-kabina

Šířka:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Výška:

700 –1200 mm
do 2000 mm

Výška:

Výška:

1000 –2200 mm
300 –1200 mm
do 2000 mm

Výška:

1200 –2400 mm
300 –1200 mm
do 2000 mm

1200 –2400 mm
300 –1200 mm
do 2000 mm

PREMIUM 36 37

HÜPPE Solva pure
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Jak musí vypadat optimální sprchový

LET

GARANCE

kout? Na to jsme se zeptali lidí, které
chceme přesvědčit pro naše řešení: odborní prodejci, architekti, stavitelé,
vlastníci nemovitostí, instalatéři, spotřebitelé.
Zaznamenali jsme si jejich přání a pak
je uskutečnili. V 1 systému, který spojuje vše, co by měl moderní sprchový
kout nabídnout.
Naše odpověď na všechny požadavky:
HÜPPE Solva pure.
1 pro všechny.

H
 ÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky

PREMIUM 38 39

HÜPPE Solva pure

Komfortní.
Všechny modely řady HÜPPE Solva pure se mohou na přání instalovat zcela bezbariérovým způsobem.
Dveře se mohou otevírat dovnitř i ven. Integrovaný zvedací/spouštěcí mechanismus při otevírání lehce
nadzvedne dveře a při zavírání je opět zvolna spustí. Tato technika je neviditelně skryta za decentní
krytkou.
HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové dveře s
pevným segmentem a
boční stěnou

 ÜPPE Solva pure
H
s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s
protisegmentem a
boční stěnou

Montáž bez prahové
lišty pro bezbariérový
vstup	

Otevírání dovnitř
i ven > 90°

PREMIUM 40 41

HÜPPE Solva pure

Mnohostranné.
Křídlové sklapovací dveře, které se mohou úplně složit na zeď - také ty patří do programu HÜPPE Solva
pure. Zvláště v nejmenších koupelnách tak vznikne dodatečný prostor. A sprchový kout, který je i přesto
docela velký.

HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové sklapovací
dveře rohový vstup,
sklopené na stěnu

K
 řídlové sklapovací
dveře se mohou
téměř úplně složit
na zeď

HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové sklapovací
dveře rohový vstup

PREMIUM 42 43

HÜPPE Solva pure

Jednoduché.
Panty jsou na vnitřní straně zapuštěny do skla, takže je možné sprchové kouty rychle vyčistit běžnou
stěrkou na sklo. Na přání se HÜPPE Solva pure dodává s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque.
HÜPPE technologie SoftSeal zajišťuje optimální těsnost.

HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové dveře s boční
stěnou, zkosení a výřezy i zrcadlové sklo

 ÜPPE Solva pure
H
s nástěnnou lištou
1/4-kruh 1-křídlové
dveře s pevnými
segmenty

Pant pro přímé napojení na stěnu, provedení
s nástěnnou lištou

HÜPPE technologie
SoftSeal zajišťuje
pevné spojení

PREMIUM 44 45

HÜPPE Solva pure

Robustní.
Mimořádně dlouhou životnost technicky zajišťují dvě funkce: technologie SoftSeal, jejímž prostřednictvím vznikne pevné spojení mezi pantem a sklem. A integrovaný zvedací/spouštěcí mechanismus, díky
kterému se výrazně sníží opotřebení odtokových lišt.

 ÜPPE Solva pure
H
bezrámová
Křídlové dveře s
pevným segmentem a
protisegmentem
a 2 bočními stěnami
jako U-kabina

H
 ÜPPE Solva pure
s nástěnnou lištou
Lítací dveře pro niku

Nadčasová elegance
pantů (z vnější strany)

Skrytý
zvedací/spouštěcí
mechanismus

PREMIUM 46 47

HÜPPE Solva pure

Stylový.
Jako sprchový kout se HÜPPE Solva pure nechce příliš zvýrazňovat. Nadčasová elegance, která se přizpůsobí jakémukoliv
koupelnovému vybavení.

HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové dveře s
pevným segmentem
a zkrácenou boční
stěnou

 ÜPPE Solva pure
H
s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s
pevným segmentem
a protisegmentem
do niky

PREMIUM 48 49

HÜPPE Solva pure
bezrámová

Křídlové dveře do niky
Šířka:
Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

Křídlové sklapovací dveře do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Křídlové dveře s protisegmentem
do niky

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Lítací dveře pro niku

Šířka:

Šířka:

Výška:

1100 –3300 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

600 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře s boční stěnou

Křídlové dveře se zkrácenou boční
stěnou

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Výška:

500 –1000 mm
200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1000 mm
200 –1800 mm
do 2200 mm

Křídlové sklapovací dveře s boční
stěnou

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Křídlové dveře s protisegmentem a
boční stěnou

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Výška:

500 –1250 mm
200 –1800 mm
do 2000 mm

Výška:

700 –1500 mm
200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm
200 –1800 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční
stěnou

Lítací dveře s boční stěnou

Křídlové dveře s pevnými segmenty
rohový vstup

Křídlové sklapovací dveře rohový
vstup

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka dveří:
Šířka boční stěny:

Šířka:

Šířka:

Výška:

900 –3300 mm
200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

600 –1200 mm
200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

HÜPPE Solva pure
bezrámová

2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

900 –1200 mm
do 2000 mm

Výška:

900 –2300 mm
do 2000 mm

Boční stěna samostatně stojící

Walk-In Boční stěna s výklopným
segmentem

Šířka:

Šířka boční stěny:
200 –1800 mm
Šířka pohyblivého segmentu:		
300 –600 mm

Výška:

200 –1800 mm

do 2200 mm

Výška:

Výška:

700 –1870 mm
do 2200 mm

Vanová zástěna, 1-dílná s pevným
segmentem

Vanová zástěna, 2-dílná sklapovací

Šířka:

Šířka:

Šířka:

500 –1000 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2430 mm
do 2200 mm

do 2200 mm

Vanová zástěna, 1-dílná

Výška:

Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

PREMIUM 50 51

HÜPPE Solva pure
s nástěnnou lištou

Křídlové dveře do niky
Šířka:
Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

Křídlové sklapovací dveře do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Křídlové dveře s protisegmentem
do niky

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Lítací dveře pro niku

Šířka:

Šířka:

Výška:

1100 –3300 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

600 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm
do 2200 mm

Křídlové dveře pro boční stěnu

Křídlové sklapovací dveře pro boční
stěnu

Šířka:

Šířka:

Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Boční stěna pro křídlové dveře/křídlové sklapovací dveře/křídlové dveře
s pevným segmentem

Křídlové dveře s protisegmentem
pro boční stěnu

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční
stěnu

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2800 mm
do 2200 mm

Výška:

900 –3300 mm
do 2200 mm

Lítací dveře s boční stěnou

Boční stěna pro křídlové dveře s
protisegmentem/křídlové dveře s
pevným segmentem a protisegmentem/lítací dveře

Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Křídlové sklapovací dveře pro rohový
vstup

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

600 –1200 mm
do 2200 mm

Výška:

200 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

HÜPPE Solva pure
s nástěnnou lištou

2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

900 –1200 mm

Výška:

2000 mm

Výška:

900 –2300 mm
2000 mm

Výška:

700 –1870 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –2430 mm
do 2200 mm

Walk-In Boční stěna s výklopným
segmentem
Šířka:
Výška:

200 –1800 mm
do 2200 mm

Vanová zástěna, 1-dílná

Vanová zástěna, 1-dílná s pevným
segmentem

Vanová zástěna, 2-dílná sklapovací

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

PREMIUM 52 53

HÜPPE Refresh pure

Stiskněte na chvíli tlačítko Pauza. Pozastavte se na chvíli. Zavřete oči a plně se
poddejte osvěžujícímu pocitu, který Vás
ovládne, jakmile vstoupíte do sprchového koutu, který jsme z dobrého důvodu
pokřtili HÜPPE Refresh.
Užívejte si vysoké transparentnosti jeho
materiálů, přímých linií i nadčasovosti
jeho stylového designu. Jedinečné závěsy oživují puristickou optiku a propůjčují ji moderní vzhled. S vnitřním
zpracováním využívajícím zapuštěné
prvky je Refresh nejen Vaším prostorem
pro regeneraci, ale také živým zdrojem
nové čistoty a energie.
Je čas, otevřít oči. Uvolnit tlačítko Pauza.
A stisknout Play.

HÜPPE Refresh pure
4-úhelník, křídlové
dveře s pevným
segmentem a boční
stěnou

MEDIUM 54 55

HÜPPE Refresh pure

Zajistěte si občerstvovací spršku.

HÜPPE
Refresh pure
4-úhelník křídlové
dveře pro niku

H
 ÜPPE
Refresh pure
1/4-kruh 2-křídlové
dveře s pevnými
segmenty

HÜPPE
Refresh pure
křídlové dveře s
pevnými segmenty
rohový vstup

MEDIUM 56 57

HÜPPE Refresh pure

• čerstvý a jasný design
• otevírání křídlových dveří dovnitř/ven
• vnitřní zapuštěné závěsy
• jedinečná technika závěsů a stěnových konzol
• kvalitní aplikace stříbrné lesklé
• filigránové a transparentní těsnící lišty
• tloušťky skel 6 a 8 mm

Z vnitřní strany zapuštěný závěs

Horní upevnění

Obloukové madlo

HÜPPE
Refresh pure
1/4-kruh 1-křídlové
dveře s pevnými
segmenty

MEDIUM 58 59

HÜPPE Refresh pure

Pivotové dveře, rohový vstup

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup

Pivotové dveře do niky

Pivotové dveře pro boční stěnu

Šířka:

400 –1000 mm

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

650 –1000 mm

Šířka:

650 –1000 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka:

800 –1200 mm

Šířka:

800 –1200 mm

Šířka:

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

Lítací dveře pro niku

200 –1200 mm
do 2043 mm

1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

Šířka:

680 –1800 mm

Šířka:

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 křídlové dveře s pevnými
segmenty
Šířka:
Výška:

1140 x 900 mm
1943 mm

MEDIUM 60 61

HÜPPE Xtensa pure

Inovace je naše silná stránka. A HÜPPE
Xtensa pure je naše nejnovější inovace.
Unikátní princip nové HÜPPE Xtensa
pure kombinuje výhody řešení Walk In
a posuvných dveří: velký vstup, vysokou
transparentnost a skvělou těsnost.
Vysoce transparentní posuvné dveře téměr neviditelné za pevným segmentem
HÜPPE Xtensa pure. Díky absenci konvenční horní vodící lišty nabízí HÜPPE
Xtensa pure absolutně transparentní
vzhled a zároveň účinnou ochranu proti
rozstřiku vody.
HÜPPE Xtensa pure je možné kombinovat s boční stěnou nebo instalovat do
niky.

HÜPPE
Xtensa pure
Posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem v nice

winner

76 77
63
MEDIUM 62

HÜPPE Xtensa pure

První Walk-In řešení s inovativní
technologií posuvných dveří

H
 ÜPPE
Xtensa pure
Posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem
a boční stěnou

H
 ÜPPE
Xtensa pure
Posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem
a zrcadlovým sklem

• 	 Dveře jsou dodávány ve standardních rozměrech od 1000 mm do 1800 mm
• 	 U zhotovení na míru je možná šířka až do 2000 mm
• Úprava skla HÜPPE Antiplaque volitelné k dostání
• Decentní spodní vodící lišta, pouze 10 mm vysoká
• Montáž možná na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
• 	 Jednoduchá údržba díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdům
• Designed by

Příčná vzpěra

Dvojitý stěnový profil umožňuje téměř úplné
zasunutí dveří za pevný segment

Puristické designové madlo

Integrovaný doraz zajišťuje maximální komfort
při otevření posuvných dveří

Vysoce kvalitní pojezdy vyrobené z leštěné nerezi
- z vnitřní strany zapuštěné a výškově nastavitelné

Funkční design dveřního madla umožňuje maximální otevření pro široký vstup

Varianta vybavení 790 SlimLine:
Dveře jsou na přání vybaveny jednoduchým stěnovým profilem. Připojení na stěnu tak dosahuje
jemného filigránového vzhledu

MEDIUM 64 65

HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance – jméno stejné
jako výzva, vychutnávat si život ve vší
jeho rozmanitosti. Každý den prožívat s
energickým elánem. A především: vědomě vnímat malé hezké věci všedního dne
a radovat se z nich.
Tak jako z elegantních detailů, které dělají HÜPPE Enjoy elegance tak jedinečné:
otevírání dovnitř a ven u křídlových dveří bez pevných segmentů, stylové panty
nebo i zapuštěné zpracování. Transparentní materiály propůjčují designu jeho
hravost. Kompozice, která zve k setrvání.
K obklopení se hezkými věcmi. Nechat
se nadchnout čirou radostí ze života. A
úplně se poddat požitku.

HÜPPE
Enjoy elegance
s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky

MEDIUM 66 67

HÜPPE Enjoy elegance

Perfektní řešení pro každou situaci v koupelně.

HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
Křídlové dveře s
pevnými segmenty,
rohový vstup

 ÜPPE
H
Enjoy elegance
s nástěnnou lištou
Walk-In

Další modely Walk-In od strany 124.

HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
1/4-kruh 2-křídlové
dveře s pevnými
segmenty

 ÜPPE
H
Enjoy elegance
s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s pevným segmentem
a boční stěnou

MEDIUM 68 69

HÜPPE Enjoy elegance

• série křídlových dveří v bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou; ideální pro montáž bez sprchové vaničky
• tloušťky skel 6 resp. 8 mm. Otevírání dovnitř/ven u křídlových dveří bez pevného segmentu v provedení s nástěnnou lištou
• pro snadné čištění z vnitřní strany zapuštěné panty a stěnový úhelník
• zapuštěný 5-ti milimetrový zvedací/spouštěcí mechanismus pro výrazné zakončení dveří
• filigránové a transparentní těsnící lišty
• zkosení a výřezy u bočních stěn a pevných segmentů možné
• lze namontovat s prahovou lištou nebo bez ní

Pant (zvenku)

Pant (zevnitř)
Obzvlášť snadné pro čištění

Stěnový úhelník (zvenku)

Stabilizační vzpěra

Madlo

Komfortní madlo

HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
Křídlové dveře do niky

MEDIUM 70 71

HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Enjoy pure – nová řada křídlových
dveří s puristicky čistým designem. Tvary
řady pure jsou vytvořeny pro esteticky
náročného člověka, který chápe interiér
svého bytu jako architektonické dílo.
Enjoy pure znamená čisté, rovně vedené
linie, které se vášnivě zavazují funkčnosti. Otevírání dovnitř i ven u křídlových
dveří bez pevných segmentů nebo jen
puristicky čisté panty propůjčují designu
dokonalost v nejčistší formě.

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový
Křídlové dveře s
pevnými segmenty,
rohový vstup

MEDIUM 72 73

HÜPPE Enjoy pure

Vynikající dobrý design.

HÜPPE
Enjoy pure
s nástěnnou lištou
křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky

 ÜPPE
H
Enjoy pure
s nástěnnou lištou,
křídlové dveře s pevným segmentem
a boční stěnou

HÜPPE
Enjoy pure
s nástěnnou lištou
1/4-kruh, 2-křídlové
dveře s pevnými
segmenty

 ÜPPE
H
Enjoy pure
bezrámový
Křídlové dveře
do niky

MEDIUM 74 75

HÜPPE Enjoy pure

• série křídlových dveří v bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou; ideální pro montáž bez sprchové vaničky
• tloušťky skel 6 resp. 8 mm
• pro snadné čištění z vnitřní strany zapuštěné panty a stěnový úhelník
• zapuštěný 5-ti milimetrový zvedací/spouštěcí mechanismus pro výrazné zakončení dveří
• filigránové a transparentní těsnící lišty
• zkosení a výřezy u bočních stěn a pevných segmentů možné
• lze namontovat s prahovou lištou nebo bez ní

Pant (zvenku)

Pant (zevnitř)
Obzvlášť snadné pro čištění

Stěnový úhelník

Stabilizační vzpěra

Madlo

Komfortní madlo

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový
křídlové dveře s
pevným segmentem
a boční stěnou

MEDIUM 76 77

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure
bezrámový

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Křídlové dveře do niky

Šířka:

700 –1500 mm

Šířka:

700 –1500 mm

Šířka:

700 –1500 mm

Šířka:

500 –1000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Křídlové dveře s boční stěnou

Křídlové dveře s protisegmentem
do niky

2-křídlové dveře s pevnými segmenty

1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

500 –1000 mm

Šířka:

700 –2600 mm

Šířka:

Šířka:

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

1-křídlové dveře s pevnými
segmenty *

Boční stěna samostatně stojící

Walk-In Boční stěna s výklopným
segmentem *

Šířka:

720 –1100 mm

Šířka:

200 –1600 mm

Šířka:

300 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

* K zakoupení pouze jako HÜPPE Enjoy elegance

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure
bezrámový

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

Boční stěna pro křídlové dveře s
pevným segmentem

Šířka:

700 –1500 mm

Šířka:

700 –1500 mm

Šířka:

700 –1500 mm

Šířka:

200 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

400 –2000 mm

Křídlové dveře do niky *

Křídlové dveře pro boční stěnu *

Boční stěna pro křídlové dveře *

Křídlové dveře s protisegmentem
do niky *

Šířka:

700 –1000 mm

Šířka:

700 –1000 mm

Šířka:

200 –1600 mm

Šířka:

700 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

400 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Lítací dveře do niky *

Lítací dveře pro boční stěnu *

Boční stěna pro lítací dveře *

1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

600 –1600 mm

Šířka:

600 –1200 mm

Šířka:

400 –1600 mm

Šířka:

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

400 –2000 mm

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

1-křídlové dveře s pevnými
segmenty *

Boční stěna samostatně stojící

Walk-In Boční stěna s výklopným
segmentem *

Šířka:

Šířka:

675 –1275 mm

Šířka:

Šířka:

300 –1600 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

* K zakoupení pouze jako HÜPPE Enjoy elegance

300 –1200 mm
2000 mm

MEDIUM 78 79

HÜPPE Design elegance

Podle čeho se pozná dobrý styl? Podle
jeho elegantní uměřenosti. Podle vybraných materiálů. A vkusných detailů.
To vše spojuje HÜPPE Design elegance
do jediné designové řady, která je tak
nevšední, že se nemusí ani tlačit do popředí. Její plynulé tvary jsou zároveň
doprovázeny nejvyššími nároky na její
funkcionalitu. Jako opravdový všeuměl
řeší problematická prostorová zadání
vkusně a stylově. Řešení s posuvnými,
lítacími, křídlovými, popřípadě křídlovými sklapovacími dveřmi nebo elegantní řešení Walk-in lze optimálně
přizpůsobit daným skutečnostem a
propojit je do harmonického celku.
HÜPPE Design elegance: Osvědčený
princip, který byl stále rozvíjen, aby vyhověl nejvyšším nárokům - Vašim nárokům.

H
 ÜPPE
Design elegance
Křídlové dveře s
pevnými segmenty,
rohový vstup

MEDIUM 80 81

HÜPPE Design elegance
Křídlové dveře

Náš nárok: Design pro všechny.

HÜPPE
Design elegance
řešení Walk-In

HÜPPE
Design elegance
1/4-kruh křídlové
dveře s pevným
segmentem

Další modely Walk-In od strany 124.

HÜPPE
Design elegance
Křídlové sklapovací
dveře jako U-kabina

HÜPPE
Design elegance
Křídlové sklapovací
dveře jako U-kabina
(téměř sklopené
ke stěně)

MEDIUM 82 83

HÜPPE Design elegance
Křídlové dveře

• je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy
• pomocí bočních stěn lze sestavovat různá Walk-In řešení
• pro bezbariérový vstup lze všechny modely volitelně montovat s prahovou lištou nebo bez ní
• výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zaručuje výrazné zakončení dveří
• moderní Bicolor design u stříbrné matné a bílé

Zvedací/spouštěcí mechanismus

Provedení Bicolor

Montáž bez prahové lišty

Montáž s prahovou lištou

Madlo

Pant u křídlových sklapovacích dveří

HÜPPE
Design elegance
Lítací dveře do niky

MEDIUM 84 85

HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře

Série transparentních posuvných dveří s elegantním
zaobleným designem.
Transparentní posuvné dveře série HÜPPE Design elegance
se díky jedinečné technologii Soft-Open-/Soft-Close* samočinně, dětsky jednoduchým způsobem otevírají a zavírají. Stačí lehce zatlačit na madlo dveří. Nejvyšší komfort pro
nejvyšší nároky!

HÜPPE
Design elegance
1/4-kruh posuvné
dveře

HÜPPE
Design elegance
Posuvné dveře rohový
vstup, provedení Bicolor stříbrná lesklá/bílá

Průběžný krycí profil

* ne u 1/4-kruhu

Pohled zevnitř na vodicí lištu

MEDIUM 86 87

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná
lesklá/bílá

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná
lesklá/černá

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná
lesklá/stříbrná matná

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná
lesklá/šedohnědá

HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře

• díky průběžnému krycímu profilu působí vodící lišta, jako by byla vyrobena z jednoho odlitku
• k dostání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové nebo řešení do niky
• sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
• 	 pohodlné vysazovací dveřní prvky pro snadné čištění
• 	volitelná montáž s prahovou lištou pro zvýšenou těsnost nebo bezbariérová montáž bez
prahové lišty
• volitelný moderní Bicolor-design: stříbrná lesklá/bílá, stříbrná lesklá/černá a stříbrná matná
• 	 alternativně k dostání s technologie Soft-Open-/Soft-Close

HÜPPE
Design elegance
posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem
a boční stěnou

HÜPPE
Design elegance
posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem a
boční stěnou

Madlo

Vysazovací dveřní prvky

MEDIUM 88 89

HÜPPE Design elegance
Křídlové dveře
Je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy.

Křídlové dveře

Křídlové dveře s pevnými segmenty

Křídlové sklapovací dveře

Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka:

500 –1100 mm

Šířka:

750 –1550 mm

Šířka:

500 –1250 mm

Šířka:

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

do 2000 mm

Boční stěna samostatně stojící

Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Šířka:

Šířka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm

Šířka:

500 –1800 mm

Šířka:

500 –1600 mm

Výška:

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

200 –1600 mm

Výška:

do 2000 mm

2000 mm

Lítací dveře pro niku

200 –1200 mm

Lítací dveře pro boční stěnu

Boční stěna pro lítací dveře

1/4-kruh křídlové dveře

1/4-kruh křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

785 –1090 mm

Výška:

1400 –2000 mm

200 –1200 mm

Výška:

do 2000 mm

800 mm, 900 mm, 1000 mm

Výška:

do 2000 mm

735 –1135 mm

Výška:

do 2000 mm

Vanová zástěna, 1-dílná

Vanová zástěna, 2-dílná

Vanová zástěna, 3-dílná

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

do 1200 mm

Výška:

do 1500 mm

Výška:

500 –1000 mm
1500 mm

Boční stěna
Šířka:
Výška:

200 –1200 mm
do 1500 mm

Výška:

700–1550 mm
do 1500 mm

Výška:

1000 –1600 mm
do 1500 mm

HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře

Posuvné dveře rohový vstup,
2-dílný

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem

Boční stěna pro posuvné dveře
1-dílné s pevným segmentem

Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka:

700 –1300 mm

Šířka:

900 –2000 mm

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

1200 –2400 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

500 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty

Boční stěna pro posuvné dveře
2-dílné s pevnými segmenty/posuvné dveře s pevným segmentem
a protisegmentem

1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka:

1200 –2200 mm

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

500 – 2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm

MEDIUM 90 91

HÜPPE Design pure

Trendy přicházejí a odcházejí. Dobrý design zůstává dobrým designem. S neomylným citem pro nadčasový styl nabízí HÜPPE Design pure účelná řešení pro každý
prostor.
Jako důsledné další zdokonalování osvědčeného principu patří k repertoáru této
designové řady s mnoha variantami také
křídlové nebo křídlové sklapovací dveře,
posuvné a lítací dveře. Přímočaré panty
křídlových dveří platí dnes již za moderní
klasiku. Zredukováno ve tvaru a funkci
projevuje HÜPPE Design pure jistý styl odměřenosti a prokazuje svou flexibilitu
také v složitých případech, jako u zkosení
a výřezů.
HÜPPE Design pure: Nádherně klidné. Prostě dobré.

HÜPPE
Design pure
Křídlové dveře s pevnými
segmenty, rohový vstup

MEDIUM 92 93

HÜPPE Design pure
Křídlové dveře

Puristický design za mírnou cenu.

HÜPPE
Design pure
Křídlové dveře s protisegmentem do niky

H
 ÜPPE
Design pure
Křídlové sklapovací
dveře (sklopené ke
stěně a otevřené)

HÜPPE
Design pure
Křídlové dveře s
pevným segmentem
a boční stěnou

MEDIUM 94 95

HÜPPE Design pure
Křídlové dveře

• je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy
• pomocí bočních stěn lze sestavovat různá Walk-In řešení
• pro bezbariérový vstup lze všechny modely volitelně montovat s prahovou lištou nebo bez ní
• výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus garantuje výrazné zakončení dveří
• moderní Bicolor design u stříbrné matné a bílé

Madlo

Stabilizační vzpěra

Pant křídlových sklapovacích dveří

Zvedací/spouštěcí mechanismus otevřený

Zvedací/spouštěcí mechanismus zavřený

HÜPPE
Design pure
Křídlové sklapovací
dveře s pevným
segmentem jako
U-Kabina

MEDIUM 96 97

HÜPPE Design pure
Posuvné dveře

Série transparentních posuvných dveří s puristicky
čistým designem.
Transparentní posuvné dveře série HÜPPE Design pure se
díky jedinečné technologii Soft-Open-/Soft-Close* samočinně, dětsky jednoduchým způsobem otevírají a zavírají.
Stačí lehce zatlačit na madlo dveří. Nejvyšší komfort pro
nejvyšší nároky!

HÜPPE
Design pure
1/4-kruh posuvné
dveře 

HÜPPE
Design pure
Posuvné dveře rohový vstup Bicolorprovedení stříbrná
lesklá/černá

Průběžný krycí profil

* ne u 1/4-kruhu

Pohled zevnitř na vodící lištu

MEDIUM 98 99

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná
lesklá/bílá

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná
lesklá/černá

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná
lesklá/stříbrná matná

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná
lesklá/šedohnědá

HÜPPE Design pure
Posuvné dveře

• díky průběžnému krycímu profilu působí vodící lišta, jako by byla vyrobena z jednoho odlitku
•	k dostání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové nebo řešení do niky
• sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
• pohodlné vysazovací dveřní prvky pro snadné čištění
•	volitelná montáž s prahovou lištou pro zvýšenou těsnost nebo bezbariérová montáž bez
prahové lišty
• volitelný moderní Bicolor-design: stříbrná lesklá/bílá, stříbrná lesklá/černá a stříbrná matná
• alternativně k dostání s funkce Soft-Open-/Soft-Close

HÜPPE
Design pure
Posuvné dveře 2-dílné
s pevnými segmenty 

HÜPPE
Design pure
posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem do niky

Madlo

Vysazovací dveřní prvky

MEDIUM 100 101

HÜPPE Design pure
Křídlové dveře
Je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy.

Křídlové dveře

Křídlové dveře s pevnými segmenty

Křídlové sklapovací dveře

Křídlové sklapovací dveře s pevným
segmentem

Šířka:

500 –1100 mm

Šířka:

750 –1550 mm

Šířka:

500 –1250 mm

Šířka:

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
do 2000 mm

Křídlové dveře s protisegmentem
do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Boční stěna samostatně stojící

Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

800 –1600 mm

900 –1800 mm

200 –1600 mm

Výška: 	 1400 –2000 mm

Výška:

Lítací dveře pro niku

Lítací dveře pro boční stěnu

Boční stěna pro lítací dveře

Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In
Šířka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm

Šířka:

500 –1800 mm

Šířka:

500 –1600 mm

Šířka:

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1/4-kruh křídlové dveře

1/4-kruh křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

Výška:

800 mm, 900 mm, 1000 mm
do 2000 mm

Výška:

735 –1135 mm
do 2000 mm

do 2000 mm

200 –1200 mm
do 2000 mm

Výška:

200 –1200 mm

Výška: 	 1400 –2000 mm

Výška:

do 2000 mm

2000 mm

HÜPPE Design pure
Posuvné dveře

Posuvné dveře rohový vstup,
2-dílný

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem

Boční stěna pro posuvné dveře
1-dílné s pevným segmentem

Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka:

700 –1300 mm

Šířka:

900 –2000 mm

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

1200 –2400 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

500 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty

Boční stěna pro posuvné dveře
2-dílné s pevnými segmenty/posuvné dveře s pevným segmentem
a protisegmentem

1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka:

1200 –2200 mm

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

500 – 2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm

MEDIUM 102 103

HÜPPE Aura elegance

Pokud existuje nějaký vzor pro sprchovací kout, pak je to HÜPPE Aura elegance.
Nová série křídlových dveří je vyčerpávající odpovědí na veškerou poptávku po
spolehlivém, solidním sprchovém koutu
za slušnou cenu.
Kdo se přitom nechce vzdát vysoké kvality pravého skla, nebude zde zklamán.
Čisté tvary a kvalitní zpracování dělají z
HÜPPE Aura elegance praktické řešení,
které lze vždy optimálně přizpůsobit daným prostorovým podmínkám.
HÜPPE Aura elegance. Moderní prostorové řešení může být opravdu takto jednoduché.

HÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s
pevnými segmenty,
rohový vstup

BASIC 104 105

HÜPPE Aura elegance

Zkombinujte život s kvalitou!

HÜPPE
Aura elegance
1/4-kruh 2-křídlové
dveře s pevnými
segmenty 

H
 ÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s
pevným segmentem do niky

HÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s
pevným segmentem a
boční stěnou

HÜPPE Aura elegance
Madlo

BASIC 106 107

HÜPPE Aura elegance
Posuvné dveře

Atraktivní série posuvných dveří s optimálním poměrem cena / výkon

HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dveře s
pevným segmentem
a protisegmentem	

HÜPPE
Aura elegance
1/4-kruh Posuvné
dveře

HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem
a boční stěnou
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HÜPPE Aura elegance
Posuvné dveře

• K dodání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové modely nebo řešení pro niky
• Moderní Bicolor-design u stříbrné matné a bílé
• Prvky pro jednoduché vyklopení dveřních segmentů pro snadné čištění

Rohový spoj

Vysazovací dveřní segmenty

Napojení na stěnu v Bicolor-provedení s bílou barvou

Madlo

HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dveře
rohový vstup
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HÜPPE Aura elegance
Křídlové dveře & Posuvné dveře

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup

Křídlové dveře s pevným segmentem
do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem
pro boční stěnu a rohový vstup

Boční stěna

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

200 –1200 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka: 900x900 mm, 1000x1000 mm

Šířka: 900x900 mm, 1000x1000 mm

Výška:

Výška:

1900 mm

1900 mm

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem

Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

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

Boční stěna

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty

1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm

BASIC 112 113

HÜPPE Classics 2

Výrazný design při malém rozpočtu! Nová
generace HÜPPE Classics přesvědčuje
rozsáhlým a promyšleným programem
moderních sprchovacích koutů z pravého
skla za výhodnou cenu. Nyní k osvědčeným modelům s posuvnými a křídlovými
dveřmi nabízíme poprvé bezbariérová
řešení s posuvnými dveřmi EasyEntry.
Ušlechtilé profily v barvě stříbrná pololesklá přebírají klíčovou ztvárňující roli a
vytvářejí estetická spojení k vysoce kvalitním segmentům sprchového koutu vyrobeným z kvalitního skla a také k na dotyk
příjemně tvarovanému trubkovému madlu v barvě chrom. Výrazný design výrobku vyvinutý v těsné spolupráci HÜPPE s
Phoenix Design.

HÜPPE Classics 2
EasyEntry
Posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem
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HÜPPE Classics 2
Posuvné dveře

• Mimořádně hladký chod dveřních segmentů díky kvalitním dvojitým kolečkům
• Snadné čištění díky inovativním čistícím tlačítkům u všech modelů posuvných dveří
• Rohová spojka a trubkové madlo v barvě stříbrná lesklá
• Patentovaná HÜPPE technika upevnění s použitím těsnícího profilu pro jednoduchou montáž

HÜPPE Classics 2
Posuvné dveře
2-dílné s pevným
segmentem

HÜPPE Classics 2
Posuvné dveře rohový
vstup 2-dílný

Dvojitá kolečka pro super hladký chod posuvných dveřních
segmentů

Čistící tlačítko umožňuje snadné čištění dveřních segmentů
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HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře

Uskutečněte Váš sen.

HÜPPE Classics 2
1/4-kruh 2-křídlové
dveře s pevnými
segmenty

Zvedací/spouštěcí
mechanismus

M
 ontáž bez prahové
lišty pro bezbariérový
vstup také možná

HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře s
pevným segmentem
a boční stěnou
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HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře

• Je možné vzájemně kombinovat různé dveřní systémy
• Všechny modely křídlových dveří mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro
dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
• Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 5 mm a zamezuje tak
smýkání těsnících profilů po podlaze

HÜPPE Classics 2
Lítací dveře pro niku

Design trubkového madla v chromu

HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře do niky
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HÜPPE Classics 2
Posuvné dveře + EasyEntry posuvné dveře

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Šířka:

Šířka:

Výška:

700 –1250 mm
do 2000 mm

Výška:

700 –1250 mm
do 2000 mm

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem

Posuvné dveře 2-dílné s pevným
segmentem

Šířka:

Šířka:

Výška:

1000 –1700 mm
do 2000 mm

Výška:

700 –1500 mm
do 2000 mm

EasyEntry Posuvné dveře rohový
vstup 2-dílný

EasyEntry Posuvné dveře rohový
vstup 2-dílný (1/2)

Šířka:

Šířka:

Výška:

700 –1250 mm
do 2000 mm

EasyEntry Posuvné dveře
Šířka:
Výška:

800 –1250 mm
2000 mm

Výška:

700 –1250 mm
do 2000 mm

Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný
(1/2)

Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný
(1/2)

Šířka:

Šířka:

Výška:

700 –1250 mm
do 2000 mm

Výška:

700 –1250 mm
do 2000 mm

Boční stěna pro posuvné dveře

Posuvné dveře

Šířka:

Šířka:

800 –1250 mm

Výška:

1900/2000 mm

Výška:

200 –1200 mm
do 2000 mm

EasyEntry Posuvné dveře 1-dílné s
pevným segmentem

Boční stěna pro EasyEntry posuvné
dveře

Šířka:

Šířka:

Výška:

1000 –1800 mm
do 2000 mm

Výška:

200 –1200 mm
do 2000 mm

HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře

Křídlové dveře rohový vstup

Křídlové dveře pro boční stěnu/
rohový vstup

Šířka:

Šířka:

Výška:

500 –1100 mm
do 2000 mm

Výška:

500 –1100 mm
do 2000 mm

Křídlové dveře do niky
Šířka:
Výška:

Křídlové dveře s pevnými segmenty
rohový vstup

500 –1100 mm
do 2000 mm

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Výška:

700 –1550 mm
do 2000 mm

Lítací dveře pro niku
Šířka:
Výška:

Výška:

700 –1550 mm
do 2000 mm

Lítací dveře pro boční stěnu
500 –1800 mm
do 2000 mm

Šířka:
Výška:

500 –1600 mm
do 2000 mm

Výška:

Šířka:
Výška:

700 –1550 mm
do 2000 mm

200 –1200 mm
do 2000 mm

Boční stěna pro lítací dveře

2-křídlové dveře s pevnými
segmenty (1/2)

Šířka:

Šířka:

735 –1135 mm

Výška:

1900/2000 mm

Výška:

200 –1200 mm
do 2000 mm
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HÜPPE Walk-In-Modelle

30

Každý potřebuje nějaké místo, na kterém

LET

GARANCE

může načerpat energii. Útočiště, kde jsme
sami pro sebe, kde můžeme nechat osprchovat tělo i duši. Místo, kde nacházíme
klid, inspiraci a uvolnění.
Modely HÜPPE Walk-In Vás srdečně zvou:
Jen račte dál!
Volně stojící, velkoryse dimenzovaná skla
otevírají prostor pro velký zážitek ze sprchování. Zcela bez dveří nebo prahů, které se musejí otevírat nebo překračovat.
Proto lze individuálně realizovat podle
vašich potřeb a prostor.

HÜPPE
Duplo pure 
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30
LET

GARANCE

Modely HÜPPE Walk-In

Otevřený pro velký zážitek ze sprchování.

30
LET

GARANCE

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové
Walk-In model 1

HÜPPE
Design pure
Křídlové dveře dveře s
pevným segmentem
pro Walk-In v kombinaci s boční stěnou

 ÜPPE Solva pure
H
ezrámová
Walk-In Boční
stěna s výklopným
segmentem
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Modely HÜPPE Walk-In

Bezbariérový a jednoduše hezký.

H
 ÜPPE
Design elegance
Boční stěna
samostatně stojící s
druhou boční stěnou

30
LET

GARANCE

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové,
Walk-In model 3

HÜPPE
Enjoy pure
s nástěnnou lištou Boční
stěna samostatně stojící,
chromový dekor
Element

128 129

Modely HÜPPE Walk-In

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure

Boční stěna samostatně stojící

Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Šířka:

Šířka:

Výška:

200 –1600 mm
do 2000 mm

Výška:

do 1500 mm
2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance bezrámový,
HÜPPE Enjoy pure bezrámový

HÜPPE Enjoy elegance/pure
s nástěnnou lištou

HÜPPE Enjoy elegance/pure
s nástěnnou lištou/ bezrámový

Boční stěna samostatně stojící

Boční stěna samostatně stojící

Walk-In Boční stěna s výklopným
segmentem

Šířka:

200 –1600 mm

Šířka:

Šířka:

300 –1600 mm

Výška:

600 –2000 mm

Výška:

Výška:

1600 –2000 mm

300 –1200 mm
2000 mm

HÜPPE Solva pure
bezrámová

HÜPPE Solva pure
bezrámová

HÜPPE Solva pure
s nástěnnou lištou

Boční stěna samostatně stojící

Walk-In Boční stěna s výklopným
segmentem

Walk-In Boční stěna s výklopným
segmentem

Šířka:

200 –1800 mm

Šířka:

200 –1800 mm

Šířka:

200 –1800 mm

Výška:

600 –2200 mm

Výška:

600 –2200 mm

Výška:

1200 –2200 mm

HÜPPE Xtensa pure

HÜPPE Duplo pure

Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s
pevným segmentem

Walk-In

Šířka:

1000 –2000 mm

Šířka:

1000 –2000 mm

Výška:

1900 –2200 mm

Výška:

1000 –2000 mm

Modely HÜPPE Walk-In

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové

Boční stěna samostatně stojící

Boční stěna volně stojící

Walk-In model 1

Šířka:

Šířka:

Šířka:

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

Šířka
Boční stěna levá:
Boční stěna pravá

Šířka
Boční stěna levá:
Boční stěna pravá

Výška:

300 –1800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

Walk-In model 4
Šířka:

300 –1800 mm

300 –1800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

do 2200 mm

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

Boční stěna samostatně stojící

Boční stěna volně stojící

Walk-In model 1

Šířka:

Šířka:

Šířka:

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 nástěnnou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou

Walk-In model 2

Walk-In model 3

Šířka
Boční stěna levá:
Boční stěna pravá

Šířka
Boční stěna levá:
Boční stěna pravá

Výška:

300 –1800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

Walk-In model 4
Šířka:

300 –1800 mm

300 –1800 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

do 2200 mm
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HÜPPE Vanové zástěny

30

Koupání nebo sprchování? Proč ne obo-

LET

GARANCE

je? Nenechte se omezovat a užívejte si
podle chutí. Vanové zástěny HÜPPE poskytují perfektní řešení pro každý prostor. Jedno jestli otevřený nebo uzavřený, kulatý nebo hranatý, rozhodujete Vy.

HÜPPE
Solva pure
2-dílná sklapovací
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HÜPPE Vanové zástěny

Rozhodujte se podle pocitu, ne podle nutnosti.

HÜPPE
Design pure 1-dílná

HÜPPE
Combinett 2
3-dílná

HÜPPE
Design elegance
3-dílná
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HÜPPE Vanové zástěny

HÜPPE Combinett 2

2-dílná

3-dílná

S rozšířeným 1. segmentem

Boční stěna

Šířka:

600 –1246 mm

Šířka:

1005 –1635 mm

Šířka:

1005 –1635 mm

Šířka:

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-dílná
Šířka:

2-dílná
750 –765 mm

Výška:

1500 mm

HÜPPE Design elegance

3-dílná
Šířka:
Výška:

1000 –1600 mm
do 1500 mm

Šířka:
Výška:

2-dílná sklapovací
950 –965 mm
1500 mm

Boční stěna

Šířka:

do 1200 mm

Šířka:

Výška:

do 1500 mm

Výška:

200 –1120 mm
do 1200 mm

HÜPPE Solva pure bezrámová

1-dílná
Šířka:
Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

1-dílná s pevným segmentem

2-dílná sklapovací

Šířka:

Šířka:

Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou

1-dílná
Šířka:
Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

1-dílná s pevným segmentem

2-dílná sklapovací

Šířka:

Šířka:

Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1250 mm
do 2000 mm

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové

1-dílná
Šířka:
Výška:

1-dílná s pevným segmentem
500 –1000 mm
do 2200 mm

Šířka:
Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm

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

1-dílná
Šířka:
Výška:

1-dílná s pevným segmentem
500 –1000 mm
do 2200 mm

Šířka:
Výška:

600 –1500 mm
do 2200 mm
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HÜPPE Barvy profilů

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure

černá
bílá
šedohnědá
stříbrná pololesklá
titanová stříbrná
stříbrná matná
stříbrná lesklá
chrom/chrom
stříbrná lesklá/stříbrná matná
stříbrná lesklá/černá
stříbrná lesklá/bílá
stříbrná lesklá/šedohnědá

stříbrná matná

bílá

stříbrná lesklá

stříbrná pololesklá

titanová stříbrná

chrom/chrom

černá

šedohnědá

Enjoy
elegance

Enjoy
pure

Design
elegance

Design
pure

*

*

*

*

*

*

*

*

Aura
elegance

Classics 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

Combinett 2

* nedodává se u bočních stěn pro posuvné dveře, u křídlových dveří a u vanových zástěn

stříbrná lesklá/stříbrná matná

stříbrná lesklá/černá

stříbrná lesklá/bílá

stříbrná lesklá/šedohnědá
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HÜPPE Skla / dekory

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure

Enjoy
elegance

Enjoy
pure

umělé sklo Pacific S
šedé
šedé Anti-Plaque

*

čiré
čiré Anti-Plaque
Karo
Karo Anti-Plaque
bronzové
bronzové Anti-Plaque

*

Privatima
Privatima Anti-Plaque
Bubbles
Bubbles Anti-Plaque
Sand Plus
Sand Plus Anti-Plaque
Zrcadlové sklo
Zrcadlové sklo Anti-Plaque

*

*

*

**

**

Kombinovaný pískový dekor Sand Plus
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque
Chromový dekor Element
chromový dekor Element Anti-Plaque
* nedodává se u 1/4-kruhu a 5-úhelníku
** jen u Enjoy elegance/Enjoy pure s nástěnnou lištou Boční stěna samostatně stojící

umělé sklo Pacific S

čiré/čiré Anti-Plaque

šedé/šedé Anti-Plaque

bronzové/bronzové Anti-Plaque

Privatima/Privatima Anti-Plaque

Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque

Karo/Karo Anti-Plaque

Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

Design
elegance

Design
pure

*

*

*

*

*

*

**

**

Aura
elegance

Classics 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

Combinett 2

* nedodává se u 1/4-kruhu
** jen u Design elegance/Design pure Boční stěna samostatně stojící
*** ne u křídlových dveří

HÜPPE Anti-Plaque
Toto snadno čistitelné sklo umožňuje jednoduché stékání vody v podobě kapiček. Výrazně se tak
snižuje usazování nečistot a vodního kamene. To, co i přesto zůstane, můžete jednoduše setřít.
bez Anti-Plaque

Zrcadlové sklo/
Zrcadlové sklo Anti-Plaque

Kombinovaný pískový dekor Sand Plus/
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque

s Anti-Plaque

Chromový dekor Element/
chromový dekor Element Anti-Plaque
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HÜPPE Dveřní systémy

Orámování

Základní tvar

Nika
Posuvné dveře
Křídlové dveře
Lítací dveře
Křídlové
sklapovací dveře
4-úhelník
Posuvné dveře
Křídlové dveře
Lítací dveře
Křídlové
sklapovací dveře
1/4-kruh
Posuvné dveře
Křídlové dveře
5-úhelník
Křídlové dveře
1/2-kruh
Křídlové dveře
3-stranné volně stojící
U kabina
Walk-In
Walk-In

*není k dostání jako bezrámové provedení

Studio Paris
elegance

Studio Berlin
pure

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure

s nástěnnou
lištou
bezrámové

s nástěnnou
lištou
bezrámové

s nástěnnou
lištou
bezrámové

s nástěnnou
lištou
bezrámové

s nástěnnou
lištou

Enjoy
elegance/pure

Design
elegance

Design
pure

Aura
elegance

Classics 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

s nástěnnou
lištou
bezrámové

s nástěnnou
lištou

s nástěnnou
lištou

s nástěnnou
lištou

s nástěnnou
lištou

s nástěnnou
lištou

s nástěnnou
lištou

*
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HÜPPE EasyStyle Obklad stěn

Chtěli byste Vaši koupelnu přestavět
a koupací vanu nahradit bezbariérovým sprchovým koutem, ale obáváte se kompletní rekonstrukce? Pak je
obklad HÜPPE EasyStyle přesně to
správné řešení pro Vás.

PŘEDTÍM

S obkladem stěn HÜPPE EasyStyle
můžete dát Vaší koupelně jednoduše a rychle nový styl - bez nečistot,
prachu a hluku.

POTOM
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HÜPPE EasyStyle Obklad stěn

Obklad stěn HÜPPE EasyStyle se dodává ve čtyřech různých dekorech.
Milujete teplé barvy a rustikální
vzhled dřeva? Pak se rozhodněte
pro jeden z našich dvou dřevěných
dekorů. Nebo se Vám více líbí chladný puristický vzhled? Pak je náš dekor betonu nebo kamene pro Vás

přesně to pravé. Díky speciálnímu
zušlechtění povrchu UV lakem vypadají všechny dekory autenticky a zároveň tato úprava téměř eliminuje
usazování nečistot a vodního kamene. K čištění postačí měkký hadr a
šetrný čistič, jako je např. HÜPPE Top
Plus.

PŘEDTÍM

POTOM

K dispozici jsou 4 trendové dekory:

Pinie, bělavá textura

HÜPPE EasyStyle – přesvědčivý v designu i funkci

		
		


		

		

		

3 mm silné hliníkové kompozitní panely s
jednostranným přímým digitálním
potiskem desek
Zušlechtění povrchu UV lakem
Odolný proti otěru, barevně stálý, odolný proti
poškrábání a působení chemikálií
Bezspárové a přesné sesazení díky
průběžnému dekoru
Na výběr máte 4 různé dekory navozující při
dotyku realistický pocit

HÜPPE EasyStyle – úplně jednoduchá montáž

Smrk, venkovský vzhled

Beton

		3 mm silné hliníkové kompozitní panely lze
		 jednoduše nalepit na stávající připravené
		 obkládačky nebo stěny
		Přiříznutí desek se provádí přímo na místě
		 běžným nářadím
		Montáž s využitím montážní sady HÜPPE
		 (silikon a lepicí pásky) nebo pomocí lepidla
		 na plochy vhodného pro celoplošné lepení
		Montáž volitelně pomocí hliníkových
		 profilů možná

HÜPPE EasyStyle – velmi snadné čištění

		
		

		
		

Tmavý kámen

Zušlechtění povrchu UV lakem do velké
míry zabraňuje usazování vodního kamene
a nečistot
Co přece jen zůstane, lze odstranit měkkým
hadrem a šetrným čistícím prostředkem,
jako je např. HÜPPE Top Plus šetrný čistič
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HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky

Individuální charakter koupelny dotvoří
teprve vhodná sprchová vanička. Kombinace sprchového koutu a vaničky
HÜPPE zaručuje optimální harmonii
funkce a designu. Je jedno, jestli zapuštěná do podlahy nebo usazená na obloženém podstavci - HÜPPE Vám nabízí
správné řešení pro každou montážní situaci.

H
 ÜPPE EasyFlat
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HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky

Kvalita z přírodních minerálních látek
• vyrobeno mj. z přírodních látek jako jsou křemenný štěrk, křemenný písek a mletý kámen
• vysoká stabilita, odolnost proti lomu a kroucení díky pevné vazbě materiálů
• příznivé tepelně akumulační schopnosti tohoto materiálu, je proto velmi příjemný na
dotek i pro chůzi
• vysoká odolnost povrchu: zvláště proti úderu a oděru, barevná stálost a snadné ošetřování
• speciální protihluková izolace pro velmi tiché sprchování
• malé výšky vaniček pro pohodlný vstup
• jednoduchá montáž: možnost instalace přímo na podlahu a instalace bez nožiček
• optimální shoda se všemi sprchovými kouty HÜPPE

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

HÜPPE Purano vanička
Plochá vanička s decentním prohloubením a se sériově dodávanou protiskluznou úpravou nabízí variabilní možnosti zabudování.
• Obzvláště plochá vanička s decentním prohloubením sprchovací plochy (26 mm)
• Standardně protiskluzná úprava
• Nepatrná hloubka se hodí pro montáž přímo na podlahu a garantuje snadný vstup
• Přímé obložení dlaždicemi k okraji vaničky možné
• Odtokový výkon podle odtokového systému (volitelně k zakoupení): 0,6 l/sek.
• Sifon s chromovou krytkou volitelně k zakoupení
• K dodání i jiné krytky sifonu
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HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky

HÜPPE Extra ploché sprchové vaničky
Extra ploché sprchové vaničky HÜPPE se mohou jako běžné dlaždice pokládat přímo na potěr podlahy
a tím splnit jakýkoliv požadavek na bezbariérovou koupelnu.
• Montáž možná v absolutní rovině s podlahou a proto je vhodná i pro vozíčkáře
• Přímé obložení dlaždicemi k okraji vaničky možné
• Optimální sklon odtoku zajišťuje spolehlivé odtékání i při velkých množstvích vody
např. při sprchování dešťovým proudem
• Odtokový výkon podle odtokového systému (volitelně k zakoupení): 0,5 l - 0,8 l/sek.
• Volitelně lze extra ploché sprchové vaničky HÜPPE Easy vybavit protiskluznou úpravou

Extra plochá sprchová vanička HÜPPE EasyFlat
• Puristický design
• 100% rovná krytka sifonu z kvalitní minerální litiny
• Snadno čistitelná, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným
povrchem Gelcoat
• Kromě základní barvy bílá lesklá jsou volitelně k zakoupení také barvy
béžová matná, antracitová matná nebo bílá matná

H
 ÜPPE EasyFlat
4-úhelník

HÜPPE EasyStep
4-úhelník

 olitelně k
V
výběru různé
odtokové
krytky

chrom/kulatá

bílá/kulatá

zlatá 24 karátů/kulatá

bílá/hranatá

Extra plochá sprchová vanička HÜPPE EasyStep
• Superplochá sprchová vanička bez zvýšených hran
• Možnost zhotovení na míru a tím i množství
realizovatelných montážních situací
• HÜPPE sifony s chromovou krytkou a ve třech dalších
designech a barvách volitelně k zakoupení
• Díky lesklému hladkému povrchu v bílé barvě se vanička HÜPPE EasyStep
velmi dobře hodí k jiným výrobkům, např. k akrylátovým koupacím vanám
nebo ke keramickým výrobkům
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HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky

Purano

4-úhelník

4-úhelník

1/4-kruh

1/4-kruh

800x800

1200x700

800x800

1000x800

900x900

1400x700

900x900

900x1000

1000x1000

1200x800

800x1000

1000x900

750x900

1200X900

900x800

900x1200

900x700

1400X900

800x900

1200x900

1000x700

1000x1000

5-úhelník

1/2-kruh

900x900

1140x900

1000x1000

EasyStep

4-úhelník

4-úhelník

4-úhelník

4-úhelník / zhotovení na míru

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

EasyFlat

4-úhelník

4-úhelník

4-úhelník

1000x800

900x900

1000x1000

1200x800

1000x900

1200x1000

1400x800

1100x900

1400x1000

1600x800

1200x900

1500x1000

1300x900

1600x1000

1400x900

1800x1000

1500x900
1600x900
1700x900
1800x900
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HÜPPE Příslušenství a informace

Udržitelnost je neoddělitelnou součástí naší filozofie, protože
se cítíme odpovědni za životní prostředí. Proto sázíme převážně na suroviny šetrné k přírodě, jako jsou sklo a hliník a
trvale se snažíme minimalizovat emise škodlivých látek. Sprchové kouty HÜPPE lze samozřejmě také v plném rozsahu
recyklovat.

Tento katalog Vám může samozřejmě poskytnout jenom
malý pohled na náš svět sprchového vybavení. Na naší
webové stránce www.hueppe.com naleznete mnoho dalších
informací o našich produktech a naší společnosti. Klikněte a
nechte se inspirovat.

O
 dkládací systém Butler
2000: Dvě misky z
pochromované mosazi
propouštějící vodu s
elegantním závěsem
pro stěrku
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Kvalita a bezpečnost HÜPPE

V dlouhodobém zátěžovém testu se
prověřuje, zda se sprchová vanička při
trvalém namáhání nezdeformuje.

Při testu těsnosti se ověřuje, zda stříkající voda
zůstává bezpečně uvnitř sprchovacího koutu.

Sprchujte se spolehlivě a kvalitně.
Na každý výrobek HÜPPE klademe vysoké kvalitativní nároky,
a proto jej důkladně testujeme podle všech předpisů. Přitom
sami překračujeme zákonné požadavky příslušných norem
jako například DIN EN 14428 (značka CE). Totéž platí pro naše
záruční a servisní služby. Ať se jedná o záruku dodatečné
koupě na opotřebitelné díly nebo také TÜV-GS-Certifikát –
na HÜPPE se vždy můžete spolehnout.

Při testu s pytlem písku se ověřuje, zda sklo
nebo umělé sklo při případném pádu nevypadne z rámu.

30
LET

GARANCE

Přesvědčivě garantovaných 30 let
Na všechny výrobky HÜPPE ze segmentu PREMIUM* obdrží soukromí zákazníci 30-ti letou záruku. Tato záruka platí pro soukromé domácí použití sprchového koutu a vztahuje se na eventuální závady materiálu a/nebo zpracování.
Přesné znění záručních podmínek obdržíte při nákupu, nebo si je můžete
vyžádat přímo u HÜPPE.
Záruční doba začíná registrací sprchového koutu HÜPPE v průběhu 180 dnů
od data nákupu. Buď online na internetové adrese www.hueppe.com, anebo
poštou (adresa na
zadní straně této brožury). Zákazník potřebuje k registraci záruky fakturu/nákupní doklad a identifikační výrobní číslo, které je nalepeno na sprchovém
koutu nebo je uvedeno v průvodním pasu výrobku, který je přiložený v balení.

více na: Garance: www.hueppe.com

* platí pro všechny modely sérií HÜPPE Studio Paris elegance, HÜPPE Studio Berlin pure,
HÜPPE Vista pure, HÜPPE Solva pure a HÜPPE Duplo pure.

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

095511007 / 03.17 / SD-S-H

Technické změny, odchylky barevných odstínů a změny sortimentu vyhrazeny.

www.hueppe.com

