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.

1889

1930

1934

1962

HÜPPE. ORIgINAL MADE IN gERMANY.
Jako specialista na sprchové kouty a systémová řešení se důsledně zaměřujeme na kvalitu a individualitu. To ale není přirozeně všechno.

bad Zwischenahn - germany

Zakladatel firmy
Justin Hüppe

1963

1968

1982

1990

2009

Již od samého počátku mělo jméno HÜPPE skvělý zvuk mezi německými tradičními podniky. cesta k dnešnímu mezinárodnímu věhlasu se
přitom vždy zakládala na pochopení významu kvality neomezované jakýmikoliv kompromisy.
Když firma HÜPPE v roce 1966 vyvinula první sprchový kout, vznikl tím
úplně nový tržní segment. V tomto segmentu naše společnost nyní
neústupně potvrzuje svou formativní roli a trvale ji rozvíjí díky svým
prvotřídním konstrukčním dílům a průbojnému designu. Rozhodnete-li se pro HÜPPE, pak se můžete zároveň spolehnout jak na inovativní
techniku, tak se také opřít o 120 let historického vývoje firmy. Na této
cestě jsme vždy znovu a znovu stavěli milníky.

Více než 120-letá
historie vývoje firmy
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INOVAcE NENÍ SAMOÚČELNÁ.
Vyvíjíme nové materiály a funkce proto, aby usnadnily život. O to lépe, když
přitom vzniknou i zcela nové standardy.

Společnost HÜPPE investuje velmi mnoho do výzkumu a vývoje. Vždy
bylo naší ctižádostí, nalézat přesvědčivé odpovědi na zcela jednoduché
otázky.
Nebylo by praktičtější, kdyby se i sprchový kout ze skla nemusel téměř
vůbec čistit? Protože voda z jeho povrchu jednoduše steče v podobě
kapiček? Nebo, když se poslední mezera dveří sprchového koutu uzavře
jakoby sama od sebe? Tak, aby žádná voda nestříkala ven?
Z těchto úvah se například v roce 1996 zrodilo sklo s novou úpravou „Anti-Plaque“, které se extrémně snadno udržuje. Nebo roku 2009 vznikla
jedinečná technologie chromových dekorů, a také roku 2011 patentovaná mechanika dveří s funkcí „Soft-Open-/Soft-close“, toto jsou jen tři
z mnoha milníků společnosti HÜPPE.

1966

První dodavatel sprchových koutů v Německu

1978

HÜPPE vyvinulo patentovanou vodící lištu pro
posuvné dveře

1979

První magnetické těsnění pro sprchové kouty

1980

Skleněné dveře HÜPPE z bezpečnostního
skla dobývají trh

1983

První skleněný bezrámový sprchový kout

1996

HÜPPE Anti-Plaque:
První povrch skla se snadnou údržbou

1997

HÜPPE Magna 5000:
Zavedení křídlových posuvných dveří

2002

HÜPPE MicroLip:
Nová technologie těsnění

2005

HÜPPE Manufaktur Studio:
Speciální zhotovení na míru

2006

HÜPPE 501 Design:
Koncept stavebnicového principu

2010

HÜPPE Studio Paris:
chromové dekory na skle

2011

První posuvné dveře s funkcí Soft-close
a Soft-Open
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hüppe. SVĚTY DESIGNU.
Dobrý design staví do popředí člověka a jeho individuální nároky. To je zásada, které se už léta cítíme
zavázáni, a kterou bychom chtěli zdůraznit pomocí našich dvou nadřazených světů designu.

ele g an c e

Jste člověk, který to má radši méně rozpustile? Volné plynulé tvary, smyslové a plné fantazie? Určitě se najdete v našem světě designu ELEGANCE.

P U R E

Nebo máte v oblibě funkční a jasné tvary s přímými liniemi –
nevtíravé a zjednodušené? Pak jste s největší pravděpodobností
typ pro náš svět designu PURE.
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ELEGANCE

Svět designu měkkých, plynulých tvarů. Přirozených,
smyslných, plných radosti ze života. Mnoho jsme
odkoukali od přírody. Zaoblení, jako kdybyste vzali
kamínek z koryta řeky. Zakřivené ukončení, jakoby ho
kreslilo hejno ptáků na obloze. Organické a opulentní
– Vaší fantazii nejsou kladeny žádné meze.
Tom Schönherr
Phoenix Design

Elegantní produkty žádají více pozornosti,
jsou jako svébytné osobnosti vytvořeny pro
lidi, kteří milují zakřivené a velkorysejší tvary
a tím chtějí své koupelně propůjčit speciální
akcent.

Čistý design, jasný, redukovaný a vášnivě se zavazující
funkčnosti. Diskrétní šarm, jasné rovné linie. Dokonalost
pravého úhlu. Méně je více. Nic nevzrušuje fantazii tak,
jak to, co není vidět. Napětí díky vynechání – dokonalost
ve své nejčistší formě.

PURE

Pure tvary jsou vytvořeny pro esteticky náročného člověka, který chápe interiér svého bytu
jako souhrnné architektonické dílo. Všechny bytové doplňky se navzájem perfektně
doplňují a přímočaře zapadají do velkého
architektonického konceptu.
Andreas Haug
Phoenix Design
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Studio
Kvalitní sprchové kouty pro maximální nároky. Celebrujeme individualitu velkým
výběrem modelů, barev a skel.

Ambiente
Křídlové dveře, posuvné dveře, modely Walk-In: Různorodost, která se odráží v
transparentních skleněných výrobcích, jak pro malé, tak i pro velkorysé koupelny.

Design
Jméno je program: Design pro všechny – a řada různých řešení, která se dokážou
líbit v každé situaci.

Aura
Nadčasová klasika, která se designem dokáže přizpůsobit běžným situacím v
koupelně. Také nabídka pantů je klasická.

Classics
Stabilní. Robustní. Spolehlivý. Naše vstupní nabídky s variantami vybavení, které vás
přesvědčí dobrou kvalitou a přijatelnou cenou.

ObSAH
E L E g A N c E

Kategorie výrobků

P U R E

ELEgANcE

PURE

STUDIO

PARIS 14–23/32–41

bERLIN 24–31/32–41

AMbIENTE

ENJOY

REFRESH

50–57

DUPLO

58–61

VISTA

62–67

DESIgN

80–91

DESIgN

DESIgN

AURA

AURA

cLASSIcS

cLASSIcS

42–49

68–79
92–101
102–111

Vanové zástěny

112–119

Sprchové vaničky

120–123

barvy profilu

124

Skla / dekory

125

Dveřní systémy

126–127
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HÜPPE Studio Paris elegance

Žádné jiné město, jak říkají naši návrháři, 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“.

„Plynulé tvary hovoří svým
vlastním jazykem. Jazykem
speciálního akcentu.“
HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, křídlové
dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Tom Schönherr, Phoenix Design

STUDIO 14 15

HÜPPE Studio Paris elegance

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

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, 1/4-kruh,
2-křídlové dveře s
pevnými segmenty

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, křídlové
dveře s protisegmentem a boční stěnou

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové křídlové
dveře s protisegmentem do niky se
zkosením

STUDIO 16 17

HÜPPE Studio Paris elegance

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

STUDIO 18 19

HÜPPE Studio Paris elegance

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

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

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

STUDIO 20 21

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 se
stěnovou lištou
• Zvedací / spouštěcí pant pro výrazné
zakončení dveří

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

Stěnový úhelník zevnitř

• J edinečný design kování
•P
 rovedení 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
16 23
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STUDIO 22

HÜPPE Studio Berlin pure

Když někdo myslí na „Made in Germany“, 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.

„Vážit si architektury a designu
jako souhrnného díla, znamená milovat čistotu v detailu.“
HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, Walk-In
model 1, dekor Orient

Andreas Haug, Phoenix Design
STUDIO 24 25

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

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

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, křídlové
dveře s protisegmentem do niky

STUDIO 26 27

HÜPPE Studio Berlin pure

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

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

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

STUDIO 28 29

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
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STUDIO 30

HÜPPE Studio Paris & Studio Berlin

Najděte svůj vlastní styl.
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
chromový dekor

STUDIO 32 33

hüppe Studio Paris & Studio Berlin

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.

Royal

Leaves

Orient

Nature

Floral

Liquid

Roses

Sign

Loop

Karo

Intima

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

16 35
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STUDIO 34

hüppe Studio Paris & Studio Berlin

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

Intima

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
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STUDIO 36

hüppe Studio Paris & Studio Berlin
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

600 –1200 mm
300 –1500 mm

Výška:

do 2200 mm

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

Šířka:

Šířka:

700 –1200 mm

Výška:

2000 mm

5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Vanová zástěna 1-dílná

Šířka:

Šířka:

Šířka:

700 –1200 mm
do 2200 mm

Výška:

700 –1000 mm
do 2200 mm

do 2200 mm

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

5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty
Výška:

Výška:

900 –3300 mm
300 –1800 mm

Výška:

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
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HÜPPE Studio Paris & Studio Berlin
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

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup

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

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:

900 –3300 mm
300 –1800 mm
do 2200 mm

Výška:

500 –1000 mm
do 2200 mm

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

5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

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

STUDIO 40 41

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.

„Síla spočívá v kvalitě.“
Friedrich Nietzsche

HÜPPE
Enjoy elegance
křídlové dveře s
pevným segmentem
a protisegmentem

ambiente 42 43

HÜPPE Enjoy elegance

Všechno pro vaši pohodu.

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

HÜPPE
Enjoy elegance křídlové dveře s pevnými
segmenty, rohový
vstup

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

AMBIENTE 44 45

HÜPPE Enjoy elegance

• otevírání dovnitř/ven u křídlových dveří bez pevného segmentu
• z vnitřní strany zapuštěné panty
• 5 mm zvedací/spouštěcí mechanismus pro výrazné zakončení dveří
• montáž prahové lišty volitelně
• filigránové a transparentní těsnící lišty
• tloušťky skel 6 a 8 mm

Vzpěra s nastavitelnými klouby

Madlo (zvenku)

Pant se skrytým zvedacím/spouštěcím mechanismem

HÜPPE
Enjoy elegance
křídlové dveře s
pevným segmentem a
boční stěnou

HÜPPE
Enjoy elegance
křídlové dveře s protisegmentem do niky

AMBIENTE 46 47

HÜPPE Enjoy elegance

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Boční stěna pro křídlové dveře s
pevným segmentem

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

201 –1200 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

400 –2000 mm

Křídlové dveře pro niku

Křídlové dveře pro boční stěnu

Boční stěna pro křídlové dveře

Boční stěna samostatně stojící

Šířka:

700 –1000 mm

Šířka:

700 –1000 mm

Šířka:

201 –1200 mm

Šířka:

300 –1200 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

400 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Křídlové dveře s protisegmentem
do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Lítací dveře pro niku

Šířka:

700 –1500 mm

Šířka:

1000 –1500 mm

Šířka:

600 –1800 mm

Šířka:

600 –1800 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Boční stěna pro lítací dveře

Lítací dveře pro boční stěnu

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

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

5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

720 –1100 mm

Výška:

1600 –2000 mm

Šířka:

400 –1200 mm

Šířka:

Výška:

400 –2000 mm

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

Výška:

900 –1200 mm
2000 mm

AMBIENTE 48 49

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.

„Soustřeď se v tvém krátkém životě na podstatné
věci a žij v harmonii se
světem i sebou samým.“
Lucius Annaeus Seneca

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

AMbIENTE 50 51

HÜPPE Refresh pure

Zajistěte si občerstvovací spršku.

HÜPPE
Refresh pure
4-úhelník křídlové
dveře pro niku

HÜPPE
Refresh pure
křídlové dveře s
pevnými segmenty
rohový vstup

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

AMBIENTE 52 53

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

AMBIENTE 54 55

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

Boční stěna samostatně stojící

Šířka:

800 –1200 mm

Šířka:

800 –1200 mm

Šířka:

Šířka:

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

1443 –2043 mm

Výška:

Lítací dveře pro niku

200 –1200 mm
do 2043 mm

Výška:

200 –1200 mm
do 1990 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

AMBIENTE 56 57

HÜPPE Duplo pure

Velkorysost spolu s omezením se na
podstatné: sprchový kout Walk-In HÜPPE
Duplo pure podmaňuje svojí otevřenou
konstrukcí a důsledným designem. Zdůrazněné rohové prvky nadchnou estéty,
skleněné plochy se snadným čištěním
pak nadchnou pragmatiky. Vychutnejte
si radost.

„Průměrné dává světu jeho
trvání, výjimečné jeho
hodnotu.“
Oscar Wilde

HÜPPE
Duplo pure
s nástěnnou lištou,
Walk-In s kombinovaný
pískový dekor Sand Plus

AMBIENTE 58 59

HÜPPE Duplo pure

Nechte se inspirovat.
• řešení Walk-In s jedinečným designem
• bezbariérový vstup
• funkční prvek s držákem na ručníky
• Kování v ušlechtilém chromu / profily ve stříbrné lesklé
• Sériově sklo s úpravou Anti-Plaque pro snadnou údržbu
• dvojdílné skleněné tabule umožňují montáž i v prostorách s omezeným místem
• rozměry: šířka 1000 - 2000 mm, výška do 2000 mm

Miska na mýdlo

HÜPPE
Duplo pure,
s nástěnnou lištou
verze Walk-In

Držák ručníku

AMBIENTE 60 61

HÜPPE Vista pure

Komfortní posuvné dveře s hranatým
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.

„Idea se musí stát skutečností
nebo je to pouhá mýdlová
bublina.“
Berthold Auerbach

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

AMbIENTE 62 63

HÜPPE Vista pure

Nechte se inspirovat.

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

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

HÜPPE
Vista pure
bezrámová,
posuvné dveře
1-dílné do niky

AMBIENTE 64 65

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
bezrámové / 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

AMBIENTE 66 67

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.

„Kouzlo je vždy v detailu.“
Theodor Fontane

HÜPPE
Design elegance křídlové dveře s pevnými
segmenty, rohový
vstup

DESIGN 68 69

HÜPPE Design elegance

Náš nárok: Design pro všechny.

HÜPPE
Design elegance
řešení Walk-In

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

HÜPPE
Design elegance
křídlové sklapovací
dveře

Křídlové sklapovací dveře, sklopené na stěnu

HÜPPE
Design elegance
Křídlové sklapovací
dveře, otevřené

DESIGN 70 71

HÜPPE Design elegance

• 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

DESIGN 72 73

HÜPPE Design elegance

Série transparentních posuvných dveří s elegantním
zaobleným designem.
Transparentní posuvné dveře série HÜPPE Design elegance
se díky jedinečné technologii Soft-Close/Soft-Open 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

Pohled zevnitř na vodicí lištu
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Vodicí lišta
Bicolor-provedení stříbrná lesklá/bílá

Vodicí lišta
Bicolor-provedení stříbrná lesklá/černá

Vodicí lišta
Bicolor-provedení stříbrná lesklá/stříbrná matná

HÜPPE Design elegance

• 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 funkcí Soft-Close a Soft-Open

HÜPPE
Design elegance
posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem

HÜPPE
Design elegance
posuvné dveře
2-dílné s pevnými
segmenty

Madlo

Vysazovací dveřní prvky
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HÜPPE Design elegance
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:

Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Lítací dveře pro niku

Šířka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm

Šířka:

Výška:

Výška:

2000 mm

Boční stěna pro lítací dveře

750 –1550 mm

Šířka:

600 –1100 mm

Šířka:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1/4-kruh křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

Šířka:

785 –1090 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1900 mm

Vanová zástěna, 1-dílná
Šířka:
Výška:

735 –1135 mm

Výška:

1900 mm

Vanová zástěna, 2-dílná
750 –765 mm
1500 mm

Šířka:
Výška:

do 2000 mm

Lítací dveře pro boční stěnu

1/4-kruh křídlové dveře
800 mm, 900 mm, 1000 mm

200 –1100 mm

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací
950 –965 mm
1500 mm

Šířka:

do 1200 mm

Výška:

do 1500 mm

200 –1200 mm
do 2000 mm

HÜPPE Design elegance

Posuvné dveře rohový vstup, 2-dílný

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem

Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka:

700 –1300 mm

Šířka:

1200 –2200 mm

Šířka:

900 –2000 mm

Šířka:

1000 –2200 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Boční stěna

1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm
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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.

„Design je umění spojit
funkci s estetikou.“
neznámý autor

HÜPPE
501 Design pure křídlové dveře s pevnými
segmenty, rohový
vstup bílý (bicolor)

DESIgN 80 81

HÜPPE Design pure

Puristický design za mírnou cenu.

HÜPPE
501 Design pure
křídlové dveře s boční
stěnou v rovině do
niky

HÜPPE
501 Design pure

křídlové sklapovací
dveře sklopené na
stěnu

HÜPPE
501 Design pure

křídlové sklapovací
dveře rohový vstup
sklopené

DESIGN 82 83

HÜPPE Design pure

• 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

Otevřený zdvedací / spouštěcí mechanismus

Provedení Bicolor

Bezbariérová montáž bez prahové lišty

Montáž s prahovou lištou

Lítací dveře jako U kabina

Stabilizační vzpěra

HÜPPE
501 Design pure

křídlové dveře rohový vstup (kombinované řešení)

DESIGN 84 85

HÜPPE Design pure

Série transparentních posuvných dveří s puristicky
čistým designem.
Transparentní posuvné dveře série HÜPPE Design pure se
díky jedinečné technologii Soft-Close/Soft-Open 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

Pohled zevnitř na vodící lištu

DESIGN 86 87

Vodicí lišta
Bicolor-provedení stříbrná lesklá/bílá

Vodicí lišta
Bicolor-provedení stříbrná lesklá/černá

Vodicí lišta
Bicolor-provedení stříbrná lesklá/stříbrná matná

HÜPPE Design pure

• 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 funkcí Soft-Close a Soft-Open

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

DESIGN 88 89

HÜPPE

501 Design

pure

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:

Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Lítací dveře pro niku

Šířka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm

Šířka:

Výška:

Výška:

2000 mm

1/4-kruh křídlové dveře
Šířka:

800 mm, 900 mm, 1000 mm

Výška:

1900 mm

Vanová zástěna 1-dílná
Šířka:
Výška:

1500 mm

Boční stěna pro lítací dveře

750 –1550 mm

Šířka:

600 –1100 mm

Šířka:

1400 –2000 mm

Výška:

1400 –2000 mm

Výška:

1/4-kruh křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Šířka:

Šířka:

785 –1090 mm

Výška:

1400 –2000 mm

735 –1135 mm

Výška:

Šířka:
Výška:

do 2000 mm

Lítací dveře pro boční stěnu

1900 mm

Vanová zástěna 2-dílná
750 –765 mm

200 –1100 mm

Vanová zástěna 2-dílná sklapovací
950 –965 mm
1500 mm

Šířka:

do 1200 mm

Výška:

do 1500 mm

200 –1200 mm
do 2000 mm

HÜPPE Design pure

Posuvné dveře rohový vstup,
2-dílný

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty

Posuvné dveře 1-dílné s pevným
segmentem

Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka:

700 –1300 mm

Šířka:

1200 –2200 mm

Šířka:

900 –2000 mm

Šířka:

1000 –2200 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

1200 –2000 mm

Boční stěna

1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm
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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.

„Všechno dokonalé musí
svým způsobem přesahovat
svůj způsob.“
Johann Wolfgang von Goethe

HÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s
pevnými segmenty,
rohový vstup

AURA
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HÜPPE Aura elegance

Zkombinujte život s kvalitou!

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

HÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s
pevným segmentem a
boční stěnou

HÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s
pevným segmentem do niky

HÜPPE Aura elegance
Madlo

AURA
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HÜPPE Aura elegance

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

AURA
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HÜPPE Aura elegance

• 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

Napojení na stěnu v Bicolor-provedení s bílou barvou

Vysazovací dveřní segmenty

Madlo

HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dveře
rohový vstup

AURA
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HÜPPE Aura elegance

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup

Křídlové dveře s pevným segmentem
do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem
pro boční stěnu

Boční stěna

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

700 –1200 mm

Šířka:

400 –1000 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

Posuvné dveře 2-dílné s pevnými
segmenty

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

Šířka:

200 –1200 mm

Šířka:

Výška:

1200 –2000 mm

Výška:

Boční stěna

1/4-kruh Posuvné dveře
700 –1200 mm
1900 mm/2000 mm
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HÜPPE Classics elegance

Křídlové, lítací a posuvné dveře: Rozmanitost se u HÜPPE Classics elegance píše
velkými písmeny! Částečně orámované
segmenty s pravým sklem a konkávně
tvarovaná madla tvoří jejich charakteristické rysy. Mimořádně dobrý chod posuvných dveří je činí nezaměnitelnými. Kolečka s kuličkovými ložisky se postarají o
lehký chod, který umocní prvotřídní dojem již při vstupu do sprchy. Připravte se
na to.

„V projektu se ukáže talent,
v jeho provedení umění.“
Marie von Ebner-Eschenbach

HÜPPE
Classics elegance
křídlové dveře s
pevnými segmenty
rohový vstup
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HÜPPE Classics elegance

Rozmanité - flexibilní a spolehlivé.

HÜPPE
Classics elegance
bezrámové segmenty

HÜPPE
Classics elegance
z vnitřní strany
téměř zapuštěné

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

CLASSICS 104 105

HÜPPE Classics elegance

Uskutečněte váš sen.

HÜPPE
Classics elegance
křídlové dveře s boční
stěnou

Madlo

HÜPPE
Classics elegance
křídlové dveře do niky

CLASSICS 106 107

HÜPPE Classics elegance

• z vnitřní strany téměř zapuštěné panty u modelů křídlových dveří
• rohová spojka a krytky pantů vždy ve stříbrné lesklé
• markantní design madel - flexibilní možnosti uchycení ve všech výškách
• otevírání dovnitř/ven u všech modelů křídlových dveří

HÜPPE
Classics elegance
posuvné dveře do niky
Čistící tlačítko

HÜPPE
Classics elegance
1/4-kruh posuvné dveře s pevnými segmenty
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HÜPPE Classics elegance

Posuvné dveře rohový vstup, 2-dílný

Posuvné dveře rohový vstup, 3-dílný

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

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

Šířka:

Šířka:

Šířka:

Šířka:

700 –1200 mm

Výška:

do 1900 mm

700 –1200 mm

Výška:

do 1900 mm

700, 750, 800, 900, 1000,
1200 mm

Výška:

Posuvné dveře 2-dílné

Posuvné dveře s pevným segmentem

Posuvné dveře

Šířka:

Šířka:

Šířka:

1000 –1600 mm

Výška:

do 1900 mm

Křídlové dveře
Šířka:

700 –1500 mm

Výška:

do 1900 mm

Lítací dveře
700 –1200 mm

Výška:

do 1900 mm

Šířka:
Výška:

600 –1200 mm
do 1900 mm

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

Šířka:

Šířka:

Výška:

1900 mm

Výška:

Výška:

do 1900 mm

Křídlové dveře s pevnými segmenty,
rohový vstup
700 –1300 mm
do 1900 mm

Šířka:
Výška:

700 –1200 mm
do 1900 mm

Boční stěna

1/4-kruh Posuvné dveře
800 x 800 mm, 900 x 900 mm,
1000 x 1000 mm, … atd.

Výška:

do 1900 mm

700, 750, 800, 900, 1000,
1200 mm

Šířka:
Výška:

200 –1000 mm
do 1900 mm

800 x 800 mm, 900 x 900 mm,
1000 x 1000 mm, … atd.
1900 mm
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HÜPPE Vanové zástěny

Koupání nebo sprchování? Proč ne oboje? 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.

„Nejkrásnější harmonie vzniká
sloučením protikladů.“
Herakleitos z Efezu

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, 1-dílná s
pevným segmentem

Barvy profilu viz strana 30 / Skla & dekory viz strany 34 - 37
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HÜPPE Vanové zástěny

Rozhodujte se podle pocitu, ne podle nutnosti.

HÜPPE Combinett
3-dílná

HÜPPE
501 Design pure
2-dílná sklapovací

 ÜPPE
H
501 Design pure
2-dílná

114 115

Barvy profilu viz strana 22 / Skla & dekory viz strany 34 - 37

HÜPPE Vanové zástěny

HÜPPE Design elegance 2-dílné

HÜPPE Design elegance 2-dílná sklapovací

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, 1-dílné s
pevným segmentem
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HÜPPE Vanové zástěny

HÜPPE 501 Design pure, HÜPPE Design elegance

1-dílná
Šířka:
Výška:

2-dílná
750 –765 mm
1500 mm

Šířka:
Výška:

2-dílná sklapovací
950 –965 mm
1500 mm

Šířka:

do 1200 mm

Výška:

do 1500 mm

HÜPPE Combinett

2-dílná

se širokým 1. segmentem

Boční stěna

Šířka:

600 –1246 mm

3-dílná
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 1500 mm

HÜPPE 2003 A

1-dílná
Šířka:
Výška:

2-dílná
400 –750 mm
1200 –1480 mm

3-dílná

3-dílná se zaobleným segmentem

Šířka:

600 –1246 mm

Šířka:

1005 –1635 mm

Šířka:

Výška:

1200 –1480 mm

Výška:

1200 –1480 mm

Výška:

600 –908 mm
1480 mm

HÜPPE 2003 A

1/2-kruh

3-dílné upevnění na delší straně

Šířka:

930 mm

Šířka:

1410 –1420 mm

Výška:

1480 mm

Výška:

1200 –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 Sprchové 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.

„Perfektnost tvoří maličkosti,
ale perfektnost je všechno jiné
než maličkost.“
Sir Frederick Henry Royce

HÜPPE EasyStep
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HÜPPE Sprchové 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 EasyStep
4-úhelník

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

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

Purano

4-úhelník

4-úhelník

1/4-kruh

1/4-kruh

800x800

1200x700

800x800

900x900

1400x700

900x900

1000x1000

1200x800

800x1000

1000x900

900x800

900x1200

900x700

800x900

1200x900

1000x700

1000x1000

750x900

5-úhelník

1/2-kruh

1000x800

900x900

1140x900

900x1000

1000x1000
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HÜPPE barvy profilů

bílá

stříbrná titan

stříbrná matná

chrom

HÜPPE classics elegance
HÜPPE Aura elegance
HÜPPE Design elegance
HÜPPE 501 Design pure / HÜPPE Design pure
HÜPPE Refresh pure
HÜPPE Enjoy elegance
HÜPPE Duplo pure
HÜPPE Vista pure
HÜPPE Design elegance Vanová zástěna
HÜPPE 501 Design pure Vanová zástěna
HÜPPE combinett Vanová zástěna
HÜPPE 2003 A Vanová zástěna

stříbrná matná

bílá

stříbrná lesklá

stříbrná titanová

chrom

chrom/chrom

stříbrná lesklá

chrom/chrom

HÜPPE Skla / dekory

čiré/čiré
Anti-Plaque

Karo/Karo
Anti-Plaque

Intima/ Intima
Anti-Plaque

Sand Plus/
Sand Plus
Anti-Plaque

Kombinovaný
pískový dekor
Sand Plus

Dekor bubbles

HÜPPE classics elegance
HÜPPE Aura elegance
HÜPPE Design elegance
HÜPPE 501 Design pure / HÜPPE Design pure
HÜPPE Refresh pure
HÜPPE Enjoy elegance
HÜPPE Duplo pure
HÜPPE Vista pure
HÜPPE Design elegance Vanová zástěna
HÜPPE 501 Design pure Vanová zástěna
HÜPPE combinett Vanová zástěna
HÜPPE 2003 A Vanová zástěna

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.

čiré/čiré Anti-Plaque

Karo/Karo Anti-Plaque

Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque

Intima/Intima Anti-Plaque

Kombinovaný pískový dekor Sand Plus

Dekor bubbles
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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

Studio Paris elegance

Studio Berlin pure

Enjoy elegance

Refresh pure

s nástěnnou lištou

s nástěnnou lištou

s nástěnnou lištou

s nástěnnou lištou

bezrámové

bezrámové

Duplo pure

Vista pure

Design
elegance

Design pure

Aura elegance

Classics
elegance

s nástěnnou lištou

s nástěnnou lištou

s nástěnnou lištou

s nástěnnou lištou

s nástěnnou lištou

s nástěnnou lištou

bezrámové
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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.

Odkládací 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.

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 jste vždy můžete spolehnout.

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

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

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

www.facebook.com/hueppe.showerandsoul

Technické změny, odchylky barevných odstínů a změny sortimentu vyhrazeny.

www.hueppe.com

095.511.005 / 06.12 / SD-S-H

CZ

