
HÜPPE SPRCHOVÉ KOUTY

HÜPPE Aura
HÜPPE Design



HÜPPE Aura elegance  křídlové dveře

Madlo s pohodlným  
způsobem uchopení Stabilizační vzpěra



HÜPPE Aura elegance  křídlové dveře

Sklo HÜPPE Anti-Plaque se snadným 
ošetřováním usnadňuje čištění a voda po něm rychleji sté-
ká. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a vod-
ního kamene. HÜPPE Anti-Plaque není povrchová vrstva na 
skle, ale trvalá úprava skla, kterou není třeba obnovovat.

Pant s integrovaným zvedacím/spouštěcím mechanismem

Zkombinujte život s kvalitou
 • série křídlových dveří za skvělou cenu
 • možnost dveří do niky, tak i v kombinaci s boční stě-

nou, nebo jako rohový vstup
 • čtvrkruh nebo pětiúhelník
 • čisté tvary a kvalitní zpracování
 • možnost montáže bez prahové lišty – bezbariérový 

vstup
 • v případě zhotovení na míru návštěva technika HÜPPE 

a zaměření zdarma
 • montáž možná na vaničku nebo přímo na podlahu
 • úprava HÜPPE Anti-Plaque pro snadné čištění ZDARMA!



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

HÜPPE Aura elegance
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Aura elegance
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

HÜPPE Aura elegance
5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty



HÜPPE  Aura elegance posuvné dveře

Rohový spoj
Napojení na stěnu v Bicolor 
provedení s bílou barvou



HÜPPE  Aura elegance posuvné dveře

Sklo HÜPPE Anti-Plaque se snadným 
ošetřováním usnadňuje čištění a voda po něm rychleji sté-
ká. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a vod-
ního kamene. HÜPPE Anti-Plaque není povrchová vrstva na 
skle, ale trvalá úprava skla, kterou není třeba obnovovat.

Vysazovací dveřní segmenty Elegantní madlo

Zkombinujte život s kvalitou
 • standartní výška 1900 a 2000 mm
 • standartní rozměry šířky do 1800 mm, možnost zhoto-

vení na míru do 2400 mm
 • v případě zhotovení na míru návštěva technika HÜPPE 

ZDARMA!
 • možnost montáže bez prahové lišty – bezbariérový 

vstup
 • za příplatek možnost systému soft-open/soft-close pro 

snadné otevírání a zavírání dveří
 • skvělé i pro montáže bez vaničky přímo na podlahu
 • úprava HÜPPE Anti-Plaque pro snadné číštění a údržbu 

skla ZDARMA!



HÜPPE Aura elegance
Posuvné dveře rohový vstup 2dílný

HÜPPE Aura elegance
1/4-kruh posuvné dveře



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Aura elegance
Posuvné dveře 2dílné s pevnými segmenty a boční stěnou

HÜPPE Aura elegance
Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem



HÜPPE Design  křídlové dveře

Madlo HÜPPE 501 Design pureMadlo HÜPPE Design elegance



HÜPPE Design  křídlové dveře

Design pro všechny…
 • dokonalý stavebnicový systém křídlových dveří ve 

dvou designových směrech elegance a pure
 • jedny dveře lze použít do niky, stejně tak i v kombinaci 

s boční stěnou, nebo dvoje jako rohový vstup
 • dokonalý zvedací/spouštěcí mechanismus pantu
 • pomocí bočních stěn lze sestavovat různá  

Walk-In řešení
 • standartní výšky 1900 a 2000 mm
 • v případě zhotovení na míru návštěva technika HÜPPE 

a zaměření ZDARMA!
 • velká škála  4-úhelníkových, 1/4-kruhových řešení, 

nebo možnost do niky
 • montáž možná s prahovou lištou nebo i bez ní – bez-

bariérový vstup
 • NOVINKA možnost tónovaných skel (bronzové a šedé)
 • NOVINKA stěnový profil v barvě šedohnědá

Sklo HÜPPE Anti-Plaque se snadným 
ošetřováním usnadňuje čištění a voda po něm rychleji sté-
ká. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a vod-
ního kamene. HÜPPE Anti-Plaque není povrchová vrstva na 
skle, ale trvalá úprava skla, kterou není třeba obnovovat.

Průběžný pant  
HÜPPE Design elegance

Průběžný pant  
HÜPPE 501 Design pure



HÜPPE Design elegance
1/4-kruh křídlové dveře

HÜPPE Design elegance
Křídlové sklapovací dveře – rohový vstup



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Design elegance
Křídlové dveře s pevnými segmenty - rohový vstup

HÜPPE Design elegance
U-kabina křídlové sklapovací dveře



HÜPPE 501 Design pure
1/4-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty

HÜPPE 501 Design pure
Křídlové dveře – rohový vstup



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE 501 Design pure
Lítací dveře do niky

HÜPPE 501 Design pure
5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty



HÜPPE Design  posuvné dveře

Madlo HÜPPE Design elegance Madlo HÜPPE Design pure

Bicolor stříbrná lesklá/bílá Bicolor stříbrná lesklá/černá

Bicolor stříbrná lesklá/stříbrná matná Bicolor stříbrná lesklá/šedohnědá



HÜPPE Design  posuvné dveře

Dokonalý design spojený  
s vysokou kvalitou…
 • transparentní posuvné dveře ve dvou designových 

řadách elegance a pure
 • standartní výšky 1900 a 2000 mm
 • standartní rozměry šířky do 1800 mm, možnost zhoto-

vení na míru do 2400 mm
 • v případě zhotovení na míru návštěva technika HÜPPE 

a zaměření ZDARMA
 • pohodlné a unikátní vysazovací dveřní prvky pro 

snadné čištění
 • montáž s prahovou lištou i bez ní – bezbariérový vstup
 • volitelný moderní Bicolor-barevné provedení stěno-

vých profilů a horní vodící lišty
 • technologie Soft-Open/Soft-Close pro snadné zavírání 

a otevírání ZDARMA!
 • NOVINKA možnost tónovaných skel (bronzové a šedé)
 • NOVINKA stěnový profil v barvě šedohnědá

Sklo HÜPPE Anti-Plaque se snadným 
ošetřováním usnadňuje čištění a voda po něm rychleji sté-
ká. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a vod-
ního kamene. HÜPPE Anti-Plaque není povrchová vrstva na 
skle, ale trvalá úprava skla, kterou není třeba obnovovat.

Unikátní systém  
pro snadné odklopení dveří

Vnitřní pohled, neviditelné 
pojezdy



HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře 1-dílné s boční stěnou

HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře 1-dílné v nice



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty

HÜPPE Design elegance
1/4-kruh posuvné dveře



HÜPPE Design pure
Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

HÜPPE Design pure
Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a protisegmentem v nice



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Design pure
1/4-kruh posuvné dveře

HÜPPE Design pure
Posuvné dveře 1-dílné v nice



Sprchové vaničky  

HÜPPE EasyStep

Kvalita z přírodních materiálů
 • vyrobené z přírodních látek jako jsou křemenný štěrk, 

křemenný písek a kamenná moučka
 • vysoká stabilita, pevnost a odolnost vůči zkroucení
 • příznivé tepelné a akumulační vlastnosti
 • odolné proti nárazu a oděru
 • vaničky HÜPPE EasyStep možné v šířce 100 až 180 cm

bílá/kulatá chrom/kulatá

Odtokové krytky:



Sprchové vaničky  

HÜPPE Purano

Kvalita z přírodních materiálů
 • možnost zhotovení vaniček HÜPPE EasyStep na míru
 • skvělé zvukovo-izolační vlastnosti
 • malé výšky vaniček pro pohodlný vstup
 • jednoduchá montáž, montáž přímo na podlahu mož-

ná, nebo i s nožičkami
 • perfektní v kombinaci se sprchovým koutem HÜPPE

zlatá 24 karátů/kulatá bílá/hranatá



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.hueppe.com


