
HÜPPE SPRCHOVÉ KOUTY

HÜPPE Studio Paris
HÜPPE Studio Berlin
Svět designu VICTORIAN



HÜPPE Studio Paris elegance  

Pant

Standardní madlo

Obloukové madlo



HÜPPE Studio Paris elegance  

Vaše vysoké nároky jsou pro nás výzvou…
 • skleněné sprchové kouty s měkkými, plynulými tvary
 • HÜPPE Studio Paris elegance vyřeší téměř všechny situ-

ace ve Vaší koupeně
 • možnost větších šířek i výšek
 • provedení bezrámové se stěnovým úhelníkem nebo 

s nástěnnou lištou
 • v případě zhotovení na míru návštěva technika HÜPPE 

a zaměření ZDARMA!
 • jedinečný design kování – široká nabídka barev
 • všechna kování zevnitř zapuštěna – snadné čištění
 • možnost chromových, pískovaných nebo i  individuál-

ních dekorů na sklo včetně tónovaných skel
 • dveře s otevíráním dovnitř-ven
 • inovativní technika těsnění v chromovém vzhledu 
 • sklo s úpravou HÜPPE Anti-Plaque zdarma!

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.

Stěnový úhelník zevnitř

Stěnový úhelník zvenku Rohový úhelník



HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové
Křídlové dveře s boční stěnou

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové
Lítací dveře s boční stěnou

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové
Křídlové dveře s protisegmentem do niky



HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou
Rohový vstup - křídlové dveře s pevnými segmenty

HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou
1/4 kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou
1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou
U-kabina



HÜPPE Studio Berlin pure  

Pant

Standardní madlo

Obloukové madlo



HÜPPE Studio Berlin pure  

Nechte se unést láskou k detailu…
 • skleněné sprchové kouty s měkkými, plynulými tvary
 • HÜPPE Studio Berlin pure vyřeší téměř všechny situace 

ve Vaší koupeně
 • možnost větších šířek i výšek
 • provedení bezrámové se stěnovým úhelníkem nebo 

s nástěnnou lištou
 • v případě zhotovení na míru návštěva technika HÜPPE 

a zaměření ZDARMA!
 • jedinečný design kování – široká nabídka barev
 • všechna kování zevnitř zapuštěna – snadné čištění
 • možnost chromových, pískovaných nebo i  individuál-

ních dekorů na sklo včetně tónovaných skel
 • dveře s otevíráním dovnitř-ven
 • inovativní technika těsnění v chromovém vzhledu 
 • sklo s úpravou HÜPPE Anti-Plaque zdarma!

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.

Stěnový úhelník zevnitř

Stěnový úhelník zvenku Rohový úhelník



HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové
Křídlové dveře s boční stěnou

HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové
Lítací dveře s boční stěnou



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové
Rohový vstup - křídlové dveře s pevnými segmenty

HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové
1/4 kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty



HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s protisegmentem do niky



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou
5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty



Svět designu VICTORIAN 

Dekor Frozen Imperial

Madlo HÜPPE Design victorian

Madlo HÜPPE Enjoy victorian

Pant v bronzovém provedení



Svět designu VICTORIAN 

Nový designový svět od HÜPPE

Viktoriánský svět designu je reprezantivní a  známý. 
Čerpá z bohaté historické výzdoby. Kameníci, umělci 
i sochaři zdokonalovali svoje řemesla, aby je následně 
předali dalším generacím. Victorian je poctou řemeslu 
a romantické koupelně z počátku 20. století.

 • tři různé série ve stylu Victorian: 
HÜPPE Design victorian, HÜPPE Enjoy victorian 
a HÜPPE Studio victorian

 • několik druhů pískovaných historických dekorů
 • možno i s úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snadné 

čištění

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.

Decentní stabilizační vzpěra

Dekor Frozen Grace

Dekor Clear Imperial

Madlo HÜPPE Studio victorian



HÜPPE Design victorian
Křídlové dveře do niky

HÜPPE Design victorian
Lítací dveře do niky



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Design victorian
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

HÜPPE Design victorian
Křídlové dveře s pevným segmentem – rohový vstup



HÜPPE Enjoy victorian
Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

HÜPPE Enjoy victorian
Křídlové dveře s boční stěnou



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Enjoy victorian
Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

HÜPPE Enjoy victorian
1/4-kruh posuvné dveře



HÜPPE Studio victorian
Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

HÜPPE Studio victorian
Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Studio victorian
1/4-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty

HÜPPE Studio victorian
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou



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


