
HÜPPE SPRCHOVÉ KOUTY

HÜPPE Refresh
HÜPPE Enjoy



HÜPPE Refresh pure  

Jedinečný způsob upevnění pan-
tů pro otevírání dovnitř a ven

Jednoduché čištění pomocí  
uvnitř zapuštěných pantů



HÜPPE Refresh pure  

Osvěžení ve Vaší koupelně…
 • svěží a jasný design
 • otevírání křídlových dveří dovnitř/ven jak v  případě 

niky, tak i v kombinaci s boční stěnou
 • vnitřní zapuštěné panty – snadné čištění
 • jedinečná technika závěsů a konzol
 • toušťka skla 6 a 8 mm
 • standardní výšky 1943 a 2043 mm
 • v případě zhotovení na míru návštěva technika HÜPPE 

a zaměření zdarma
 • velká škála  4-úhelníkových, 1/4-kruhových řešení nebo 

možnost do niky

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.

Stěnová lišta s integrovanou nasta-
vovací lištou Nadčasový design madel



HÜPPE Refresh pure
Pivotové dveře s boční stěnou

HÜPPE Refresh pure
Pivotové dveře do niky



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Refresh pure
Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

HÜPPE Refresh pure
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



HÜPPE Refresh pure
Lítací dveře do niky

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



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

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

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



HÜPPE Enjoy elegance/pure s nástěnnou lištou

Madlo

Pant zvenku Komfortní madlo

D E S I G N



HÜPPE Enjoy elegance/pure s nástěnnou lištou

Jedinečné řešení, dokonalá kompozice 
a transparentní materiály
 • atraktivní série křídlových dveří s nástěnnou lištou
 • otevírání dovnitř/ven u křídlových dveří bez pevného 

segmentu
 • z vnitřní strany zapuštěné panty pro snadnou údržbu
 • 5mm zvedací/spouštěcí mechanismus  
 • montáž možná na vaničku i na podlahu
 • montáž prahové lišty volitelně – bezbariérový vstup
 • typové provedení i zhotovení na míru
 • návštěva technika HÜPPE a zaměření ZDARMA!
 • filigránské a transparentní těsnící lišty
 • snadná údržba v kombinaci s úpravou skla HÜPPE 

Anti-Plaque

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.

Madlo

Pant zvenku Komfortní madlo

D E S I G N



HÜPPE Enjoy elegance
Lítací dveře s boční stěnou

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



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Enjoy elegance
Křídlové dveře s protisegmetem do niky

HÜPPE Enjoy elegance
2-křídlové dveře s pevnými segmenty



HÜPPE Enjoy pure
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

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



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Enjoy pure
Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

HÜPPE Enjoy pure
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky



HÜPPE Enjoy elegance/pure bezrámový

Madlo

Pant zvenku Komfortní madlo

D E S I G N



HÜPPE Enjoy elegance/pure bezrámový

Jedinečné řešení, dokonalá kompozice 
a transparentní materiály
 • vyberte si sprchový kout a kombinaci pantů a kování, 

které nejvíce vyhovují vám a celé vaší koupelně
 •  Máte koupelnu v podkroví, kde je šikmý strop? Máte 

v koupelně přizdívku na WC, nebo nerovné stěny?  
To vše za vás elegantně vyřeší série HÜPPE Enjoy bez 
použití nástěnných lišt…

 • za jednu cenu vám na milimetr přesně vyrobíme spr-
chový kout dle vašeho přání a situace

 • nemusíte koupelnu přizpůsobovat sprchovému koutu, 
série HÜPPE Enjoy se přizpůsobí vaší koupelně

 • návštěva technika HÜPPE a zaměření ZDARMA!
 • atraktivní série křídlových dveří v bezrámovém provedení
 • ideální pro realizaci velkých sprchových prostorů
 • snadná údržba v kombinaci s HÜPPE Anti-Plaque

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.

Madlo

Pant zvenku Komfortní madlo

D E S I G N



HÜPPE Enjoy elegance
Křídlové dveře s boční stěnou

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



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Enjoy elegance
Křídlové dveře do niky

HÜPPE Enjoy elegance
Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup



HÜPPE Enjoy pure
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

HÜPPE Enjoy pure
5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Enjoy pure
Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

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



HÜPPE Enjoy elegance
Walk-in Boční stěna samostatně stojící

HÜPPE Enjoy elegance
Walk-in Bočmí stěna s výklopným segmentem



Ceny jednotlivých produktů k doptání u prodejce.

HÜPPE Enjoy pure
Walk-in Boční stěna samostatně stojící

HÜPPE Enjoy pure
Walk-in Bočmí stěna s výklopným segmentem



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


