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„Moji ľudia musia na záver tento systém 
nainštalovať. Čím jednoduchšie, tým lepšie.“

Max (43), inštalatér

„Kto chce so svojím sprchovacím kútom 
zostarnúť, mal by mať možnosť využívať ho 
bezbariérovo.“

Hergen (68), dôchodca

„Mal by pôsobiť dobrým dojmom, ale 
predovšetkým neprekážať.“

Marianne (58), učiteľka

„Architektúra, pôdorys – to je úplne jedno: 
Sprchovací kút by sa mal harmonicky 
začleniť. A prispôsobiť rozpočtu.“

Vanessa (37), architektka
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Aký musí byť optimálny sprchovací kút? To sme sa pýtali ľudí, 
ktorých sme chceli nadchnúť našimi riešeniami: 
odborných predajcov, architektov, staviteľov, majiteľov ne-
hnuteľností, inštalatérov, spotrebiteľov. 

Zaznamenali sme ich želania a realizovali sme ich. V 1 systé-
me, ktorý spája všetko, čo by mal moderný sprchovací kút 
ponúknuť. 
Naša odpoveď na všetky požiadavky:  
 
HÜPPE Solva pure.

Chytrý sprchovací kút HÜPPE Solva pure.

HÜPPE Solva pure

Všetci pre 

pre všetkých1



Vstup do sprchy je veľmi KOMFORTNE
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vybavený početnými premyslenými detailmi
KOMFORTNE

Bezbariérový vstup. 
Všetky modely HÜPPE Solva pure možno namontovať úplne 
bezbariérovo. Voliteľne  ako alternatívu ponúkame decentnú 
prahovú lištu pre zaistenie optimálnej tesnosti. 

Luxusný komfort. 
Integrovaný zdvíhací / spúšťací mechanizmus HÜPPE Solva 
pure dvere pri otváraní zľahka nadvihne a pri zatváraní ich 
opäť jemne spustí. Inovácia, ktorú cítite, ale nevidíte: Pretože 
technika je neviditeľne skrytá za decentnou krytkou.

Odvetrané tak alebo tak. 
Dvere HÜPPE Solva pure sa dajú otvárať dovnútra a von. Do-
konca aj po sprchovaní môžu zostať otvorené dovnútra. To je 
ideálne pre malé kúpeľne, aby sa ušetrilo miesto vedľa sprchy 
a priestor sprchy sa optimálne vyvetral. Tým sa podstatne sťa-
ží tvorba plesní v škárach.

HÜPPE Solva pure

viac na: www.hueppe-solva-pure.com

<   Krídlové dvere s pevným 
segmentom, bezrámové

180° otváranie dovnútra a von 



Možnosti použitia sa dajú ROZMANITE
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integrovať do každého pôdorysuROZMANITE
Malý veľký priestor.
Krídlové sklapovacie dvere, ktoré sa dajú kompletne zložiť ku 
stene - aj tie nájdete v programe HÜPPE Solva pure. Obzvlášť 
v najmenších kúpeľniach tak vznikne dodatočný priestor. A 
sprcha, tá môže byť napriek tomu celkom veľká.

Bezrámový, neobmedzený. 
Nech je pôdorys akokoľvek šikmý, kúpeľňa členitá – bezrá-
mové prevedenie HÜPPE Solva pure sa prispôsobí priestoru. 
Bez ohľadu na to, či je to sokel alebo strešné skosenie, čo 
predstavuje pre sprchovací priestor výzvu: S množstvom 
šikmých rezov a výrezov možno realizovať takmer všetky 
priestorové riešenia kúpeľní. 

Nerovnosti? Nepodstatné. 
Zvlnená stena v kúpeľni nie je v starých budovách až taká 
vzácna. Našťastie sú pre HÜPPE Solva pure v prevedení s ná-
stennou lištou k dispozícii vhodné stenové lišty. Tie elegant-
ne vyrovnajú nielen stavebné nerovnosti, ale zabezpečia aj 
stabilitu a tesnosť. 

HÜPPE Solva pure

<   Krídlové sklapovacie 
dvere ako rohový 
vstup, bezrámové

Krídlové sklapovacie 
dvere zložené na  
stenu >

viac na: www.hueppe-solva-pure.com



JEDNODUCHO 
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Nikdy nešlo čistenie skla sprchy tak 

presvedčivo skonštruované

JEDNODUCHO 
Bez rohov a hrán.
Čo je inak považované za charakterovo slabé, je v prípade 
HÜPPE Solva pure skutočnou silnou stránkou: V bezrámovom 
prevedení mu chýbajú všetky rohy a hrany, ktoré stoja v ceste 
rýchlemu čisteniu. Pánty sú zapustené z vnútornej strany v 
rovine skla, takže sa sprchovacie kúty dajú čistiť bežnou stier-
kou na sklo.

Anti-Plaque proti usadzovaniu vodného kameňa.
Na želanie sa Solva pure dodáva s povrchovou úpravou skla 
HÜPPE Anti-Plaque. Sklo potom jednoducho odpudzuje 
vodu. Predovšetkým sa však sťaží usadzovanie nečistôt a 
vodného kameňa na skle.

Zíde z očí, zíde z mysle.
Nikto nechce vidieť skrutky a krytky na bočných stenách a 
pevných segmentoch. Preto sa tieto v prípade HÜPPE Solva 
pure upevnia na stenu neviditeľným zaskrutkovaním. Toho sa 
dosiahne pomocou HÜPPE techniky upevnenia s použitím  
tesniacich profilov a ušetrí sa tak veľa času pri čistení.

Dômyselne utesnený.
V prípade HÜPPE technológie „SoftSeal“ sú pánty Solva pure 
pevne spojené so sklom pomocou dvojzložkového materiá-
lu. Jedna zložka upevňuje sklo, druhá sa ako guma vkladá 
okolo polkruhového výrezu v skle. Pre optimálnu tesnosť. 

HÜPPE Solva pure

<   Krídlové dvere s 
bočnou stenou, 
bezrámové

HÜPPE technológia SoftSeal zabezpečuje pevné 
spojenie.

viac na: www.hueppe-solva-pure.com
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Náš sprchovací kút je skutočne 

vďaka kvalite made in Germany
ODOLNÝ 

HÜPPE Solva pure

Testované v najťažších podmienkach.
Pokiaľ má niečo ako pánt zdokonaliť konštrukciu Solva pure, 
musí vydržať najtvrdšie testy: pohyblivé diely vykonajú v skú-
šobniach HÜPPE minimálne 30 000 pohybov. Mimoriadne 
dlhú životnosť technicky zaisťujú dve funkcie: technológia 
SoftSeal, pomocou ktorej sa vytvorí pevné spojenie medzi 
pántom a sklom. A integrovaný zdvíhací / spúšťací mechaniz-
mus, vďaka ktorému sa podstatne znižuje opotrebenie odto-
kových líšt. 

30 rokov zaručene presvedčí.
O kvalite HÜPPE Solva pure sme takí presvedčení, že súkrom-
ní zákazníci od nás dostanú 30-ročnú záruku. Táto záruka pla-
tí pre súkromné domáce použitie sprchovacieho kúta a vzťa-
huje sa na eventuálne chyby materiálu alebo spracovania. 
Presné znenie záručných podmienok dostanete pri nákupe, 
alebo si ich môžete vyžiadať priamo v HÜPPE.

Záručná doba sa začína registráciou HÜPPE Solva pure v prie-
behu 180 dní od dátumu nákupu – online na www.huep-
pe-solva-pure.com. Pre registráciu záruky potrebuje zákazník 
faktúru / doklad o kúpe a identifikačné výrobné číslo, ktoré je 
nalepené na sprchovacom kúte alebo je uvedené v sprievod-
nej dokumentácii výrobku priloženej v balení.
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viac o záruke: www.hueppe-solva-pure.com

Krídlové dvere s pevným segmentom a 
protisegmentom ako U-kabína so šedým sklom. 
Ďalšie farby na www.hueppe-solva-pure.com >

Integrovaný zdvíhací / spúšťací mechanizmus

ZÁRUKA

30
R O K O V



HÜPPE Solva pure



Systém je v dizajne jednoducho ŠTÝLOVÝ
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priebeh inštalácie v niekoľkých málo krokoch 
ŠTÝLOVÝ

Zdržanlivo nadčasový.
Ako sprchovací kút sa HÜPPE Solva pure nechce tlačiť do po-
predia. Práve naopak: Dizajn renomovaného dizajnérskeho 
dua NOA Intelligent Design vsádza na umiernené tvary. Nad-
časová elegancia, ktorá sa prispôsobí každému zariadeniu 
kúpeľne. Hotely a domy s individuálnym štýlom sú potešené 
týmto prístupom.

Pevne namontovaný.
HÜPPE Solva pure sa dodáva do značnej miery predmonto-
vaný. Inštalácia niekoľkých ešte voľných častí je rýchla a bez-
chybná vďaka montážnym blokom a systému HÜPPE Auto-
block. Pomocou nich sa pánty upevnia tak, aby sa dvere pri 
montáži nemohli pohybovať. Malé montážne bloky sa môžu 
následne použiť ako praktické háčiky na uteráky. Remeselníci 
profitujú z efektívnej, nefrustrujúcej montáže - a vysokej kal-
kulačnej istoty.
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HÜPPE Solva pure

<   Krídlové dvere s 
pevným segmentom 
a protisegmentom 
do niky, s nástennou 
lištou

viac na: www.hueppe-solva-pure.com



Skosenia, uhly, malé priestory: 
HÜPPE Solva pure zvládne každú výzvu.

HÜPPE Solva pure

Krídlové dvere s pevným segmentom

Krídlové sklapovacie dvere

Krídlové dvere s protisegmentom Krídlové dvere s pevným segmentom a protisegmentom

Lietacie dvere

Krídlové dvere 
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ďalšie možnosti nájdete na:   
www.hueppe-solva-pure.com

1/4-kruh Krídlové dvere s pevnými segmentami 

*

* Iba bezrámové prevedenie

Vaňové zásteny

5-uholník Krídlové dvere

Walk-In

<   Krídlové sklapovacie dvere 
sklopené na stenu, bezrámové

Pohyblivý rohový uholník 
sklo/sklo, bezrámový  >



HÜPPE Solva pure

HÜPPE s.r.o., Pražská 1579, CZ - 274 01 Slaný
Tel. +420 312 526 193, Fax +420 312 520 954 
e-mail: hueppe.cz@hueppe.com
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