DOUCHEPROGRAMMA

HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

Welkom in de wereld van HÜPPE. Welkom in een wereld die u slechts enkele minuten per dag gebruikt en die toch van zo groot belang is voor uw persoonlijk
welbevinden. Geen ruimte is meer privé, geen intiemer dan de glazen wanden
waartussen u lichaam en ziel laat besproeien. Waar u rust en ontspanning, maar
ook nieuwe kracht en reinheid vindt.
Wij van HÜPPE willen u helpen dit toevluchtsoord voor u te verwezenlijken - een
plek om bij te komen, die net zo individueel is als u zelf.
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HÜPPE Studio Paris elegance

30

Geen andere stad, zo zeggen onze ont-

JAAR

GARANTIE

werpers, belichaamt de elegantie van
het moderne zoals Parijs dat doet. Hier
werden de zachtgevormde silhouetten
en de fijne lijnen geschapen, die vandaag de dag onze designlijn Studio
Paris zijn karakteristieke elegantie verleent.
Uniek in de variëteit van zijn kleuren en
materialen biedt Studio Paris voor
praktisch elke ruimte een onovertroffen elegante oplossing. Natuurlijk met
een opening naar binnen/buiten, veiligheidsglas met profiel of profielarm,
exclusief chroomdecors en afgewerkt
zoals u dat terecht van een HÜPPE douche verwacht: echt handwerk en van
een kwalitatieve perfectie – die het label „Made in Germany“ eer aandoet.

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm
zwaaideur met vast
segment met zijdeel
en zijwand

PREMIUM 6 7

HÜPPE Studio Paris elegance

Glasdoucheserie ter vervulling van individuele wensen Design
elegance met zachte, vloeiende vormen.

HÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm,
kwartrond, zwaaideur
met vaste segmenten
en 2 vleugels

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm, zwaaideur
met zijdeel en schuine
kant in nis

HÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm, zwaaideur
met zijdeel en zijwand

PREMIUM 8 9

HÜPPE Studio Paris elegance

Glasdoucheserie ter vervulling van individuele wensen Design
elegance met zachte, vloeiende vormen.

HÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm, zwaaideur
met vast segment en
zijdeel in nis

HÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm, zijwand
alleenstaand met
vloersteun

HÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm,
Walk-In model 3

Verdere Walk-In modellen vanaf pagina 132.

PREMIUM 10 11

HÜPPE Studio Paris elegance

HÜPPE
Studio Paris elegance
met profiel, Walk-In
oplossing met
2 zijwanden en
plafondaansluiting

Verdere Walk-In modellen vanaf pagina 132.

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
met profiel,
zwaaideur met vast
segment voor nis

HÜPPE
Studio Paris elegance
met profiel, zwaaideur
met vast segment en
zijwand met plafond
aansluiting

PREMIUM 12 13

HÜPPE Studio Paris elegance

Toon karakter.
Maak gebruik van de individuele vormgevingsmogelijkheden en kies uit verschillende basis- en inlaykleuren. Laat u inspireren en combineer geheel naar eigen smaak en passend bij uw badkamer. Zit uw lievelingskleur of lievelingscombinatie er
niet bij? Vraag het ons gewoon, we kunnen aan bijna iedere wens voldoen.

Kleurencombinaties

Basis- en inlaykleuren

(basis- en inlaykleur voor scharnieren en deurgreep)

(vrij combineerbaar)

basiskleur

inlaykleur

basiskleur chroom / inlaykleur wit

basiskleur

basiskleur chroom / inlaykleur chroom

inlaykleur
basiskleur chroom / inlaykleur chroom-edelmat

Basiskleuren:
• chroom
• chroom-edelmat
• goud glans
• individuele kleuren

Inlaykleuren:
• chroom
• chroom-edelmat
• goud glans
• zwart
• wit
• individuele kleuren

Alle basis- en inlaykleuren kunnen geheel volgens uw
wensen met elkaar gecombineerd worden.

basiskleur chroom / inlaykleur goud glans

basiskleur chroom / inlaykleur zwart

Voel de liefde voor het detail.
HÜPPE Studio Paris elegance valt niet alleen op door de veelvoud aan modellen,
maar vooral ook door de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van alle onderdelen.
Let eens op de details:

muurbeugel chroom/chroom

hoekstuk chroom/chroom

• innovatieve afdichtingsprofieltechniek in chroomoptiek
• barrièrevrije instap, montage naar
keuze met of zonder waterkering
• hef-/daalscharnier voor stevig
aanvoelende deursluiting

beugelgreep chroom/wit
(niet bij kwartrond modellen)

muurbeugel binnenzijde

• uniek design van het beslag
• uitvoering profielarm met
muurbeugel of met profiel
• alle beslag aan de binnenzijde vlak
aansluitend voor gemakkelijke
reiniging

deurgreep chroom/chroom

afdichtingsprofiel in chroomoptiek

• keuze uit deurgreep (standaard)
en beugelgreep
• deuren met opening naar binnen en buiten
• Onderhoudsvriendelijk glas Anti-Plaque
optioneel leverbaar
PREMIUM 14 15

HÜPPE Studio Berlin pure

Verdere Walk-In modellen vanaf pagina 132.

30

Denk je aan „Made in Germany“, dan

JAAR

GARANTIE

denk je aan Berlijn – en val je meteen
ten prooi aan de onmiskenbare charme
van de krulloze lijn. De naam van de koningin van de rechte lijn is dan ook niet
toevallig verbonden aan onze handgemaakte designlijn Studio Berlin pure.
Haar ondubbelzinnige architectuur, die
in de zakelijke Bauhaustraditie het aanzicht van de stad vormgeeft, weerspiegelt in de puristische lijnen en hoogwaardige materialen van deze royale
douche. Veiligheidsglas profielarm of
met profiel verbindt zich met exclusief
chroomdecor tot een terughoudende
stijl – die door de veelvoud aan varianten in kleur en functie genoeg ruimte
voor individualiteit biedt.
Die Studio Berlin pure van HÜPPE. Een
eerbetoon aan de verbinding van traditioneel en modern. Van functionaliteit
en esthetiek. Van rechtlijnigheid en –
een goed gevoel.

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm,
Walk-In model 1,
decor Orient

PREMIUM 16 17

HÜPPE Studio Berlin pure

Glasdoucheserie is het product voor uw individuele wensen
Design rechtlijnig en architectonisch.

HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm,
zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten,
decor Liquid

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm,
zwaaideur met
zijdeel in nis

HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm, zwaaideur
met vast segment
en zijwand

PREMIUM 18 19

HÜPPE Studio Berlin pure

HÜPPE
Studio Berlin pure
met profiel,
pendeldeur met
zijwand

H
 ÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm,
zwaaideur met vast
segment en zijwand
decor Orient

HÜPPE
Studio Berlin pure
met profiel,
zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

PREMIUM 20 21

HÜPPE Studio Berlin pure

Toon karakter.
Benut de individuele vormgevingsmogelijkheden en kies tussen verschillende basis- en inlaykleuren. Laat u inspireren en
combineer geheel naar eigen smaak en passend bij uw badkamer. Zit uw lievelingskleur of lievelingscombinatie er niet bij?
Vraag het ons gewoon, we kunnen aan bijna iedere wens voldoen.

Kleurencombinaties

Basis- en inlaykleuren

(basis- en inlaykleur voor scharnieren en deurgreep)

(vrij combineerbaar)

inlaykleur

basiskleur

basiskleur chroom / inlaykleur wit

basiskleur chroom / inlaykleur chroom

inlaykleur

basiskleur

basiskleur chroom / inlaykleur chroom-edelmat

Basiskleuren:
• chroom
• chroom-edelmat
• goud glans
• individuele kleuren

Inlaykleuren:
• chroom
• chroom-edelmat
• goud glans
• zwart
• wit
• individuele kleuren

Alle basis- en inlaykleuren kunnen geheel volgens uw
wensen met elkaar gecombineerd worden.

basiskleur chroom / inlaykleur goud glans

basiskleur chroom / inlaykleur zwart

Voel de liefde voor het detail.
HÜPPE Studio Berlin pure heeft niet alleen een grote verscheidenheid aan modellen, maar vooral ook kwalitatief hoogwaardige uitvoering van alle onderdelen. Let
eens op de details:

deurscharnier boven

muurbeugel chroom/wit

hoekstuk chroom/wit

• innovatieve afdichtingsprofieltechniek in chroomoptiek
• barrièrevrije instap, montage naar
keuze met of zonder waterkering

montage zonder waterkering

• hef-/daalscharnier voor stevig
aanvoelende deursluiting

muurbeugel binnenzijde

• uniek design van het beslag
• uitvoering profielarm met
muurbeugel of met profiel
• alle beslag aan de binnenzijde vlak
aansluitend voor gemakkelijke
reiniging

montage met waterkering
beugelgreep chroom/wit
(niet bij kwartrond modellen)

deurgreep chroom/wit

afdichtingsprofiel in chroomoptiek

• keuze uit deurgreep (standaard)
en beugelgreep
• deuren met opening naar binnen
en buiten
• Onderhoudsvriendelijk glas Anti-Plaque
optioneel leverbaar
PREMIUM 22 23

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

30

Vind uw eigen stijl.

JAAR

GARANTIE

Met een decor op de glazen ruiten geeft
u uw badkamer een onmiskenbaar eigen, persoonlijk karakter. Kies eenvoudig tussen de unieke motieven, die
Phoenix Design exclusief voor HÜPPE
heeft ontworpen. Naast deze negen decorvarianten bieden we u ook de mogelijkheid, om individuele motieven op de
glazen douchewanden te laten aanbrengen.
Alle decors worden met hoogwaardige
zandstraaltechniek op de glazen segmenten aangebracht. De decorvlakken
zijn door ons voorzien van een greepbescherming, die niet alleen beschermt
tegen vervuiling maar ook de reiniging
vergemakkelijkt.

HÜPPE
Studio Paris elegance

PREMIUM 24 25

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Laat u inspireren:
In ons standaardprogramma hebben we nog veel meer decors voor u. U heeft exacte voorstellingen van uw lievelingsdecor?
Geen probleem – wij bieden ook de individuele vervaardiging geheel volgens uw wensen en ontwerpen.

Orient

Nature

Liquid

Sign

Royal

Leaves

Roses

Loop

Floral

Karo

Privatima

Sand Plus

Aan uw fantasie worden geen grenzen gesteld.
Individuele glasmotieven verlenen iedere badkamer een heel bijzonder cachet. Zoek uw lievelingsmotief uit – bijvoorbeeld
initialen, teksten, familiewapens of decors. Alle motieven worden zandgestraald en zijn leverbaar als positief decor (ruit helder, motief zandgestraald) en als negatief decor (ruit zandgestraald, motief helder).

Individuele glascreatie: met vlakken

Individuele glascreatie: filigraan

Individuele glascreatie: initialen

PREMIUM 26 27

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Breng uw individualiteit tot uitdrukking.
HÜPPE biedt u een uitgebreide keuze aan glazen en decors voor de individuele vormgeving van uw badkamer. U kunt geheel naar eigen smaak kiezen tussen de standaardglazen en decors, de getinte glazen of de structuurglazen.

Standaardglazen en decors

Helder

Privatima

Sand Plus

Karo

Structuurglazen (niet bij kwartrond modellen)

Mastercarre

Chinchilla

Getinte glazen (niet bij kwartrond modellen)

optiwhite (zonder groencomponent)

brons

groen

grijs

PREMIUM 28 29

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
profielarm

Zwaaideur voor nis

Pendeldeur voor nis

Zwaaideur met vast segment
voor nis

Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

600 –2000 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –2800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Zwaaideur met vast segment en
zijdeel in nis

Zijwand alleenstaand

Breedte:

1000 –3300 mm

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte:

300 –1800 mm

Breedte:

1200 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2500 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Walk-In model 2
Breedte
Zijwand links:
Zijwand rechts:
Hoogte:

Zijwand vrijstaand

Walk-In model 3
300 –1800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Breedte
Zijwand links:
Zijwand voor:
Hoogte:

Walk-In model 1

Walk-In model 4

Zwaaideur met zijwand

Breedte:

300 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

300 –1800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Breedte deur:
Breedte zijwand:
Hoogte:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Zwaaideur met korte zijwand
op badkuip

Zwaaideur met vast segment
en zijwand

Zwaaideur met vast segment
en korte zijwand op badkuip

Zwaaideur met zijdeel en zijwand

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Hoogte:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

700 –1500 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

700 –1500 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

700 –2800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Zwaaideur met zijdeel
en korte zijwand op badkuip

Pendeldeur met zijwand

Pendeldeur met twee zijwanden
als u-cabine

Zwaaideur met vast segment
met zijdeel en zijwand

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

700 –2800 mm
300 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

600 –1200 mm
300 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

600 –1200 mm
300 –1500 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

900 –3300 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Zwaaideur hoekinstap

Zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten en 2 vleugels

Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –1200 mm

Breedte:

700 –1000 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Vijfhoekige zwaaideur
met vaste segmenten en 2 vleugels

Vijfhoekige zwaaideur
met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte:

700 –1200 mm

Breedte:

700 –1000 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

PREMIUM 30 31

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure
met profiel

Zwaaideur voor nis

Pendeldeur voor nis

Zwaaideur met vast segment
voor nis

Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

500 –2000 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –2800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Zwaaideur met vast segment
en zijdeel in nis

Zijwand alleenstaand

Breedte:

1000 –3300 mm

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte:

300 –1800 mm

Breedte:

1200 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Walk-In model 2
Breedte:
Zijwand links:
Zijwand rechts:
Hoogte:

Zijwand vrijstaand

Walk-In model 3
300 –1800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Breedte:
Zijwand links:
Zijwand voor:
Hoogte:

Walk-In model 1

Walk-In model 4

Zwaaideur met zijwand

Breedte:

300 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

300 –1800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Breedte deur:
Breedte zijwand:
Hoogte:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Zwaaideur met korte zijwand
op badkuip

Zwaaideur met vast segment
en zijwand

Zwaaideur met vast segment
en korte zijwand op badkuip

Zwaaideur met zijdeel en zijwand

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Hoogte:

500 –1000 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

700 –1500 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

700 –1500 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

700 –2800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Pendeldeur met zijwand

Pendeldeur met twee zijwanden
als u-cabine

Zwaaideur met vast segment
met zijdeel en zijwand

Zwaaideur hoekinstap

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

900 –3300 mm
300 –1800 mm

Breedte:

500 –1000 mm

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

600 –1200 mm
300 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

600 –1200 mm
300 –1500 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

Zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten en 2 vleugels

Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten en 1 vleugel

Vijfhoekige zwaaideur
met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –1200 mm

Breedte:

700 –1000 mm

Breedte:

700 –1200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Vijfhoekige zwaaideur
met vaste segmenten en 1 vleugel
Breedte:

700 –1000 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

PREMIUM 32 33

HÜPPE Vista pure

30

Comfortabele schuifdeuren in hoekige

JAAR

GARANTIE

stijl vormen het kenmerk van HÜPPE
Vista pure. Profielarm of met profiel
kunnen grote breedtematen evengoed
worden gerealiseerd als handige ruimteoplossingen op kleinere schaal. Een
innovatieve looprolgeleiding en wegklapbare deurelementen zorgen voor
uitstekend douchecomfort. En voldoende ruimte voor uw ideeën.

HÜPPE
Vista pure
met profiel, schuifdeur
2-delig met vaste
segment in nis

PREMIUM 34 35

HÜPPE Vista pure

Laat u enthousiasmeren.

HÜPPE
Vista pure
profielarm, schuifdeur
1-delig met zijwand

H
 ÜPPE
Vista pure
profielarm schuifdeur 1-delig in nis

HÜPPE
Vista pure
profielarm, schuifdeur
2-delig met 2 zijwanden
als U-cabine

PREMIUM 36 37

HÜPPE Vista pure

• hoogwaardige schuifdeuren voor grote douche-oplossingen
• uitvoeringen profielarm en met profiel
• transparante optiek
• innovatieve looprolgeleiding
• 	 Beslag in edel chroom / profielen in chroom-look
• 	 Onderhoudsvriendelijk glas Anti-Plaque optioneel leverbaar

muuraansluiting profielarm

muuraansluiting met profiel

deurgreep

geleider/reinigingsknop

met waterkering

zonder waterkering

HÜPPE Vista pure
Profielarm/met profiel

Schuifdeur 1-delig met vast segment
in nis

Schuifdeur 2-delig met vaste
segmenten in nis

Schuifdeur 1-delig met vast segment
en zijwand

Schuifdeur 2-delig met vaste
segmenten en zijwand

Breedte:

1000 –2200 mm

Breedte:

1200 –2400 mm

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Schuifdeur hoekinstap

Schuifdeur 2-delig met vaste
segmenten en twee zijwanden
als U-cabine

Breedte:

700 –1200 mm

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

Hoogte:

1000 –2200 mm
300 –1200 mm
tot 2000 mm

Hoogte:

1200 –2400 mm
300 –1200 mm
tot 2000 mm

1200 –2400 mm
300 –1200 mm
tot 2000 mm

PREMIUM 38 39

HÜPPE Solva pure

30

Hoe moet hij zijn, de optimale douche-

JAAR

GARANTIE

wand? Dat hebben we aan de mensen
gevraagd, die we met onze oplossingen enthousiast willen maken: vaklieden, architecten, opdrachtgevers, eigenaren, installateurs, verbruikers.
Hun wensen hebben we verzameld en
gerealiseerd. In 1 systeem, dat alles
verenigt, wat een moderne douchewand moet bieden.
Ons antwoord op alle eisen:
HÜPPE Solva pure.
1 voor alle.

H
 ÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaideur met vast
segment in nis

PREMIUM 40 41

HÜPPE Solva pure

Comfortabel.
Alle modellen van de HÜPPE Solva pure kunnen indien gewenst compleet barrièrevrij gemonteerd worden. De deuren kunnen naar binnen en naar buiten worden geopend. Het geïntegreerde hef-/daalmechanisme brengt de deuren bij het openen iets omhoog en laat ze bij het sluiten weer zachtjes naar
beneden. De techniek is onzichtbaar weggewerkt achter een decent kapje.
HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaideur met vast
segment en zijwand

 ÜPPE Solva pure
H
gedeeltelijk
met omlijsting
Zwaaideur met
zijdeel en zijwand

Montage zonder
overloopbescherming
voor een barrièrevrije
instap

Binnen- en
buitenopening > 90°

PREMIUM 42 43

HÜPPE Solva pure

Veelzijdig
Een zwaaivouwdeur, die compleet tegen de wand kan worden gevouwen – ook dat zit bij de HÜPPE
Solva pure in het programma. Zelfs in de kleinste badkamer ontstaat zo extra ruimte. En de douche, die
mag toch heel groot zijn.

HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaivouwdeur
hoekinstap geopend

D
 e zwaaivouwdeuren
kunnen bijna vlak
met de wand
worden geklapt

HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaivouwdeur
hoekinstap

PREMIUM 44 45

HÜPPE Solva pure

Eenvoudig.
De scharnieren liggen binnen in een vlak met het glas, zodat de doucheschermen met een normale
trekker snel kunnen worden gereinigd. Indien gewenst, wordt de HÜPPE Solva pure voorzien van de
oppervlakveredeling HÜPPE Anti-Plaque. De HÜPPE SoftSeal-technologie zorgt voor optimale afdichting.
HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaideur met
zijwand, schuine
kanten, uitsparingen
en spiegelglas

 ÜPPE Solva pure
H
gedeeltelijk met
omlijsting Kwartronde
zwaaideur met vaste
segmenten en
1 vleugel

Scharnier directe
aanslag gedeeltelijk
met omlijsting

De HÜPPE
SoftSeal-technologie
zorgt voor een
stevige verbinding

PREMIUM 46 47

HÜPPE Solva pure

Robuust.
Technisch zorgen twee functies voor een uitzonderlijk lange levensduur: de SoftSeal-technologie, waarmee een stevige verbinding tussen scharnier en glas tot stand wordt gebracht. En het geïntegreerde
hef-/daalmechanisme, waarmee de slijtage van afvoerprofielen duidelijk wordt verminderd.

 ÜPPE Solva pure
H
profielarm
Zwaaideur met vast
segment en zijdeel
en 2 zijwanden als
U-cabine

H
 ÜPPE Solva pure
gedeeltelijk met
omlijsting
Pendeldeur in nis

Scharnier in tijdloze
elegantie (van buiten)

Weggewerkt hef-/daalmechanisme

PREMIUM 48 49

HÜPPE Solva pure

Stijlvol.
Als douchewand wil HÜPPE Solva pure niet op de voorgrond
treden. Tijdloze elegantie, die zich aanpast aan iedere badkamerinrichting.

HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaideur met
vast segment en
zijwand kort

 ÜPPE Solva pure
H
gedeeltelijk met
omlijsting Zwaaideur
met vast segment en
zijdeel in nis

PREMIUM 50 51

HÜPPE Solva pure
profielarm

Zwaaideur in nis

Zwaaivouwdeur in nis

Zwaaideur met vast segment in nis

Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –2800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Zwaaideur met vast segment en
zijdeel in nis

Pendeldeur in nis

Breedte:

1100 –3300 mm

Breedte:

600 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Zwaaideur met zijwand

Zwaaideur met zijwand, kort

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Hoogte:

500 –1000 mm
200 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

500 –1000 mm
200 –1800 mm
tot 2200 mm

Zwaaivouwdeur met zijwand

Zwaaideur met vast segment en
zijwand

Zwaaideur met vast segment en
zijwand, kort

Zwaaideur met zijdeel en zijwand

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Hoogte:

500 –1250 mm
200 –1800 mm
tot 2000 mm

Hoogte:

700 –1500 mm
200 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

700 –1500 mm
200 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

700 –2800 mm
200 –1800 mm
tot 2200 mm

Zwaaideur met vast segment met
zijdeel en zijwand

Pendeldeur met zijwand

Zwaaideur hoekinstap met vaste
segmenten

Zwaaivouwdeur hoekinstap

Breedte deur:
Breedte zijwand:

Breedte deur:
Breedte zijwand:

600 –1200 mm
200 –1800 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

500 –1250 mm

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

900 –3300 mm
200 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

HÜPPE Solva pure
profielarm

Zwaaideur met vaste segmenten,
2 vleugels

Zwaaideur met vaste segmenten,
1 vleugel

Zwaaideur met vaste segmenten,
2 vleugels

Zwaaideur met vaste segmenten,
1 vleu

Breedte:

900 –1200 mm

Breedte:

900 –2300 mm

Breedte:

700 –1870 mm

Breedte:

700 –2430 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Zijwand alleenstaand

Walk-In zijwand met beweeglijk
segment

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte zijwand:
200 –1800 mm
Breedte beweeglijk segment:
300 –600 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Badwand 1-delig

Hoogte:

tot 2200 mm

Badwand 1-delig met vast segment

Badwand zwaaivouwdeur

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

600 –1500 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

PREMIUM 52 53

HÜPPE Solva pure
gedeeltelijk met omlijsting

Zwaaideur in nis

Zwaaivouwdeur in nis

Zwaaideur met vast segment in nis

Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –2800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Zwaaideur met vast segment en
zijdeel in nis

Pendeldeur in nis

Breedte:

1100 –3300 mm

Breedte:

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

Zwaaideur voor zijwand

Zwaaivouwdeur voor zijwand

600 –1800 mm

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

500 –1250 mm

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Zwaaideur met vast segment voor
zijwand

Zijwand voor zwaaideur/Zwaaivouwdeur/Zwaaideur met vast
segment

Zwaaideur met zijdeel voor zijwand

Zwaaideur met vast segment en
zijdeel voor zijwand

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte:

700 –2800 mm

Breedte:

900 –3300 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Pendeldeur met zijwand

Zijwand voor zwaaideur met zijdeel/
Zwaaideur met vast segment en
zijdeel/Pendeldeur

Zwaaideur met vast segment voor
hoekinstap

Zwaaivouwdeur voor hoekinstap

Breedte:

600 –1200 mm

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

HÜPPE Solva pure
gedeeltelijk met omlijsting

Zwaaideur met vaste segmenten,
2 vleugels

Zwaaideur met vaste segmenten,
1 vleugel

Zwaaideur met vaste segmenten,
2 vleugels

Zwaaideur met vaste segmenten,
1 vleugel

Breedte:

900 –1200 mm

Breedte:

900 –2300 mm

Breedte:

700 –1870 mm

Breedte:

700 –2430 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Walk-In zijwand met beweeglijk
segment
Breedte:

200 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Badwand 1-delig

Badwand 1-delig met vast segment

Badwand zwaaivouwdeur

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

600 –1500 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

PREMIUM 54 55

HÜPPE Refresh pure

Drukt u hier even de pauzeknop in.
Houdt uw adem in. Sluit uw ogen en
stelt u zichzelf helemaal open voor het
verfrissende gevoel dat u krijgt zodra u
een douche binnengaat die wij om een
goede reden HÜPPE Refresh pure hebben gedoopt.
Geniet van de hoge transparantie van
de materialen, van de eenvoudige rechte vormen – en van het tijdloze stijlvolle
design. Unieke scharnieren verlevendigen het puristische uiterlijk en geven
het een modern aanzien. Van binnen
vlak afgewerkt is Refresh uw ruimte om
bij te komen, maar ook de prikkelende
bron voor nieuwe helderheid en energie.
Tijd om uw ogen te openen. De pauzeknop los te laten. En op afspelen te
drukken.

HÜPPE Refresh pure
vierhoekige zwaaideur
met vast segment
en zijwand

MEDIUM 56 57

HÜPPE Refresh pure

Verschaf uzelf de frisheidskick.

HÜPPE
Refresh pure
vierhoekige
zwaaideur voor nis

H
 ÜPPE
Refresh pure
kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten
en 2 vleugels

HÜPPE
Refresh pure
zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

MEDIUM 58 59

HÜPPE Refresh pure

• fris en helder design
• opening naar binnen en buiten van de zwaaideuren
• binnen vlak aansluitende scharnieren
• unieke scharnier- en wandconsoletechniek
• hoogwaardige chroom-look applicaties
• filigraan en transparante afdichtingsprofielen
• glassterktes 6 en 8 mm

vlak aansluitend scharnier van de binnenzijde

muuraansluiting boven

beugelgreep

HÜPPE
Refresh pure
kwartronde
zwaaideur met
vaste segmenten
en 1 vleugel

MEDIUM 60 61

HÜPPE Refresh pure

Zwaaideur hoekinstap

Zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

Zwaaideur voor nis

Zwaaideur voor zijwand

Breedte:

400 –1000 mm

Breedte:

700 –1200 mm

Breedte:

650 –1000 mm

Breedte:

650 –1000 mm

Hoogte:

1443 –2043 mm

Hoogte:

1443 –2043 mm

Hoogte:

1443 –2043 mm

Hoogte:

1443 –2043 mm

Zwaaideur met vast segment
voor nis

Zwaaideur met vast segment
voor zijwand

Zijwand voor zwaaideur

Breedte:

800 –1200 mm

Breedte:

800 –1200 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Hoogte:

1443 –2043 mm

Hoogte:

1443 –2043 mm

Hoogte:

tot 2043 mm

Pendeldeur voor nis

Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten en 1 vleugel

Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten en 1 vleugel

Vijfhoekige zwaaideur
met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte:

680 –1800 mm

Breedte:

800 –1200 mm

Breedte:

800 –1200 mm

Breedte:

900 x 900 mm,
1000 x 1000 mm

Hoogte:

1215 –2043 mm

Hoogte:

1943 mm

Hoogte:

1943 mm

Hoogte:

1943 mm

Halfronde zwaaideur
met vaste segmenten
Breedte:

1140 x 900 mm

Hoogte:

1943 mm

MEDIUM 62 63

HÜPPE Xtensa pure

Innovatie is onze sterkte. De HÜPPE
Xtensa pure is onze nieuwste innovatie.
Het unieke principe van de nieuwe
HÜPPE Xtensa pure combineert de voordelen van een Walk-in oplossing met die
van een schuifdeur: grote instapbreedte, hoge transparantie en volledige waterdichtheid. De HÜPPE Xtensa pure kan
eveneens gecombineerd worden met
een zijwand of in nis geplaatst worden.
De helderheid van de schuifdeur verdwijnt bijna volledig achter het vast
segment van de HÜPPE Xtensa pure.
Hierdoor, en door de afwezigheid van
de bovenrail, maakt de HÜPPE Xtensa
pure een schuifdeur dat transparanter
is dan ooit en met een complete waterdichtheid.
De HÜPPE Xtensa pure kan eveneens
gecombineerd worden met een zijwand
of in nis geplaatst worden.

HÜPPE
Xtensa pure
Schuifdeur 1-delig
met vast segment
in nis

winner

76 77
65
MEDIUM 64

HÜPPE Xtensa pure

De eerste Walk-In-oplossing
met innovatieve schuifdeurtechniek.

H
 ÜPPE
Xtensa pure
Schuifdeur 1-delig
met vast segment
en zijwand

H
 ÜPPE
Xtensa pure
Schuifdeur 1-delig
met vast segment
en spiegelglas

• Standaard leverbaar zijn deuren in een breedte van 1000 mm tot 1800 mm
Maatwerk mogelijk tot een breedte van 2000 mm
• Glasveredeling HÜPPE Anti-Plaque optioneel verkrijgbaar
• Decente looprail in het onderste gedeelte, hoogte 10 mm
• Montage op douchebak of betegelde vloer mogelijk
• Eenvoudige reiniging door binnen vlak aansluitende geschroefde looprollen en standaard meegeleverde reinigingshulp
• Designed by

Dwarssteun

Muurprofiel met dubbele glasbevestiging - laat
de schuifdeur bij het openen vrijwel geheel
achter het vaste segment verdwijnen

Puristische design-greep met optimale haptiek

De functionele vormgeving van de deurgreep
maakt een maximaal openen van de schuifdeur
voor een royale instap mogelijk

Hoogwaardige looprollen van gepolijst roestvrij
staal - binnen vlak aansluitend geschroefd en in
hoogte verstelbaar

De geïntegreerde comfortfunctie zorgt voor
maximaal gemak bij het openen van de schuifdeur

Uitvoeringsvariant 790 SlimLine:
Hier wordt de deur optioneel uitgerust met een
bijzonder slank wandprofiel. De wandverbinding
maakt zo een nog filigranere indruk

MEDIUM 66 67

HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance – een naam die
uitnodigt om het leven te genieten in al
zijn facetten. Een naam die uitnodigt om
elke dag met een krachtig elan tegemoet
te treden En vooral: de kleine fijne dingen
in het leven waar te nemen en er zich aan
te verheugen.
Zoals onder andere aan de elegante details die de HÜPPE Enjoy elegance zo
bijzonder maken: de naar binnen en buiten opendraaiende deur bij zwaaideuren
zonder vast segment De stijlvolle scharnieren, verzonken in het glas. De transparante materialen geven het design zijn
Stijlvolle eenvoud. Een opstelling die
uitnodigt om tot rust te komen, en zich
tevens met mooie dingen te omringen,
zich door pure levensvreugde te laten
inspireren. En zich volledig over te geven
aan het genot.

HÜPPE
Enjoy elegance
met profiel
zwaaideur met vast
segment voor nis

MEDIUM 68 69

HÜPPE Enjoy elegance

Voor iedere badkamersituatie de passende oplossing.

HÜPPE
Enjoy elegance
profielarm
zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

 ÜPPE
H
Enjoy elegance
met profiel
Walk-In

HÜPPE
Enjoy elegance
profielarm
kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten
en 2 vleugels


 ÜPPE
H
Enjoy elegance
met profiel
zwaaideur met vast
segment en zijwand

MEDIUM 70 71

HÜPPE Enjoy elegance

• Zwaaideurserie profielarm en met profiel; ideaal voor inbouw op de vloer
• Glasdikte 6 resp. 8 mm
• Opening naar binnen en buiten bij zwaaideuren met profiel zonder vast segment
• Binnen vlak aansluitende scharnieren en muursteun voor gemakkelijke reiniging
• Verdekt 5-mm hef-/daalmechanisme voor een hechte deursluiting
• Filigraan en transparante afdichtingsprofielen
• Schuine kanten en uitsparingen bij zijwanden en vaste segmenten mogelijk
• Met en zonder waterkering te monteren

Scharnier (van buiten gezien)

Scharnier (van binnen gezien)
Zeer eenvoudig te reinigen

Muursteun (van buiten gezien)

Stabiliteitsbeugel

Greep

Comfortgreep (optioneel)

HÜPPE
Enjoy elegance
profielarm
zwaaideur voor nis

MEDIUM 72 73

HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Enjoy pure – de nieuwe zwaaideurserie in puristisch helder design. De
pure vormen zijn ontwikkeld voor de
esthetisch verfijnde mens, die het interieur van zijn woonomgeving als architectonisch geheel ziet.
Enjoy pure staat voor een heldere, rechte lijnvoering, die zich met passie op de
functionaliteit afstemt. Het naar binnen
en buiten openen bij de zwaaideuren
zonder vaste segmenten of de puristisch
helder gevormde scharnieren verlenen
het design perfectie in zijn zuiverste vorm.

HÜPPE
Enjoy pure
profielarm
zwaaideur
hoekinstap met
vaste segmenten

MEDIUM 74 75

HÜPPE Enjoy pure

Uitmuntend design.

HÜPPE
Enjoy pure
met profiel
zwaaideur met vast
segment voor nis

 ÜPPE
H
Enjoy pure
profielarm
zwaaideur met vast
segment en zijwand

HÜPPE
Enjoy pure
met profiel
kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten
met 2 vleugels

 ÜPPE
H
Enjoy pure
profielarm
zwaaideur voor nis

MEDIUM 76 77

HÜPPE Enjoy pure

• Zwaaideurserie profielarm en met profiel; ideaal voor inbouw op de vloer
• Glasdikte 6 resp. 8 mm
• Binnen vlak aansluitende scharnieren en muurhoekje voor gemakkelijke reiniging
• Verdekt 5-mm hef-/daalmechanisme voor een hechte deursluiting
• Filigraan en transparante afdichtingsprofielen
• Schuine kanten en uitsparingen bij zijwanden en vaste segmenten mogelijk
• Met en zonder waterkering te monteren

Scharnier (van buiten gezien)

Scharnier (van binnen gezien)
Zeer eenvoudig te reinigen

Muurhoekje

Stabiliteitsbeugel

Greep

Comfortgreep (optioneel)

HÜPPE
Enjoy pure
profielarm
zwaaideur met vast
segment en zijwand

MEDIUM 78 79

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure
profielarm

Zwaaideur hoekinstap met vaste
segmenten

Zwaaideur met vast segment voor
nis

Zwaaideur met vast segment en
zijwand

Zwaaideur voor nis

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

500 –1000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Zwaaideur met zijwand

Zwaaideur met zijdeel in nis

Zwaaideur met vaste segmenten,
2 vleugels

Zwaaideur met vaste segmenten,
1 vleugel

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

700 –2600 mm

Breedte:

900 –1200 mm

Breedte:

900 –1200 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Zwaaideur met vaste segmenten,
1 vleugel *

Zijwand alleenstaand

Breedte:

720 –1100 mm

Breedte:

200 –1600 mm

Breedte:

300 –1600 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

* Uitsluitend verkrijgbaar als HÜPPE Enjoy elegance

Walk-In zijwand met beweeglijk
segment *

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure
met profiel

Zwaaideur hoekinstap met vaste
segmenten

Zwaaideur met vast segment voor
nis

Zwaaideur met vast segment voor
zijwand/hoekinstap

Zijwand voor zwaaideur met vast
segment

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

200 –1600 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

400 –2000 mm

Zwaaideur voor nis *

Zwaaideur voor zijwand *

Zijwand voor zwaaideur *

Zwaaideur met zijdeel in nis *

Breedte:

700 –1000 mm

Breedte:

700 –1000 mm

Breedte:

200 –1600 mm

Breedte:

700 –1600 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

400 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Pendeldeur voor nis *

Pendeldeur voor zijwand *

Zijwand voor pendeldeur *

Zwaaideur met vaste segmenten,
1 vleugel

Breedte:

600 –1600 mm

Breedte:

600 –1200 mm

Breedte:

400 –1600 mm

Breedte:

900 –1200 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

400 –2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Zwaaideur met vaste segmenten,
2 vleugels

Zwaaideur met vaste segmenten,
1 vleugel *

Zijwand alleenstaand

Breedte:

900 –1200 mm

Breedte:

675 –1275 mm

Breedte:

300 –1200 mm

Breedte:

300 –1600 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

* Uitsluitend verkrijgbaar als HÜPPE Enjoy elegance

Walk-In zijwand met beweeglijk
segment *

MEDIUM 80 81

HÜPPE Design elegance

Waaraan herken je goede stijl? Aan de
elegante terughoudendheid. Aan de
uitgelezen materialen. En aan de
smaakvolle details.
Dat alles komt in HÜPPE Design elegance samen in een designlijn, die bijzonder is zonder bijzonder op de voorgrond te treden. De vloeiende vormen
zijn vertaald in de hoogste eisen aan
functionaliteit. Als echte alleskunner
lost deze ruimtelijke problemen
smaakvol en stijlvast op. Schuif-, pendel-, zwaai-, zwaaivouwdeuren of elegante Walk-In oplossingen passen zich
optimaal aan de omstandigheden aan
en versmelten tot een harmonisch geheel.
HÜPPE Design elegance: een beproefd
principe, dat voortdurend doorontwikkeld werd, om te voldoen aan de hoogste eisen – die van u.

H
 ÜPPE
Design elegance
zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

MEDIUM 82 83

HÜPPE Design elegance
Zwaaideuren

Onze overtuiging: design voor iedereen.

HÜPPE
Design elegance
Walk-In oplossing

HÜPPE
Design elegance kwartronde zwaaideur met
vast segment

Verdere Walk-In modellen vanaf pagina 132.

HÜPPE
Design elegance
zwaaivouwdeur
als U-cabine

HÜPPE
Design elegance
Zwaaivouwdeur
als U-cabine
(vrijwel gelijk met
de wand ingeklapt)

MEDIUM 84 85

HÜPPE Design elegance
Zwaaideuren

• Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd
• Met zijwanden kunnen verschillende Walk-In oplossingen worden samengesteld
• Voor een barrièrevrije instap zijn alle modellen naar keuze met of zonder waterkering te monteren
• Het krachtige hef-/daalmechanisme garandeert een hechte deursluiting
• Modern bicolordesign bij zilvermat en wit
• Modern bicolordesign optioneel:
chroom-look/wit, chroom-look/zwart, chroom-look/zilvermat en chroom-look/grijsbruin

hef-/daalmechanisme

bicoloruitvoering

montage zonder waterkering

montage met waterkering

greep

scharnier zwaaivouwdeur

HÜPPE
Design elegance
pendeldeur voor nis

MEDIUM 86 87

HÜPPE Design elegance
Schuifdeuren

Transparante schuifdeuren-serie in elegant gebogen ontwerp.
De transparante schuifdeuren van HÜPPE Design elegance
openen en sluiten dankzij de unieke Soft-Open-/Soft-Close-techniek* (optioneel) zelfstandig en eenvoudig wanneer
u de deurgreep licht aanraakt. Hoogste comfort voor de
hoogste eisen!

HÜPPE
Design elegance
kwartronde
schuifdeur

HÜPPE
Design elegance
schuifdeurhoekinstap
bicolor-uitvoering
chroom-look/wit

Naadloos afdekprofiel

* niet verkrijgbaar bij kwartrond

Binnenaanzicht geleidingsrail

MEDIUM 88 89

Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chroom-look/wit

Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chroom-look/zwart

Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chroom-look/zilvermat

Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chroom-look/grijsbruin

HÜPPE Design elegance
Schuifdeuren

• door het naadloze afdekprofiel werkt de geleidingsrail foutloos
• verkrijgbaar als vierhoekige, kwartronde en nisvariant
• standaardhoogten 1900 mm en 2000 mm
• handige naar binnen en buiten zwaaiende deurelementen voor eenvoudige reiniging
• naar keuze montage met waterkering voor extra waterdichtheid of barrièrevrije inbouw zonder
waterkering mogelijk
• Modern bicolordesign optioneel:
chroom-look/wit, chroom-look/zwart, chroom-look/zilvermat en chroom-look/grijsbruin
• optioneel met Soft-Open-/Soft-Close-technieke verkrijgbaar
HÜPPE
Design elegance
schuifdeur 1-delig
met vast segment

HÜPPE
Design elegance
schuifdeur 1-delig
met vast segment
en zijdeel

greep

uitneembare deurelementen
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HÜPPE Design elegance
Zwaaideuren
Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Zwaaideur

Zwaaideur met vaste segmenten

Zwaaivouwdeur

Breedte:

500 –1100 mm

Breedte:

750 –1550 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Zijwand alleenstaand

Zwaaideur met vast segment
voor Walk-In

Pendeldeur voor nis

Zijwand voor zwaaideur

Pendeldeur voor zijwand

Breedte:

200 –1600 mm

Breedte:

1300 mm, 1400 mm,
1500 mm

Breedte:

750 –1550 mm

Breedte:

600 –1100 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Zijwand voor pendeldeur

Kwartronde zwaaideur
met 2 vleugels

Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten en 1 vleugel

Vijfhoekige zwaaideur
met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte:

200 –1200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Breedte: 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Breedte:

735 –1135 mm

Breedte:

785 –1090 mm

Hoogte:

Hoogte:

1900 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

1900 mm

HÜPPE Design elegance
Schuifdeuren

Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Schuifdeur 1-delig met vast
segment

Zijwand voor schuifdeur 1-delig
met vast segment

Schuifdeur met vast segment en
zijdeel

Breedte:

700 –1300 mm

Breedte:

900 –2000 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Breedte:

1200 –2400 mm

Hoogte:

1200 –2000 mm

Hoogte:

1200 –2000 mm

Hoogte:

500 –2000 mm

Hoogte:

1200 –2000 mm

Schuifdeur 2-delig met vaste
segmenten

Zijwand voor schuifdeur 2-delig
met vaste segmenten/schuifdeur
met vast segment en zijdeel

Kwartronde schuifdeur

Breedte:

1200 –2200 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Breedte:

700 –1200 mm

Hoogte:

1200 –2000 mm

Hoogte:

500 – 2000 mm

Hoogte:

1900 mm/2000 mm

MEDIUM 92 93

HÜPPE Design pure

Het goede bewaren. Het betere ontwikkelen. Ons handelen is gericht op de consequente doorontwikkeling van onze producten, rekening houdend met de actuele
markttrends.
We hebben onze successerie HÜPPE 501
Design pure een „facelift“ gegund. Hierbij
is als bijdetijdse design-tegenhanger van
de HÜPPE Design elegance de HÜPPE Design pure ontstaan. Geniet van de hoge
transparantie van de materialen, de eerlijke rechtlijnige vormen en de doordachte
techniek.

HÜPPE
Design pure
Zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

MEDIUM 94 95

HÜPPE Design pure
Zwaaideuren

Puristisch design voor een gunstige prijs.

HÜPPE
Design pure
Zwaaideur met
zijdeel in nis

H
 ÜPPE
Design pure
Zwaaivouwdeur
(aan wand geklapt
en geopend)

HÜPPE
Design pure
Zwaaideur met vast
segment en zijwand

MEDIUM 96 97

HÜPPE Design pure
Zwaaideuren

• Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd
• Met zijwanden kunnen verschillende Walk-In oplossingen worden samengesteld
• Voor een barrièrevrije instap zijn alle modellen naar keuze met of zonder waterkering te monteren
• Het krachtige hef-/daalmechanisme garandeert een aangenaam fors aanvoelende deursluiting
• Modern bicolordesign optioneel:
chroom-look/wit, chroom-look/zwart, chroom-look/zilvermat en chroom-look/grijsbruin

Greep

Stabilisatiebeugel

Scharnier zwaaivouwdeur

Hef-/daalmechanisme geopend

Hef-/daalmechanisme gesloten

HÜPPE
Design pure
Zwaaivouwdeuren
met vast segment
als U-cabine

MEDIUM 98 99

HÜPPE Design pure
Schuifdeuren

Transparante schuifdeurserie in puristisch helder design.
De transparante schuifdeuren van HÜPPE Design pure
openen en sluiten dankzij de unieke Soft-Open-/Soft-Close-techniek* (optioneel) zelfstandig en eenvoudig wanneer
u de deurgreep licht aanraakt. Hoogste comfort voor de
hoogste eisen!

HÜPPE
Design pure
kwartrond
schuifdeur

HÜPPE
Design pure
schuifdeurhoekinstap
bicolor-uitvoering
chroom-look/zwart

Naadloos afdekprofiel

* niet verkrijgbaar bij kwartrond

Binnenaanzicht geleidingsrail
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Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chroom-look/wit

Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chroom-look/zwart

Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chroom-look/zilvermat

Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chroom-look/grijsbruin

HÜPPE Design pure
Schuifdeuren

•	door het naadloze afdekprofiel werkt de geleidingsrail foutloos
•	verkrijgbaar als vierhoekige, kwartronde en nisvariant
•	standaardhoogten 1900 mm en 2000 mm
•	handige naar binnen en buiten zwaaiende deurelementen voor eenvoudige reiniging
•	naar keuze montage met waterkering voor extra waterdichtheid of barrièrevrije inbouw zonder
	waterkering mogelijk
• Modern bicolordesign optioneel:
chroom-look/wit, chroom-look/zwart, chroom-look/zilvermat en chroom-look/grijsbruin
•	optioneel met Soft-Open-/Soft-Close-techniek verkrijgbaar
HÜPPE
Design pure
schuifdeur 2-delig met
vaste segmenten

HÜPPE
Design pure
schuifdeur 1-delig
in nis

greep

uitneembare deurelementen
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HÜPPE Design pure
Zwaaideuren

Zwaaideur

Zwaaideur met vaste segmenten

Zwaaivouwdeur

Breedte:

500 –1100 mm

Breedte:

750 –1550 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Zwaaivouwdeur met vast segment
Breedte:

700 –1200 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Zwaaideur met zijdeel in nis

Zwaaideur met vast segment met
zijdeel in nis

Zijwand alleenstaand

Breedte:

Breedte:

900 –1800 mm

Breedte:

200 –1600 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Hoogte: 	 1400 –2000 mm

Hoogte: 	 1400 –2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Pendeldeur in nis

Pendeldeur voor zijwand

Zijwand voor pendeldeur

Zwaaideur met vast segment voor
Walk-In

800 –1600 mm

Zijwand voor zwaaideur

Breedte:

500 –1800 mm

Breedte:

500 –1600 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Breedte:

1300 mm, 1400 mm,
1500 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

1400 –2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Kwartronde zwaaideur met 2
vleugels

Kwartronde zwaaideur met vaste
segmenten, 2 vleugels

Breedte: 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Breedte:

735 –1135 mm

Hoogte:

Hoogte:

tot 2000 mm

tot 2000 mm

HÜPPE Design pure
Schuifdeuren

Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Schuifdeur 1-delig met vast
segment

Zijwand voor schuifdeur 1-delig
met vast segment

Schuifdeur met vast segment en
zijdeel

Breedte:

700 –1300 mm

Breedte:

900 –2000 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Breedte:

1200 –2400 mm

Hoogte:

1200 –2000 mm

Hoogte:

1200 –2000 mm

Hoogte:

500 –2000 mm

Hoogte:

1200 –2000 mm

Schuifdeur 2-delig met vaste
segmenten

Zijwand voor schuifdeur 2-delig
met vaste segmenten/schuifdeur
met vast segment en zijdeel

Kwartronde schuifdeur

Breedte:

1200 –2200 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Breedte:

700 –1200 mm

Hoogte:

1200 –2000 mm

Hoogte:

500 – 2000 mm

Hoogte:

1900 mm/2000 mm

MEDIUM 104 105

HÜPPE Aura elegance

Als er een essentie van het douchen
bestaat, dan is het wel de HÜPPE Aura
elegance. De zwaaideur-serie is het betrouwbare antwoord op alle vragen naar
een veilige, solide douche tegen eerlijke
voorwaarden.
Wie daarbij niet wil inleveren op de hoge
kwaliteit van echt glas, wordt hier niet
teleurgesteld. Duidelijke vormen en een
hoogwaardige uitvoering maken HÜPPE Aura elegance tot een voortreffelijke
oplossing die zich afhankelijk van de
gegeven omstandigheden telkens weer
optimaal weet aan te passen.
HÜPPE Aura elegance. Moderne interieurontwerp kan zo eenvoudig zijn.

HÜPPE
Aura elegance
zwaaideur
hoekinstap met
vaste segmenten

BASIC 106 107

HÜPPE Aura elegance
Zwaaideuren

Combineer leven met kwaliteit!

HÜPPE
Aura elegance
kwartrond zwaaideur
met vaste segmenten
en 2 vleugels

HÜPPE
Aura elegance
zwaaideur met vast
segment en zijwand

H
 ÜPPE
Aura elegance
zwaaideur met vast
segment voor nis

HÜPPE Aura elegance
Handgreep

BASIC 108 109

HÜPPE Aura elegance
Zwaaideuren

Zwaaideur hoekinstap
met vaste segmenten

Zwaaideur met vast segment
voor nis

Zwaaideur met vast segment voor
zijwand en hoekinstap

Zijwand

Breedte:

700 –1200 mm

Breedte:

700 –1200 mm

Breedte:

700 –1200 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten en 2 vleugels

Vijfhoekige zwaaideur
met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte: 900x900 mm, 1000x1000 mm Breedte: 900x900 mm, 1000x1000 mm
Hoogte:

1900 mm

Hoogte:

1900 mm
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HÜPPE Classics 2

Markant design plus klein budget! De
nieuwe generatie van de HÜPPE Classics
overtuigt met een omvangrijk en doordacht programma van moderne douches
met echt glas in de prijsinstapsector.
Naast de beproefde schuif- en zwaaideurmodellen bieden we voor het eerst drempelloos beloopbare EasyEntry schuifdeuroplossingen.
Edele zilver-hoogglans profielen spelen
de vormgevende sleutelrol en vormen
esthetische verbindingen met de hoogwaardige segmenten met echt glas van
de douchewand en de haptisch aangenaam gevormde chroom-relinggreep.
Een markant productdesign ontwikkeld
in nauwe samenwerking van HÜPPE /
Phoenix Design.

HÜPPE
Classics 2
EasyEntry Schuifdeur
1-delig met vast
segment in combinatie
met zijwand
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HÜPPE Classics 2
Schuifdeuren

• Uitstekend loopgedrag van de deursegmenten door hoogwaardige dubbele rollen
• Eenvoudige reiniging door innovatieve reinigingsknoppen bij alle schuifdeurmodellen
• Hoekverbinding en relinggreep in chroom-look
• Gepatenteerd HÜPPE Kedersysteem voor eenvoudige montage

HÜPPE Classics 2
Schuifdeur 2-delig met
vast segment

HÜPPE Classics 2
Schuifdeur hoekinstap
2-delig

Dubbele rollen voor super loopgedrag van de deursegmenten

De reinigingsknop maakt een eenvoudige reiniging van de
deursegmenten mogelijk

BASIC 114 115

HÜPPE Classics 2
Zwaaideuren

Maak uw droom waar.

HÜPPE Classics 2
Kwartronde zwaaideur
met vaste segmenten,
2 vleugels

Hef-/
daalmechanisme

M
 ontage ook mogelijk
zonder afwateringsstrip voor een
barrièrevrije instap

HÜPPE Classics 2
Zwaaideur met
vast segment
en zijwand
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HÜPPE Classics 2
Zwaaideuren

• Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd
• Alle zwaaideurmodellen kunnen naar keuze gemonteerd worden met overloopbeschermingsstrip
voor optimale afdichting of zonder overloopbeschermingsstrip voor een barrièrevrije instap
• Het krachtige hef-/daalmechanisme brengt de deuren bij het openen ongeveer 5mm omhoog
en voorkomt zo dat de afdichtingsprofielen over de vloer slepen

HÜPPE Classics 2
Pendeldeur in nis

Design-relinggreep in chroom

HÜPPE Classics 2
Zwaaideur in nis
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HÜPPE Classics 2
Schuifdeuren + EasyEntry schuifdeuren

Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Schuifdeur hoekinstap 3-delig

Schuifdeur hoekinstap 2-delig (1/2)

Schuifdeur hoekinstap 3-delig (1/2)

Breedte:

700 –1250 mm

Breedte:

700 –1250 mm

Breedte:

700 –1250 mm

Breedte:

700 –1250 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Schuifdeur 1-delig met vast segment

Schuifdeur 2-delig met vast segment

Zijwand voor schuifdeur

Schuifdeur

Breedte:

1000 –1700 mm

Breedte:

700 –1500 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Breedte:

800 –1250 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

1900/2000 mm

EasyEntry
schuifdeur hoekinstap 2-delig

EasyEntry
schuifdeur hoekinstap 2-delig (1/2)

EasyEntry
schuifdeur 1-delig met vast segment

Zijwand voor EasyEntry schuifdeur

Breedte:

700 –1250 mm

Breedte:

700 –1250 mm

Breedte:

1000 –1800 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

EasyEntry schuifdeur
Breedte:

800 –1250 mm

Hoogte:

2000 mm

HÜPPE Classics 2
Zwaaideuren

Zwaaideur hoekinstap

Zwaaideur voor zijwand/Hoekinstap

Zwaaideur in nis

Zwaaideur hoekinstap met vaste
segmenten

Breedte:

500 –1100 mm

Breedte:

500 –1100 mm

Breedte:

500 –1100 mm

Breedte:

700 –1550 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Zwaaideur met vast segment voor
zijwand/Hoekinstap

Zwaaideur met vast segment in nis

Zijwand voor zwaaideur

Breedte:

700 –1550 mm

Breedte:

700 –1550 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Pendeldeur in nis

Pendeldeur voor zijwand

Zijwand voor pendeldeur

Zwaaideur met vaste segmenten,
2 vleugels (1/2)

Breedte:

500 –1800 mm

Breedte:

500 –1600 mm

Breedte:

200 –1200 mm

Breedte:

735 –1135 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

1900/2000 mm
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HÜPPE Alpha 2

Alles begint bij Alpha. Uw start van de
dag. En uw instap in de HÜPPE merkwereld. Geniet van het fijne gevoel, om voor
al uw behoeften gewoon overtuigende
oplossingen te hebben. Functioneel en
heerlijk gemakkelijk in onderhoud – zo
komt deze serie tegemoet aan mensen,
die van beschaafd en ongecompliceerd
houden.
Maak een begin – informeer u nader op
de volgende pagina’s.

HÜPPE Alpha 2
Schuifdeur 1-delig
met vast segment

BASIC 122 123

HÜPPE Alpha 2

De instap in de merkwereld van HÜPPE.

HÜPPE Alpha 2
Schuifdeur
hoekinstap 2-delig

HÜPPE Alpha 2
Schuifdeur
hoekinstap 2-delig,
uitvoering in
kunstglas

HÜPPE Alpha 2
zwaaideur

H
 ÜPPE Alpha 2
kwartronde
schuifdeur

HÜPPE Alpha 2
Schuifdeur
hoekinstap 3-delig
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HÜPPE Alpha 2

• Uitstekend loopgedrag van de deursegmenten door hoogwaardige dubbele rollen
• Eenvoudige reiniging door innovatieve reinigingsknoppen bij alle schuifdeurmodellen
• Chroomapplicaties bij hoekverbinding en knopgreep
• Gepatenteerd HÜPPE Kedersysteem voor eenvoudige montage
• Uitvoering in kunstglas altijd in uitvoering met profiel en met greeplijst
Hoekverbinding

K
 nopgreep

Reinigingsknop

M
 odern, transparant
design in uitvoering
met gedeeltelijke
omlijsting

HÜPPE Alpha 2
Pendeldeur
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HÜPPE Alpha 2

Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Schuifdeur hoekinstap 3-delig

Schuifdeur 1-delig met vast segment

Schuifdeur 2-delig met vast segment

Breedte:

600 –1250 mm

Breedte:

700 –1250 mm

Breedte:

1000 –1700 mm

Breedte:

800 –1500 mm

Hoogte:

tot 1900 mm

Hoogte:

tot 1900 mm

Hoogte:

tot 1900 mm

Hoogte:

tot 1900 mm

Schuifdeur 3-delig alle
deursegmenten beweegbaar

Zwaaideur

Pendeldeur

Breedte:

800 –1450 mm

Breedte:

600 –1000 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

tot 1900 mm

Zijwand

Breedte glas

600 –1200 mm

Breedte glas

200 –1200 mm

Breedte kunstglas

600 –1000 mm

Breedte kunstglas

200 –1000 mm

Hoogte:

tot 1900 mm

Hoogte:

tot 1900 mm

Schuifdeur
Breedte:

800 –1250 mm

Hoogte:

tot 1900 mm
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HÜPPE Walk-In modellen

30

Iedereen heeft een plaats nodig om op

JAAR

GARANTIE

krachten te komen. Een plaats waar we
ons kunnen terugtrekken en waar we ons
lichaam En ziel kunnen laten besprenkelen. Een plaats waar we in alle rust Inspiratie en ontspanning vinden.
De HÜPPE Walk-In modellen nodigen ons
daartoe uit. Vrijstaande, grote glasdelen
bieden ons de ruimte voor een speciale
ervaring. Volledig zonder deuren die geopend moeten worden of bodemprofielen die een storende factor kunnen zijn.
Daarom individueel naar uw behoefte
vorm gegeven.

HÜPPE
Duplo pure
gedeeltelijk met
omlijsting

132 133

30
JAAR

GARANTIE

HÜPPE Walk-In modellen

Open voor de grote douchebeleving.

30
JAAR

GARANTIE

HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm
Walk-In model 1
met zandstraaldecor
Oriënt

HÜPPE
Design pure
Zwaaideur met vast
segment en zijwand

 ÜPPE Solva pure
H
profielarm,
Walk-In zijwand met
beweeglijk segment
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HÜPPE Walk-In modellen

Barrièrevrij en gewoon mooi.

H
 ÜPPE
Design elegance
Zijwand alleenstaand
met tweede zijwand

30
JAAR

GARANTIE

H
 ÜPPE
Studio Paris elegance
Zonder omlijsting
Walk-In model 3

HÜPPE
Enjoy pure
gedeeltelijk met
omlijsting
Zijwand alleenstaand,
Chroomdecor Element
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HÜPPE Walk-In modellen

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure

Zijwand alleenstaand

Zwaaideur met vast segment voor
Walk-In

Breedte:

200 –1200 mm

Breedte:

tot 1500 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

Hoogte:

2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance profielarm, HÜPPE Enjoy pure profielarm

HÜPPE Enjoy elegance met profiel HÜPPE Enjoy pure met profiel

Zijwand alleenstaand

Walk-In zijwand met beweeglijk
segment *

Zijwand alleenstaand

Breedte:

200 –1600 mm

Breedte:

300 –1600 mm

Breedte:

300 –1200 mm

Breedte:

300 –1600 mm

Hoogte:

600 –2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Hoogte:

2000 mm

Hoogte:

1600 –2000 mm

Walk-In zijwand met beweeglijk
segment *

HÜPPE Duplo pure

Walk-In
Breedte:

1000 –2000 mm

Hoogte:

1000 –2000 mm

HÜPPE Solva pure profielarm

HÜPPE Solva pure profielarm

HÜPPE Solva pure met profiel

Zijwand alleenstaand

Walk-In zijwand met beweeglijk
segment

Walk-In zijwand met beweeglijk
segment

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte:

200 –1800 mm

Hoogte:

600 –2200 mm

Hoogte:

600 –2200 mm

Hoogte:

1200 –2200 mm

* Uitsluitend verkrijgbaar als HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Walk-In modellen

HÜPPE Studio Paris elegance profielarm, HÜPPE Studio Berlin pure profielarm

Zijwand alleenstaand

Zijwand vrijstaand

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte:

300 –1800 mm

Walk-In modell 1
Breedte:

1200 –1800 mm

Hoogte:

tot 2500 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance profielarm, HÜPPE Studio Berlin pure profielarm

Walk-In modell 2

Walk-In modell 3

Breedte
Zijwand links:
Zijwand rechts:

Breedte
Zijwand links:
Zijwand rechts:

300 –1800 mm
300 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

Walk-In modell 4
Breedte:

300 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

300 –1800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance met profiel, HÜPPE Studio Berlin pure met profiel

Zijwand alleenstaand

Zijwand vrijstaand

Breedte:

200 –1800 mm

Breedte:

300 –1800 mm

Walk-In modell 1
Breedte:

1200 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance met profiel, HÜPPE Studio Berlin pure met profiel

Walk-In modell 2

Walk-In modell 3

Breedte
Zijwand links:
Zijwand rechts:

Breedte
Zijwand links:
Zijwand rechts:

Hoogte:

300 –1800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm

Hoogte:

Walk-In modell 4
Breedte:

300 –1800 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

300 –1800 mm
300 –1800 mm
tot 2200 mm
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HÜPPE badwanden

30

Baden of douchen? Waarom niet alle-

JAAR

GARANTIE

bei? Laat u niet beperken en geniet zoveel u wilt. HÜPPE badkuipwanden bieden voor iedere ruimtesituatie de
perfecte oplossing. Open of gesloten,
rond of hoekig – u beslist.

HÜPPE
Solva pure
Zwaaivouwdeur
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HÜPPE badwanden

Belist u op gevoel, niet uit noodzaak.

HÜPPE
Design pure 1-delig

HÜPPE
Combinett 2
3-delig

HÜPPE
Design pure
Zwaaivouwdeur

142 143

HÜPPE badwanden

HÜPPE Combinett 2

2-delig

3-delig

met breed 1e segment

Zijwand

Breedte:

600 –1246 mm

Breedte:

1005 –1635 mm

Breedte:

1005 –1635 mm

Breedte:

200 –1120 mm

Hoogte:

1200 –1500 mm

Hoogte:

1200 –1500 mm

Hoogte:

1200 –1500 mm

Hoogte:

tot 1200 mm

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure

1-delig

2-delig

Zwaaivouwdeur

Zijwand

Breedte:

750 –765 mm

Breedte:

950 –965 mm

Breedte:

tot 1200 mm

Breedte:

200 –1120 mm

Hoogte:

1500 mm

Hoogte:

1500 mm

Hoogte:

tot 1500 mm

Hoogte:

tot 1200 mm

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure

3-delig
Breedte:

1000 –1600 mm

Hoogte:

tot 1500 mm

HÜPPE Solva pure pure sans cadre

1-delig

1-delig met vast segment

Zwaaivouwdeur

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

600 –1500 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

HÜPPE Solva pure avec cadre partiel

1-delig

1-delig met vast segment

Zwaaivouwdeur

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

600 –1500 mm

Breedte:

500 –1250 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2000 mm

HÜPPE Studio Paris elegance pure profielarm, HÜPPE Studio Berlin pure profielarm

1-delig

1-delig met vast segment

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

600 –1500 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance pure profielarm, HÜPPE Studio Berlin pure profielarm

1-delig

1-delig met vast segment

Breedte:

500 –1000 mm

Breedte:

600 –1500 mm

Hoogte:

tot 2200 mm

Hoogte:

tot 2200 mm
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HÜPPE profielkleuren

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure

Enjoy
elegance

Enjoy
pure

zwart
wit

*

*

*

*

grijsbruin
zilver hoogglans
titaan zilver
silber matt
chroom-look
chroom/chroom
chroom-look/zilvermat
chroom-look/zwart
chroom-look/wit
chroom-look/grijsbruin

* niet verkrijgbaar bij Enjoy elegance profielarm

silber matt

wit

chroom-look

zilver hoogglans

titaan zilver

chroom/chroom

zwart

grijsbruin

Design
elegance

Design
pure

*

*

*

*

*

*

*

*

Aura
elegance

Classics 2

Alpha 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

Combinett 2

* niet verkrijgbaar bij zijwanden voor schuifdeuren, bij zwaaideuren en bij badwanden

chroom-look/zilvermat

chroom-look/zwart

chroom-look/wit

chroom-look/grijsbruin
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HÜPPE glazen/decors

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure

Enjoy
elegance

Enjoy
pure

Kunstglas Pacific S helder
grijs
grijs Anti-Plaque

*

helder
helder Anti-Plaque
Karo
Karo Anti-Plaque
brons
brons Anti-Plaque

*

Privatima
Privatima Anti-Plaque
Bubbles
Bubbles Anti-Plaque
Sand Plus
Sand Plus Anti-Plaque

*

Spiegelglas
Spiegelglas Anti-Plaque

*

*

*

**

**

Combidekor Sand Plus
Combidekor Sand Plus Anti-Plaque
Chroomdecor element
Chroomdecor element Anti-Plaque
* niet verkrijgbaar bij kwartrond en vijfhoekig
** alleen bij Enjoy elegance/Enjoy pure gedeeltelijk met omlijsting zijwand alleenstaand

Pacific S helder

helder/helder Anti-Plaque

grijs/grijs Anti-Plaque

brons/brons Anti-Plaque

Privatima/Privatima Anti-Plaque

Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque

Karo/Karo Anti-Plaque

Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

Design
elegance

Design
pure

*

*

*

*

*

*

**

**

Aura
elegance

Classics 2

Alpha 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

Combinett 2

* niet verkrijgbaar bij kwartrond
** alleen bij Design elegance/Design pure zijwand alleenstaand
*** niet bij zwaaideur

HÜPPE Anti-Plaque
Dit bijzonder gemakkelijk te reinigen glas laat water eenvoudig afdruipen. Vuil- en kalkafzettingen
worden op deze manier duidelijk gereduceerd. Wat toch nog achterblijft, kunt u heel eenvoudig
afvegen.

Spiegelglas/
Spiegelglas Anti-Plaque

Combidekor Sand Plus/
Combidekor Sand Plus Anti-Plaque

zonder Anti-Plaque

met Anti-Plaque

Chroomdecor element/
Chroomdecor element Anti-Plaque
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HÜPPE deursystemen

Studio Paris
elegance
Omlijsting

Studio Berlin
pure

Vista
pure

Solva
pure

Refresh
pure
met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

en profielarm

en profielarm

en profielarm

en profielarm

Basisvorm

Nis
Schuifdeur
Zwaaideur
Pendeldeur
Zwaaivouwdeur
Vierhoekig
Schuifdeur
Zwaaideur
Pendeldeur
Zwaaivouwdeur
Kwartrond
Schuifdeur
Zwaaideur
Vijfhoekig
Zwaaideur
Halfrond
Zwaaideur
Vrijstaand met
drie zijden
U-cabine
Walk-In
Walk-In

* niet in uitvoering zonder omlijsting verkrijgbaar

Enjoy
elegance/
pure

Design
elegance

Design
pure

Aura
elegance

Classics 2

Alpha 2

Duplo
pure

Xtensa
pure

met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

en profielarm

*
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HÜPPE EasyStyle wandbekleding

Wilt u uw badkamer nieuw inrichten, het bad vervangen door een
drempelloos toegankelijke douche,
maar schrikt u terug voor een
complete renovatie? Dan is HÜPPE
EasyStyle exact de juiste oplossing
voor u.

NA

Met HÜPPE EasyStyle wandbekleding kunt u uw badkamer eenvoudig en snel een nieuwe stijl verlenen
– zonder vuil, stof en lawaai.

VOOR
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HÜPPE EasyStyle wandbekleding

HÜPPE EasyStyle wandbekleding is
verkrijgbaar in vier verschillende decors. Houdt u van warme kleuren en
rustieke houtoptiek? Dan kunt u een
van de beide houtdecors kiezen. Uw
voorkeur gaat meer uit naar de coole, puristische look? Dan is ons beton- of steendecor de juiste keus

voor u. Door de speciale oppervlakveredeling met UV-lak voelen alle
decors echt aan en vuil en kalk hebben nauwelijks een kans, om zich af
te zetten. Voor de reiniging is een
zachte doek en een mild reinigingsmiddel, zoals bijvoorbeeld HÜPPE
Top Plus, voldoende.

NA

VOOR

Keuze uit 4 trendy decors:

Pijnboom gekalkt

HÜPPE EasyStyle – overtuigend in design en
functie

		


		

		

		

3 mm dikke aluminium achterwandplaten
met eenzijdige, directe digitale plaatprint
Oppervlakveredeling met UV-lak
Slijtvast, kleurecht, krasvrij en bestand
tegen chemicaliën
Voegloos en exact passend aan te zetten
dankzij doorlopend decor
Keuze uit 4 trendy decors met
realistische haptische indruk

HÜPPE EasyStyle – heel easy te monteren

Landhuis spar

		De 3 mm dikke aluminiumcompoundplaten
		 kunnen eenvoudig op bestaande, voorbereide
		 tegels of wanden worden geplakt
		Op maat snijden van de platen vindt direct
		 op locatie plaats met gewoon gereedschap
		Montage met HÜPPE montage-kit (silicone en
		 plakband) of HÜPPE oppervlakte lijm voor
		 volledige verlijming
		Montage optioneel met aluminiumprofielen
		mogelijk

HÜPPE EasyStyle – heel easy te reinigen

Beton

Donkere steen


		

		
		
		

De oppervlakveredeling met UV-lak verhindert
kalk - en vuilafzettingen grotendeels
Wat toch nog overblijft, kan met een zachte
doek en een mild schoonmaakmiddel,
zoals bijvoorbeeld het HÜPPE Top Plus mild
reinigingsmiddel, worden verwijderd
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HÜPPE douchebakken en doucheplateaus

Een individuele vormgeving van de
badkamer wordt pas door een passende douchebak voltooid. De combinatie
van HÜPPE douchewand en -bak garandeert een optimale harmonie van functie en design. Verzonken of op een betegelde tegelvloer – HÜPPE biedt u voor
iedere inbouwsituatie de juiste oplossing.

H
 ÜPPE EasyFlat

156 157

HÜPPE douchebakken en doucheplateaus

Kwaliteit uit natuurlijke grondstoffen
• Gefabriceerd uit onder anderen de natuurlijke materialen marmer,
kwartszand en gesteentemeel
• Grote stevigheid, vormvast en torsiestijfheid vanwege de stevige binding van de materialen
• Warmte vasthoudende eigenschappen van het materiaal;
daarom zeer huidvriendelijk en aangenaam om over te lopen
• Hoge slijtvastheid van het oppervlak: bijzonder slag- en slijtvast,
kleurvast en onderhoudsvriendelijk
• Speciale geluidsisolatie voor bijzonder stil douchen
• Lage douchebak hoogte (30mm ) voor een gemakkelijke instap
• Eenvoudige montage: installatie op de vloer en installatie zonder poten mogelijk
• Perfecte pasnauwkeurigheid bij alle HÜPPE doucheschermen

HÜPPE Purano
vierhoekig, kwartrond,
vijfhoekig, halfrond

HÜPPE Purano douchebak
De vlakke douchebak met decente doucheverlaging is standaard voorzien van antislipwerking en biedt
een scala aan inbouwmogelijkheden.
• Bijzonder vlakke douchebak met decente doucheverlaging (26mm)
• Antislipwerking standaard
• Geringe diepte is geschikt voor inbouw op de vloer en garandeert een eenvoudige instap
• Direct aanleggen van de tegels tegen de bakrand mogelijk
• Afvoervermogen afhankelijk van afvoergarnituur (optioneel verkrijgbaar): 0,6l/sec.
• Afvoergarnituur met chroomdeksel optioneel verkrijgbaar
• Optioneel zijn er meerdere afvoerpluggen verkrijgbaar
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HÜPPE douchebakken en doucheplateaus

HÜPPE doucheplateaus
De HÜPPE doucheplateaus kunnen net als traditionele tegels gewoon op de dekvloer worden ingebouwd en voldoen daardoor aan alle eisen van een barrièrevrije badkamer.
• Direct op de vloer in te bouwen en geschikt voor rolstoelen
• Direct aanleggen van de tegels tegen de bakrand mogelijk
• Optimaal afschot zorgt voor het goed weglopen ook van grote waterhoeveelheden
door bijvoorbeeld regendouches
• Afvoervermogen afhankelijk van afvoergarnituur (optioneel verkrijgbaar): 0,5l-0,8l/sec.
• Optioneel zijn de HÜPPE Easy doucheplateaus uitgerust met antislip

HÜPPE EasyFlat doucheplateaus
• Puristisch design
• 100% vlakke afvoerafdekking van hoogwaardige minerale gieting
• Eenvoudig te reinigen, want de afdekking is eveneens voorzien
van een onderhoudsvriendelijke gelcoating
• Naast de standaardkleur wit glanzend zijn optioneel ook de kleuren beige mat,
antraciet mat of wit mat verkrijgbaar

H
 ÜPPE EasyFlat
vierhoekig

HÜPPE EasyStep
vierhoekig

 erschillende
V
afvoerkappen
optioneel naar
keuze

chroom / rond

wit / rond

goud 24 karaat / rond

wit / vierhoekig

HÜPPE EasyStep doucheplateaus
• Supervlak doucheplateaus zonder doucheverlaging
• Speciaal maatwerk mogelijk, zodat er een scala aan
inbouwsituaties gerealiseerd kan worden
• HÜPPE afvoergarnituur met chroomdeksel en 3 verdere
designs en kleuren optioneel verkrijgbaar
• Door het glanzende, gladde oppervlak in wit past de
HÜPPE EasyStep bijzonder goed bij andere producten zoals
bijvoorbeeld acryl-baden en keramiek
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HÜPPE douchebakken en doucheplateaus

Purano

Vierhoekig

Vierhoekig

Kwartrond

Kwartrond

800x800

1200x700

800x800

1000x800

900x900

1400x700

900x900

900x1000

1000x1000

1200x800

800x1000

1000x900

750x900

1200X900

900x800

900x1200

900x700

1400X900

800x900

1200x900

1000x700

1000x1000

Vijfhoekig

Halfrond

900x900

1140x900

1000x1000

EasyStep

Vierhoekig

Vierhoekig

Vierhoekig

Vierhoekig / maatwerk

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

EasyFlat

Vierhoekig

Vierhoekig

Vierhoekig

1000x800

900x900

1000x1000

1200x800

1000x900

1200x1000

1400x800

1100x900

1400x1000

1600x800

1200x900

1500x1000

1300x900

1600x1000

1400x900

1800x1000

1500x900
1600x900
1700x900
1800x900
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HÜPPE accessoires en informatie

Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze filosofie, want
wij voelen ons verantwoordelijk voor het milieu. Daarom zetten we in op zo natuurvriendelijk mogelijke grondstoffen als
glas en aluminium en werken permanent aan de minimalisering van de emissie van schadelijke stoffen. HÜPPE doucheschermen zijn uiteraard volledig te recyclen.

Deze catalogus kan u natuurlijk slechts een bescheiden overzicht van onze douchewereld bieden. Op onze website onder
www.hueppe.com vindt u veel verdere informatie over onze
o
 pbergsysteem
Butler 2000:
twee waterdoorlatende
verchroomde
messingbakjes met een
elegante ophanging
voor de wisser

producten en onze onderneming. Klikt u daar maar eens op
en laat u inspireren.
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HÜPPE kwaliteit en zekerheid

In de duurbelastingstest wordt gecontroleerd, of de douchebak bij een voortdurende belasting niet vervormt.

In de dichtheidstest blijkt dat spatwater
zeker in de douchewand blijft.

Douche met grote zekerheid.
Wij stellen de hoogste kwaliteitseisen aan ieder HÜPPE product en testen het daarom volgens alle regelen der kunst.
Daarbij gaan we zelfs verder dan de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld de DIN EN 14428 (CE-identificatie). Hetzelfde geldt
ook voor onze garantie en service. Ofwel vanwege de nakoopgarantie op slijtagedelen ofwel vanwege het TÜV-GS
certificaat – met HÜPPE speelt u altijd op zeker.

In de zandzaktest wordt bewezen dat glas
en kunstglas bij een eventuele val niet uit
het profiel vallen.

30
JAAR

GARANTIE

Vol overtuiging gegarandeerd voor 30 jaar
Op alle HÜPPE producten uit de PREMIUM-sector* krijgen particuliere kopers
een garantie van 30 jaar. Deze garantie geldt voor het particulier gebruik in
huis van de douchewand bij eventuele gebreken bij materiaal en/of afwerking. De exacte garantievoorwaarden worden bij de koop overhandigd resp.
kunnen direct bij HÜPPE worden opgevraagd.
De garantietermijn begint met de registrering van de HÜPPE douchewand
binnen 180 dagen vanaf de aankoopdatum. Online onder www.hueppe.com
of per post (adres op de achterzijde van deze brochure). Voor de registrering
van de garantie heeft de klant de rekening/het aankoopbewijs en het identnummer nodig, dat op de douchewand is geplakt of in de meegeleverde productpas staat.

meer onder: www.hueppe.com

*geldt voor alle modellen van de series HÜPPE Studio Paris elegance, HÜPPE Studio Berlin pure,
HÜPPE Vista pure, HÜPPE Solva pure en HÜPPE Duplo pure.

HÜPPE Belgium N.V.,
Leuvensesteenweg 49, B-1932 St. Stevens Woluwé, Tel. 02 726 00 30, Fax 02 726 66 87
e-mail hueppe.be@hueppe.com

096227002 / 03.17 / SD-S-H

Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

www.hueppe.com

