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HÜPPE-configurator

DOUCHEBAKKEN | WANDBEKLEDINGEN | DOUCHESCHERMEN

DOUCHEBAKKEN

HÜPPE EasyFlat
Steen ontmoet design
Bij matte oppervlakken antislip klasse A / PN12 / R9
German Design Award Winner 2018
Verkrijgbaar in 20 maten
Modern design met 100% vlakke afvoerafdekking
Verkrijgbaar in 5 kleuren
Randhoogte 30 mm (inclusief afvoer: 52 mm)
Optioneel met EasyProtect antislip klasse C / PN24 / R11

2

NATUURLIJK in vijf kleuren

wit

wit mat

beige mat

grijs mat

antraciet mat

HÜPPE EasyFlat met optionele antislip EasyProtect

Installatiemogelijkheden

Verzonken in
de vloer

Vlak opgelegd

Op poten,
douchebakframe of
sokkel
gemonteerd
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WANDBEKLEDING

HÜPPE EasyStyle
Een nieuwe stijl voor de badkamer
Hygiëne en onderhoud: Aluminiumsandwichplaten in de standaardmaten 1000 x 2550 mm en
1500 x 2550 mm, maken een royale doucheruimte zonder tegelvoegen mogelijk. Dit maakt
een snelle en eenvoudige reiniging mogelijk en de doucheruimte blijft op lange termijn hygiënischer.
Individualisering: Moderne design collecties met talrijke decors. Ook individuele decors (zijn mogelijk
op aanvraag). Hiervoor zijn verschillende afsluit- en verbindingsprofielen verkrijgbaar met een kleur
afgestemd op de design collectie.
48-uurs renovatie: HÜPPE EasyStyle wandbekleding is bijzonder eenvoudig te verwerken.
Dit betekent een snelle en propere montage zonder veel lawaai of vuil – de badkamer kan snel weer
worden gebruikt.
Lange levensduur: Dankzij de speciale oppervlakteveredeling met UV-lak is de HÜPPE EasyStyle
wandbekleding kras-, stoot- en chemicaliënbestendig. Deze eigenschappen zorgen dat het materiaal
een bijzonder lange levensduur heeft en ongevoelig is.
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3-voudig-stoot-hoekkapje voor combinatie
hoek buiten

Afsluiting recht /
eindstuk recht

2-voudig-stoothoekkapje
voor combinatie
afsluiting recht

Naadverbinding /
vlakverbinding

STANDARD COLLECTION

Hoek buiten / hoekverbinding op de hoek

wit
055

manhattan
080

zilvermat
087

basaltgrijs
130

lichtbruin
131

donkergrijs
132
499 (voorbeeld*)

Landhuis spar 42B

Pijn gekalkt 42A

Italian Stone wit Vilar 41E

Italian Stone grijsbeige Vilar 41 H

Italian Stone zandbeige Vilar 41K

Italian Stone bruin Vilar 41N

Barcelona antraciet 43A

Barcelona wit 43B

Barcelona Tiles zwart/wit 43C

Italian Stone wit 41F

Italian Stone grijsbeige 41R

Italian Stone zandbeige 41L

Italian Stone bruin 41S

Barcelona grijsbeige 43D

Barcelona zandbeige 43E

Barcelona bruin 43G

Barcelona Tiles 43F

Italian Stone antraciet Vilar 41C

Italian Stone antraciet 41A

ITALIAN STONE COLLECTION:

Beton 41B

Italian Stone bruin Tile 41P

Italian Stone zandbeige Tile 41M

Italian Stone grijsbeige Tile 41J

Italian Stone grijsbeige Tile 41J

Italian Stone antraciet Tile 41D

Decors en profielen
BARCELONA DESIGN COLLECTION:

INDIVIDUEEL

*Foto:
Günter Havlena/
pixelio.de

zilver glans
116

Hoek binnen / hoekverbinding in de hoek
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NIEUWE PROFIELKLEUR

HÜPPE Black Edition
Minimalistisch design, benadrukt door de kracht van
de kleur
Alle onderdelen zijn matzwart gelakt
Verkrijgbaar voor vele modellen uit de volgende series:
HÜPPE Classics 2 EasyEntry Schuifdeuren
HÜPPE Design pure Zwaaideuren en Walk-In-zijwanden
HÜPPE Studio Berlin pure
HÜPPE Xtensa pure
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HÜPPE Design pure

HÜPPE Classics 2 EasyEntry

7

NIEUWE PROFIELKLEUR

HÜPPE Black Edition
Geïnspireerd door de actuele industriële look
Alle onderdelen zijn matzwart gelakt
Verkrijgbaar voor vele modellen uit de volgende series:
HÜPPE Classics 2 EasyEntry Schuifdeuren
HÜPPE Design pure Zwaaideuren en Walk-In-zijwanden
HÜPPE Studio Berlin pure
HÜPPE Xtensa pure
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HÜPPE Studio Berlin pure

HÜPPE Xtensa pure
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NIEUWE MODELLEN

HÜPPE Xtensa pure
Douchen op het hoogste niveau
Badwand Schuifdeur 1-delig met vast segment
Schuifdeur 1-delig met vast segment en zijdeel voor nis of met zijwand
Plafondsteun speciaal voor HÜPPE Xtensa pure + universele plafondsteun

Badwand
Schuifdeur 1-delig met vast segment
NIEUW:
Plafondsteun voor Xtensa pure

NIEUW:
Universele plafondsteun
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Schuifdeur 1-delig met vast segment en
zijdeel in nis

Schuifdeur 1-delig met vast
segment, zijdeel en zijwand
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NIEUWE MODELLEN

HÜPPE Xtensa pure
Douchen op het hoogste niveau
Schuifdeur hoekinstap 2-delig
Schuifdeur 2-delig met 2 vaste segmenten voor nis of met zijwand
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HÜPPE Xtensa pure
Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Schuifdeur 2-delig met vaste segmenten
en zijwand

Schuifdeur 2-delig met
vaste segmenten
in nis

13

NIEUWE OPTIE VOOR WALK-IN MODELLEN

HÜPPE ConnectPro
Uitbreiding voor nog betere spatwaterbescherming
Vast segment zonder beweegbaar segment voor installatie als uitbreiding bij Walk-In modellen
Geen schroefverbinding noodzakelijk, door eenvoudige montage met het HÜPPE randsysteem
3 verschillende inbouwvarianten:
- vast segment
- beweegbaar segment
- optionele deur (zwaaideur of zwaaideur met vast segment)
Geschikt voor 6mm en 8mm glas

NIEUW:
Douchestoel - de praktische hulp
voor elke doucheruimte - in 2
maten (S en L) verkrijgbaar
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HÜPPE-configurator
Snel naar het juiste product!
Met de nieuwe HÜPPE product-configurator heeft u een behulpzame tool voor uw dagelijkse werk. Met een paar
klikken vindt u de passende productoplossing voor uw klant, ziet u de prijs of krijgt u direct alle relevante informatie
voor de montage. Profiteer van de volgende kernfuncties:
• Snelle filtering van geschikte oplossingen: Vanuit de ruimtesituatie, filtert u op basis van enkele kenmerken de
voor uw klant passende oplossingen.
• Alle relevante informatie op één plek: Direct bij het product krijgt u alle voor uw dagelijkse werk 			
noodzakelijke informatie, zoals productnummers, prijs, uitvoeringsvarianten, technische tekeningen of de 		
onderdelencatalogus.
• Geen notities nodig: Maak in een mum van tijd een PDF van het geconfigureerde product, inclusief alle 		
relevante informatie voor bestelling en montage.
• Geen langdurig opzoekwerk in de prijslijst: Direct het productnummer invoeren, de gewenste afmetingen, 		
profielkleuren, glazen en decors kiezen en u krijgt direct de betreffende prijs.
Hier kunt u klikken: U vindt de configurator op de startpagina www.hueppe.com of direct via
www.be.configurator.hueppe.com
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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

096489000/ 01.19 /BR-MH

Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

www.hueppe.com

