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HÜPPE. SHOWER AND SOUL.
Witamy w świecie HÜPPE. Witamy w świecie, z którego korzystasz co prawda tyl-

ko przez kilka minut w ciągu dnia, choć ma on tak wielkie znaczenie dla Twojego 

dobrego samopoczucia. Żadne pomieszczenie nie jest bardzie prywatne czy in-

tymne, jak ściany ze szkła, między którymi zraszasz ciało i ducha. Gdzie znajdu-

jesz spokój i odprężenie oraz nabierasz nowych sił i odzyskujesz świeżość.

HÜPPE chce Ci pomóc w stworzeniu przystani – schronienia tak indywidualnego, 

jak Twoja osoba.





E L E G A N C E

Może jesteś osobą dbającą o detale? Preferujesz płynne kształty, zmysłowe 
i pełne fantazji? Wtedy z pewnością odnajdziesz się w naszym świecie 

designu ELEGANCE.

HÜPPE. ŚWIATY DESIGNU.
Dobry design stawia w centrum człowieka i jego indywidualne potrzeby – jest to zasada, której 
 poświęciliśmy się od dawna, i którą chcemy w tym roku podkreślić przez wprowadzenie dwóch 
 nadrzędnych światów designu.



P U R E

A może lubisz funkcjonalność i klarowność – z prostymi liniami, 
skromność i  minimalizm? Wtedy nasz świat PURE stanie się na 

pewno Twoim przyjacielem.



Eleganckie produkty wymagają więcej uwagi, gdyż zostały one 
opracowane jako niezależne osobowości dla osób, które cenią 
płynne i obszerne kształty, chcąc nimi nadać szczególny akcent 
swojej łazience.

Tom Schönherr – Phoenix Design

ELEGANCE



Świat designu miękkich, płynnych kształtów. Naturalne, 
zmysłowe i pełne radości życia. Wiele wydaje się być  inspirowane 

naturą. Zaokrąglenie będące jak gdyby kopią kamyka, świeżo 
wyjętego z dna rzeki. Płynne zakończenie, odtwarzające trasę lotu 

stada ptaków na niebie. Organiczne i sute – fantazja nie zna granic.



Czysty design, prosty, klarowny i pełen namiętności z pełnym zobo-
wiązaniem dla funkcjonalności. Dyskretny czar prostej, klarownej linii. 
Nieskazitelność prostych kątów. Mniej znaczy więcej. Nic bardziej 
nie wzbudza fantazji, niż to, co pozostaje w ukryciu. Napięcie przez 
 pominięcie – doskonałość w najczystszej formie.



PURE 

Czyste kształty zostały opracowane dla osób 
o wysokich wymaganiach estetycznych, postrze-
gających wnętrze mieszkania jako całokształt 
dzieła architektonicznego. Wszystkie  akcesoria 
mieszkaniowe doskonale do siebie pasują, 
 prostoliniowoi skromnie wpisują się do wielkiego 
projektu architektury.

Andreas Haug – Phoenix Design
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STUDIO

Wysokiej jakości natryski szklane dla najwyższych wymagań. 
Celebracja indywidualności poprzez duży wybór modeli, kolorów i szyb.

AMBIENTE

Drzwi skrzydłowe, drzwi suwane, modele Walk-In: różnorodność 
 odzwierciedlająca się w przezroczystych produktach ze szkła zarówno 
do małych, jak i przestronnych łazienek.

DESIGN

Nazwa to program: design dla wszystkich – i cały szereg różnych 
 rozwiązań, pasujących do każdej sytuacji w łazience. 

AURA

Ponadczasowe klasyki, dostosowujące się wzornictwem do najbardziej 
typowych rozwiązań łazienek. Również program zawiasów jest klasyczny 
w najlepszym znaczeniu.

CLASSICS

Stabilny. Trwały. Niezawodny. Nasze oferty wyjściowe, przekonujące 
dobrą jakością wariantów wyposażenia w przystępnej cenie.



ZAWARTOŚĆ

E L E G A N C E P U R E

Kategoria produktów ELEGANCE PURE

STUDIO PARIS 12–21/30–39 BERLIN 22–29/30–39
   Dostępne od 01.09.2011 r.

AMBIENTE ENJOY 40–47 REFRESH 48–55
   Dostępne od 01.07.2011 r.

   DUPLO 56–59

   VISTA 60–65

   KALEA 66–73

DESIGN DESIGN 74–85 DESIGN 86–97
 Drzwi suwane dostępne od 01.09.2011 r. Dostępne od 01.09.2011 r.

AURA AURA 98–103
 Dostępne od 01.09.2011 r.

CLASSICS CLASSICS 104–113

 Parawany nawannowe 116–123

 Brodziki 124–127

 Kolory profili 128

 Szkło/wzory 129

 Systemy drzwi 130–131



HÜPPE  Studio Paris  elegance



STUDIO 1312

    HÜPPE  
Studio Paris elegance  
bezramowa,  
drzwi skrzydłowe ze 
stałym segmentem 
z częścią boczną  
i ścianką boczną

„Płynne kształty mają swój 

język. Język szczególnego 

akcentu.”

 Tom Schönherr, Phoenix Design

Żadne inne miasto nie uosabia elegan-

cji mody i pobudza zmysłów jak Paryż. 

To tutaj nakreślone zostały delikatne 

kształty i subtelne linie, które dzisiaj na-

dają naszej linii designu Studio Paris jej 

elegancji i niepowtarzalności.

Niepowtarzalna w bogactwie warian-

tów kolorów i materiałów seria Studio 

Paris zapewnia doskonale eleganckie 

rozwiązanie dla praktycznie każdego 

pomieszczenia. Oczywiście z możliwo-

ścią otwarcia do wewnątrz i  na ze-

wnątrz, w wykonaniu bez ramy lub czę-

ściowo w ramie oraz z ekskluzywnym 

dekorem chromowym. Wszystko naj-

wyższej jakości, jak należy oczekiwać 

od HÜPPE: prawdziwie ręczne i perfek-

cyjne wykonanie w  pełnej zgodzie 

z „Made in Germany”.





1514STUDIO

Seria natrysków szklanych Design elegance, spełniająca indywidualne 
wymagania swoimi delikatnymi, płynącymi kształtami.

    HÜPPE  
Studio Paris elegance 
bezramowa,  
drzwi skrzydłowe 
z częścią boczną  
i skosem do wnęki

    HÜPPE  
Studio Paris elegance 
bezramowa,  
drzwi  skrzydłowe  
z częścią boczną 
i ścianką boczną

HÜPPE  Studio Paris  elegance

HÜPPE  
Studio Paris elegance 
bezramowa, 1/4 koła, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami, 
2-częściowa 



HÜPPE  Studio Paris  elegance 

HÜPPE  
Studio Paris elegance 
bezramowa, ścianka 
boczna wolnostojąca 
z nóżką 

HÜPPE  
Studio Paris elegance 
bezramowa, drzwi 
skrzydłowe ze stałym 
segmentem i częścią 
boczną do wnęki 

HÜPPE  
Studio Paris elegance 
bezramowa,  
Walk-In model 3 



1716STUDIO





1918STUDIO

HÜPPE  Studio Paris  elegance

    HÜPPE  
Studio Paris elegance 
częściowo w ramie, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałym segmentem 
i ścianką boczną  
z mocowaniem do 
sufitu

    HÜPPE  
Studio Paris elegance 
częściowo w ramie, 
drzwi skrzydłowe  
ze stałym segmentem 
do wnęki

HÜPPE  
Studio Paris elegance 
częściowo w ramie, 
rozwiązanie Walk-In  
z 2 ściankami bocznymi 
z mocowaniem  
do sufitu 



Kolory podstawowe: Kolory wypełnienia:

kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia chromkolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia biały

kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia chrom matowy 

kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia czarny 

kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia złoty połysk 

Wszystkie kolory podstawowe i wypełnienia mogą być 

dowolnie łączone.

Kolory podstawowe i kolory wypełnień 
(z możliwością kombinacji)

Kombinacje kolorów
(kolor podstawowy i kolor wypełnienia zawiasów oraz uchwytu)

Pokaż charakter.

Skorzystaj z indywidualnego bogactwa wzornictwa i wybierz jeden z wielu kolorów podstawowych i kolorów wypełnień. 

Pozwól się zainspirować i stwórz kombinację do swojej łazienki dokładnie według własnego gustu. Nie znalazłeś ulubionego 

koloru lub ulubionej kombinacji? Wystarczy nas po prostu zapytać, możemy spełnić prawie każde życzenie.

HÜPPE  Studio Paris  elegance 

kolor podstawowy kolor wypełnienia

kolor wypełnieniakolor podstawowy



1716STUDIO

Poznaj miłość do detali.

HÜPPE Studio Paris urzeka nie tylko bogactwem modeli, lecz przede wszystkim 

najwyższą jakością wykonania wszystkich elementów. Zwróć uwagę na szczegóły:

 
uszczelniających w optyce chromu

 
 montaż alternatywnie z listwą 
 progową lub bez

-
niający dokładne zamykanie drzwi

-
kiem lub częściowo w ramie z listwą 
przyścienną

 płasko, ułatwiające czyszczenie

 
standardowym i uchwytem – relingiem 

 
seryjnie

Kątownik ścienny chrom/chrom Kątownik narożny chrom/chrom Kątownik ścienny od wewnątrz

Uchwyt reling chrom/biały 
(z wyjątkiem modeli 1/4 koła)

Listwa uszczelniająca w  optyce 
chromu

Uchwyt drzwi chrom/chrom

2120STUDIO



HÜPPE  Studio Berlin  pure



STUDIO 2322

    HÜPPE  
Studio Berlin pure 
bezramowa,  
model Walk-In 1, 
dekor Orient

„Docenienie architektury 

i designu jako całości oznacza 

zamiłowanie do przejrzystych 

detali.”

 Andreas Haug, Phoenix Design

Myśląc o „Made in Germany” od razu ko-

jarzy się Berlin – a z nim niepowtarzal-

ny czar prostych linii. Królowa prostoty 

nieprzypadkowo dała imię naszej ręcz-

nie produkowanej linii designu Studio 

Berlin pure.

Przejrzysta architektura, która cechuje 

wizerunek miasta w rzeczowej tradycji 

Bauhausu, odzwierciedla się w pury-

stycznych liniach i najwyższej jakości 

materiałach tej bogatej serii natrysków. 

Bezpieczne szkło bezramowe lub czę-

ściowo w ramie łączy się z ekskluzyw-

nymi dekorami chromowymi w po-

wściągliwy styl, który przez dużą gamę 

kolorów i funkcji zapewnia pożądaną 

indywidualność.

Studio Berlin pure firmy HÜPPE. To hołd 

dla połączenia tradycji i nowoczesności. 

Funkcjonalności i estetyki. Prostolinio-

wości i dobrego uczucia.





HÜPPE  Studio Berlin  pure

    HÜPPE  
Studio Berlin pure  
bezramowa,  
drzwi skrzydłowe 
z częścią boczną  
do wnęki

    HÜPPE  
Studio Berlin pure 
bezramowa, 5-kąt, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami, 
1-częściowe

Seria natrysków szklanych Design, spełniająca indywidualne  
wymagania prostoliniowością i architekturą.

2524STUDIO

 HÜPPE  
Studio Berlin pure 
bezramowa,  
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami, 





STUDIO 2726

HÜPPE  Studio Berlin  pure

    HÜPPE  
Studio Berlin pure  
częściowo w ramie, 
drzwi skrzydłowe do 
wnęki, dekor Orient

HÜPPE  
Studio Berlin pure  
częściowo w ramie, 
drzwi wahadłowe  
ze ścianką boczną 

    HÜPPE  
Studio Berlin pure  
częściowo w ramie, 
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami



Kolory podstawowe i kolory wypełnień 
(z możliwością kombinacji)

Kombinacje kolorów
(kolor podstawowy i kolor wypełnienia zawiasów oraz uchwytu)

Pokaż charakter.

Skorzystaj z indywidualnego bogactwa wzornictwa i wybierz jeden z wielu kolorów podstawowych i kolorów wypełnień. 

Pozwól się zainspirować i stwórz kombinację do swojej łazienki dokładnie według własnego gustu. Nie znalazłeś ulubionego 

koloru lub ulubionej kombinacji? Wystarczy nas po prostu zapytać, możemy spełnić prawie każde życzenie.

HÜPPE  Studio Berlin  pure

kolor podstawowykolor wypełnienia

kolor wypełnienia

kolor podstawowy

Kolory podstawowe: Kolory wypełnienia:

Wszystkie kolory podstawowe i wypełnienia mogą być 

dowolnie łączone.

kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia chrom kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia biały 

kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia chrom matowy 

kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia czarny 

kolor podstawowy chrom, kolor wypełnienia złoty połysk



1716STUDIO

Poznaj miłość do detali.

HÜPPE Studio Berlin pure urzeka nie tylko bogactwem modeli,  

lecz przede wszystkim najwyższą jakością wykonania wszystkich  

elementów. Zwróć uwagę na szczegóły:

Zawias drzwi u góry

Montaż bez listwy progowej

Montaż z listwą progową

Kątownik naścienny chrom/biały Kątownik chrom/biały Kątownik ścienny od wewnątrz

Uchwyt reling chrom/biały 
(z wyjątkiem modeli 1/4 koła)

Listwa uszczelniająca w  optyce 
chromu

Uchwyt chrom/biały

 
uszczelniających w optyce chromu

 
montaż alternatywnie z listwą 
 progową lub bez

-
niający dokładne zamykanie drzwi

-
kiem lub częściowo w ramie z listwą 
przyścienną

płasko, ułatwiające czyszczenie

-
dardowym i uchwytem – relingiem 

 
 na zewnątrz 

 
seryjnie

2928STUDIO



HÜPPE  
Studio Paris elegance
dekor chromowy 

Znajdź własny styl.

Innowacyjne i rewolucyjne – to nowe 

dekory chromowe HÜPPE. Utwórz ak-

centy w łazience i pozwól porwać się 

lustrzanym efektom. Nadaj łazience nie-

powtarzalny, osobisty charakter. Wy-

bierz spośród ciekawych motywów, 

opracowanych przez Phoenix Design na 

wyłączność dla HÜPPE.

Dla wszystkich, dla których chrom jest 

zbyt błyszczący, istnieją nowe dekory 

HÜPPE także z matową, piaskowaną po-

wierzchnią. Powierzchnie dekorów są 

fabrycznie zabezpieczone przed ślada-

mi dotyku, co nie tylko chroni po-

wierzchnię przed zabrudzeniem, lecz 

także ułatwia czyszczenie.

HÜPPE  Studio Paris & Studio Berlin  
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HÜPPE Studio Paris & Studio Berlin

Zaczerpnij inspiracji: 

Jeżeli nie lubisz połysku, to motywy dostępne są także z piaskowaną, matową powierzchnią. Nasz standardowy program za-

wiera także cały szereg innych dekorów. Dokładnie wiesz, jaki jest Twój ulubiony dekor? Nie ma problemu – zapewniamy 

także indywidualną produkcję w oparciu o Twoje życzenia i wymagania.

OrientRoyal

Nature

LoopRoses

Leaves

Floral

Sign



1716STUDIOSTUDIO

Indywidualne wzory na szkle:  
płaszczyznowe 

Indywidualne wzory na szkle:  
filigranowe 

Indywidualne wzory na szkle:  
inicjały

Karo Intima Sand Plus

Twoja fantazja nie zna granic.

Indywidualne motywy na szkle nadadzą każdej łazience szczególnego charakteru. Wybierz ulubiony motyw – na przykład 

inicjały, napisy, herb czy dekory. Wszystkie motywy są piaskowane i dostępne jako dekor pozytyw (szkło przezroczyste – mo-

tyw piaskowany) lub też jako dekor negatyw (szkło piaskowane – motyw przezroczysty).

3332



HÜPPE Studio Paris & Studio Berlin

Nadaj wyrazu swojej indywidualności.

HÜPPE oferuje duży wybór motywów szkła i dekorów do indywidualnego kształtowania łazienki. Według własnego smaku 

dobierz standardowe motywy szkła i dekory, szkła barwione lub szkła strukturalne.

przezroczysty Intima

Karo 

Szkła standardowe i dekory

Sand Plus 



1716STUDIO

Mastercarre

Szkło strukturalne (z wyjątkiem modeli 1/4 koła) 

bronce

popielaty

optiwhite (bez udziału zieleni)

zielony

Szkło przyciemniane (z wyjątkiem modeli 1/4 koła)

Chinchilla

3534



Drzwi skrzydłowe do wnęki Drzwi wahadłowe do wnęki Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do wnęki

Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
do wnęki

Szerokość: 500 –1000 mm Szerokość: 600 –2000 mm Szerokość: 700 –1500 mm Szerokość: 700 –2800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem i częścią boczną do wnęki

Ścianka boczna wolnostojąca Ścianka boczna wolnostojąca Model Walk-In 1

Szerokość: 1000 –3300 mm Szerokość: 200 –1800 mm Szerokość: 300 –1800 mm Szerokość: 1200 –1800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2500 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

Model Walk-In 2 Model Walk-In 3 Model Walk-In 4 Drzwi skrzydłowe ze ścianką boczną

Szerokość:  
Ścianka boczna lewa: 300 –1800 mm
Ścianka boczna prawa: 
 300 –1800 mm

Szerokość:
Ścianka boczna lewa: 300 –1800 mm
Ścianka boczna z przodu: 
 300 –1800 mm

Szerokość: 300 –1800 mm Szerokość drzwi: 500 –1000 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

Drzwi skrzydłowe z krótką ścianką 
boczną na wannie 

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem i ścianką boczną

Drzwi skrzydłowe ze stałym  
segmentem i krótką ścianką boczną 
na wannie 

Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
i ścianką boczną

Szerokość drzwi: 500 –1000 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 700 –1500 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 700 –1500 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 700 –2800 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris & Studio Berlin 
bezramowa



1716STUDIO

Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
i krótką ścianką na wannie

Drzwi wahadłowe ze ścianką boczną Drzwi wahadłowe z dwiema 
 ściankami bocznymi jako kabina 
w kształcie litery „U”

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem, częścią boczną i ścianką 
boczną

Szerokość drzwi: 700 –2800 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 600 –1200 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 600 –1200 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1500 mm

Szerokość drzwi: 900 –3300 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

Wejście narożnikowe, drzwi 
 skrzydłowe

Wejście narożnikowe, drzwi 
 skrzydłowe ze stałymi segmentami 

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe 

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe 

Szerokość: 500 –1000 mm Szerokość: 700 –1500 mm Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 700 –1000 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: 2000 mm Wysokość: 2000 mm

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe

Parawan nawannowy 1-częściowy Parawan nawannowy 1-częściowy ze 
stałym segmentem 

Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 700 –1000 mm Szerokość: 500 –1000 mm Szerokość: 500 –1500 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

3736



Drzwi skrzydłowe do wnęki Drzwi wahadłowe do wnęki Drzwi skrzydłowe ze stałym 
s egmentem do wnęki 

Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
do wnęki

Szerokość: 500 –1000 mm Szerokość: 500 –2000 mm Szerokość: 700 –1500 mm Szerokość: 700 –2800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem i częścią boczną do wnęki

Ścianka boczna wolnostojąca Ścianka boczna wolnostojąca Model Walk-In 1

Szerokość: 1000 –3300 mm Szerokość: 200 –1800 mm Szerokość: 300 –1800 mm Szerokość: 1200 –1800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

Model Walk-In 2 Model Walk-In 3 Model Walk-In 4 Drzwi skrzydłowe ze ścianką boczną

Szerokość: 
Ścianka boczna lewa: 300 –1800 mm
Ścianka boczna prawa: 
 300 –1800 mm

Szerokość: 
Ścianka boczna lewa: 300 –1800 mm
Ścianka boczna z przodu: 
 300 –1800 mm

Szerokość: 300 –1800 mm Szerokość drzwi: 500 –1000 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

Drzwi skrzydłowe z krótką ścianką 
boczną na wannie

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem i ścianką boczną

Drzwi skrzydłowe ze stałym seg-
mentem i krótką ścianką boczną na 
wannie

Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
i ścianką boczną

Szerokość drzwi: 500 –1000 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 700 –1500 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 700 –1500 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 700 –2800 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1800 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris & Studio Berlin 
częściowo w ramie



STUDIO 3938

Drzwi wahadłowe ze ścianką boczną Drzwi wahadłowe z dwiema 
 ściankami bocznymi jako kabina 
w kształcie litery „U”

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem, częścią boczną i  
ścianką boczną

Wejście narożnikowe,  
drzwi skrzydłowe:

Szerokość drzwi: 600 –1200 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1800 mm

Szerokość drzwi: 600 –1200 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1500 mm

Szerokość drzwi: 900 –3300 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1800 mm

Szerokość: 500 –1000 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

Wejście narożnikowe, drzwi skrzydło-
we ze stałymi segmentami

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe  

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

Szerokość: 700 –1500 mm Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 700 –1000 mm Szerokość: 700 –1200 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: 2000 mm Wysokość: 2000 mm Wysokość: do 2200 mm

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe 

Parawan nawannowy 1-częściowy Parawan nawannowy 1-częściowy  
ze stałym segmentem

Szerokość: 700 –1000 mm Szerokość: 500 –1000 mm Szerokość: 600 –1500 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm



HÜPPE  
Enjoy elegance  
drzwi skrzydłowe ze 
stałym segmentem 
i częścią boczną 

„Siła tkwi w jakości.”

Fryderyk Nietzsche

HÜPPE Enjoy elegance – nazwa jak we-

zwanie do rozkoszowania się pełnią życia. 

Witaj każdy dzień z nową energią. A przede 

wszystkim: świadomie postrzegaj dro-

biazgi życia codziennego, aby się nimi 

cieszyć.

Jak eleganckie szczegóły, czyniące serię 

HÜPPE Enjoy elegance tak niepowtarzal-

ną: drzwi skrzydłowe bez segmentów 

stałych otwierane na zewnątrz lub do 

wewnątrz, stylowe zawiasy lub ich płaski 

montaż. Przezroczyste materiały nadają 

designowi jego lekkość. Kompozycja za-

praszająca do pozostania chwilę dłużej. 

Aby zaczerpnąć siły z piękna. Zachwycić 

się pełną radością życia. I w pełni oddać 

się rozkoszy.

HÜPPE  Enjoy  elegance
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HÜPPE  Enjoy  elegance

    HÜPPE  
Enjoy elegance, 
1/4 koła drzwi uchylne 
ze stałymi segmentami, 
2-częściowe

 HÜPPE  
Enjoy elegance,  
1/4 koła drzwi 
 skrzydłowe ze  
stałymi segmentami, 
1-częściowe 

    HÜPPE  
Enjoy elegance,  
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami

Wszystko dla Twojego dobrego samopoczucia.

4342AMBIENTE





44 45

    HÜPPE  
Enjoy elegance  
drzwi skrzydłowe  
z częścią boczną  
do wnęki

Wspornik z regulowanymi przegubami

Zawias z ukrytym mechanizmem podnoszenia i opuszczania

Uchwyt (od zewnątrz)

HÜPPE  Enjoy  elegance

AMBIENTE

 HÜPPE  
Enjoy elegance  
drzwi skrzydłowe ze 
stałym segmentem 
i ścianką boczną 





Wejście narożnikowe, drzwi 
 skrzydłowe ze stałymi segmentami 

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do wnęki 

Drzwi skrzydłowe ze stałymi 
 segmentami do ścianki bocznej

Ścianka boczna do drzwi 
 skrzydłowych ze stałym segmentem

Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 201 –1200 mm

Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 400 –2000 mm

Drzwi skrzydłowe do wnęki Drzwi skrzydłowe do ścianki bocznej Ścianka boczna do drzwi 
 skrzydłowych

Ścianka boczna wolnostojąca

Szerokość: 700 –1000 mm Szerokość: 700 –1000 mm Szerokość: 201 –1200 mm Szerokość: 300 –1200 mm

Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 400 –2000 mm Wysokość: 1200 –2000 mm

Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
do wnęki

Drzwi skrzydłowe ze stałym segmen-
tem i częścią boczną do wnęki 

Drzwi wahadłowe do wnęki Drzwi wahadłowe do ścianki bocznej

Szerokość: 700 –1500 mm Szerokość: 1000 –1500 mm Szerokość: 600 –1800 mm Szerokość: 600 –1800 mm

Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm

Ścianka boczna do drzwi 
 wahadłowych

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe

Szerokość: 400 –1200 mm Szerokość: 900 –1200 mm Szerokość: 900 –1200 mm Szerokość: 720 –1100 mm

Wysokość: 400 –2000 mm Wysokość: 2000 mm Wysokość: 2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm

HÜPPE  Enjoy  elegance

4746AMBIENTE



HÜPPE Refresh pure 
4-kąt drzwi skrzydłowe 
z segmentem stałym i 
ścianką boczną 

„Życie jest zbyt krótkie, 
dlatego skoncentruj się 
na najważniejszym i żyj 
w harmonii ze światem.”

Lucius Annaeus Seneca

Naciśnij na chwilę przycisk pauzy. Za-

trzymaj się. Zamknij oczy i otwórz się na 

odświeżające uczucie, które ogarnie Cię 

po wejściu do natrysku, który nie bez 

powodu nazwaliśmy HÜPPE Refresh.

Poznaj przejrzystość materiałów i pro-

stotę kształtów oraz ponadczasowość 

stylowego designu. Niedoścignione za-

wiasy podkreślają purystyczny wygląd 

i zapewniają nowoczesność. Płaskie od 

wewnątrz zawiasy natrysków Refresh 

zapewniają przestrzeń na regenerację 

oraz pulsujące źródło nowej energii 

i koncentracji.

Czas otworzyć oczy. Zwolnij przycisk 

pauzy. Naciśnij play.

HÜPPE  Refresh  pure
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5150

Pobierz świeżość.

    HÜPPE  
Refresh pure  
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami

    HÜPPE  
Refresh pure  
1/4 koła, drzwi uchylne 
ze stałymi segmentami, 
2-częściowe

HÜPPE  
Refresh pure
pure, 4-kąt drzwi 
 skrzydłowe do wnęki 

HÜPPE  Refresh  pure

AMBIENTE
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    HÜPPE  
Refresh pure 
1/4 koła, drzwi 
uchylne ze stałymi 
segmentami,  
1-częściowe

Zawias zintegrowany z powierzchnią od wewnątrz 

Uchwyt reling 

Górny łącznik ścienny

HÜPPE  Refresh  pure

AMBIENTE





HÜPPE  Refresh  pure

Wejście narożnikowe,  
drzwi skrzydłowe 

Wejście narożnikowe, drzwi 
 skrzydłowe ze stałymi segmentami 

Drzwi skrzydłowe do wnęki Drzwi skrzydłowe do ścianki bocznej

Szerokość: 400 –1000 mm Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 650 –1000 mm Szerokość: 650 –1000 mm

Wysokość: 1443 –2043 mm Wysokość: 1443 –2043 mm Wysokość: 1443 –2043 mm Wysokość: 1443 –2043 mm

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do wnęki

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do ścianki bocznej

Ścianka boczna do drzwi 
 skrzydłowych

Ścianka boczna wolnostojąca 

Szerokość: 800 –1200 mm Szerokość: 800 –1200 mm Szerokość: 200 –1200 mm Szerokość: 200 –1200 mm

Wysokość: 1443 –2043 mm Wysokość: 1443 –2043 mm Wysokość: do 2043 mm Wysokość: do 1990 mm

Drzwi wahadłowe do wnęki 1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe 

Szerokość: 680 –1800 mm Szerokość: 800 –1200 mm Szerokość: 800 –1200 mm Szerokość: 900 x 900 mm,  
 1000 x 1000 mm

Wysokość: 1215 –2043 mm Wysokość: 1943 mm Wysokość: 1943 mm Wysokość: 1943 mm

1/2-koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami 

Szerokość: 1140 x 900 mm

Wysokość: 1943 mm

5554AMBIENTE



HÜPPE  Duplo  pure



5756

   HÜPPE  
Duplo pure 
częściowo w ramie,  
Walk-In z kombinowa-
nym wzorem Sand Plus AMBIENTE

„Przeciętność zapewnia 

 trwanie świata, lecz tylko 

 niezwykłość nadaje mu 

 wartość.”

Oscar Wilde

Obszerność w połączeniu z redukcją do 

najważniejszego: natryski HÜPPE Walk-In 

Duplo urzekają zarówno przez swoją 

otwartą konstrukcję, jak i konsekwent-

nym wzornictwem. Wyraźnie kanciaste 

elementy zachwycają estetów, a łatwe 

do czyszczenia powierzchnie szklane 

przekonują także pragmatyków. Rozko-

szuj się przyjemnością czekania.





5958

Mydelniczka 

    HÜPPE  
Duplo pure, 
częściowo w ramie 
rozwiązanie Walk-In

    Wieszak na ręczniki

Pozwól się zachwycić.

HÜPPE  Duplo  pure

AMBIENTE



HÜPPE  
Vista pure 
częściowo w ramie,  
drzwi suwane,  
2-częściowe ze  
stałymi segmentami  
do wnęki 

„Pomysł musi stać się 

 rzeczywistością, albo 

 pozostanie próżną bańką 

mydlaną.”

Berthold Auerbach

Wygodne drzwi suwane o kanciastym 

stylu są ucieleśnieniem serii HÜPPE 

 Vista pure. Bezramowe lub z ramą po-

zwalają zarówno na realizację dużych 

szerokości, jak i  udanych rozwiązań 

przestrzennych na małej powierzchni. 

Innowacyjne prowadzenie rolek oraz 

wypinane elementy drzwi zapewniają 

doskonały komfort natrysku. I oczywi-

ście dość miejsca na Twoje pomysły.

HÜPPE  Vista  pure
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    HÜPPE  
Vista pure  
bezramowa drzwi 
suwane, 1-częściowe 
do wnęki

    HÜPPE  
Vista pure  
bezramowa drzwi 
suwane, 1-częściowe  
ze ścianką boczną

HÜPPE  
Vista pure  
bezramowa drzwi 
suwane 2-częściowe 
z dwoma ściankami 
bocznymi w kształcie 
kabiny U 

Pozwól się zachwycić.

HÜPPE  Vista  pure

AMBIENTE



HÜPPE  Vista  pure

Łącznik ścienny bez ramy

Uchwyt

Łącznik ścienny częściowo w ramie

Ślizgacz/przycisk do czyszczenia

Bez listwy progowejZ listwą progową



Drzwi suwane 1-częściowe ze stałym 
segmentem do wnęki

Drzwi suwane 2-częściowe ze 
 stałymi segmentami do wnęki

Drzwi suwane 1-częściowe ze stałym 
segmentem i ścianką boczną 

Drzwi suwane 2-częściowe ze 
 stałymi segmentami i ścianką boczną

Szerokość: 1000 –2200 mm Szerokość: 1200 –2400 mm Szerokość drzwi: 1000 –2200 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1200 mm

Szerokość drzwi: 1200 –2400 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1200 mm

Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm

Wejście narożnikowe, drzwi suwane Drzwi suwane 2-częściowe ze 
 stałymi segmentami i dwoma 
ściankami bocznymi jako kabina 
w kształcie litery „U”

Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość drzwi: 1200 –2400 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1200 mm

Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm

HÜPPE  Vista  pure
bezramowa/częściowo w ramie
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HÜPPE  Kalea  pure



6766

    HÜPPE  
Kalea pure 
bezramowa, drzwi  
skrzydłowe z częścią  
boczną i ścianką boczną

„Styl to rzeczywiste odcięcie 

się od nieważności.”

Anselm Feuerbach

Kalea to seria drzwi skrzydłowych z pro-

gramu HÜPPE o wyrazistym, kanciastym 

designie. Wystawność szerokiego otwar-

cia czy wyrafinowane rozwiązania do 

wnęki – Twoje życzenia nie znajdą pra-

wie żadnych granic. Mocowane na pła-

sko zawiasy dokumentują najwyższą 

funkcjonalność. Kalea pozostaje zawsze 

prostoliniowa, zarówno w wykonaniu 

bezramowym jak i częściowo obramo-

wanym. Poznaj nową przejrzystość.

AMBIENTE
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    HÜPPE  
Kalea pure 
częściowo w ramie 
drzwi skrzydłowe ze 
stałym segmentem 
i częścią boczną do 
wnęki

    HÜPPE  
Kalea pure 
częściowo w ramie 
drzwi skrzydłowe ze 
stałym segmentem 
i ścianką boczną

HÜPPE  
Kalea pure  
bezramowa drzwi 
skrzydłowe do wnęki 

Tu możesz zaczerpnąć energię.

HÜPPE  Kalea  pure

AMBIENTE
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   Konsola

   Uchwyt

Kątownik ścienny, 
zawias drzwi 

HÜPPE  Kalea  pure



Drzwi skrzydłowe do wnęki Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do wnęki

Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
do wnęki

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem i częścią boczną do 
wnęki

Szerokość: 500 –1000 mm Szerokość: 700 –1400 mm Szerokość: 700 –2200 mm Szerokość: 1000 –2600 mm

Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm

Drzwi skrzydłowe ze ścianką boczną Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem i ścianką boczną

Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
i ścianką boczną

Wejście narożnikowe, drzwi 
 skrzydłowe ze stałymi segmentami

Szerokość drzwi: 500 –1000 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1200 mm

Szerokość drzwi: 700 –1400 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1200 mm

Szerokość drzwi: 700 –2200 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1200 mm

Szerokość: 700 –1400 mm

Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm

Drzwi skrzydłowe ze stałym segmen-
tem, częścią boczną i ścianką boczną

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe

Szerokość drzwi: 900 –2600 mm
Szerokość ścianki bocznej: 
 300 –1200 mm

Szerokość: 800 –1200 mm Szerokość: 800 –1000 mm

Wysokość: do 2000 mm Wysokość: 2000 mm Wysokość: 2000 mm

HÜPPE  Kalea  pure
bezramowa



Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do wnęki

Drzwi skrzydłowe ze stałym segmen-
tem i częścią boczną do wnęki

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem i ścianką boczną

Wejście narożnikowe, drzwi 
 skrzydłowe ze stałymi segmentami 

Szerokość: 700 –1400 mm Szerokość:  1000 –2600 mm Szerokość drzwi: 700 –1400 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1200 mm

Szerokość: 700 –1400 mm

Wysokość: do 2000 mm Wysokość:  do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm Wysokość: do 2000 mm

Drzwi skrzydłowe ze stałym segmen-
tem, częścią boczną i ścianką boczną

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe 

Szerokość drzwi: 900 –2600 mm
Szerokość ścianki bocznej:  
 300 –1200 mm

Szerokość: 800 –1200 mm Szerokość: 800 –1000 mm

Wysokość: do 2000 mm Wysokość: 2000 mm Wysokość: 2000 mm

HÜPPE  Kalea  pure
częściowo w ramie

7372AMBIENTE



HÜPPE  Design  elegance



    HÜPPE  
Design elegance, 
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami 7574DESIGN

„Diabeł tkwi w szczegółach.”

Theodor Fontane

Po czym poznać dobry styl? Po ele-

ganckiej powściągliwości. Po wyszuka-

nych materiałach. I po gustownych de-

talach. 

Wszystko to łączy się w HÜPPE Design 

elegance w jedną linię designu, wyróż-

niającą się spośród innych bez wpy-

chania się na pierwszy plan. Jej płynne 

kształty idą w parze z najwyższymi wy-

maganiami wobec funkcjonalności. 

Prawdziwy multitalent stylowo i gu-

stownie rozwiązujący przestrzenne 

problemy. Drzwi suwane, wahadłowe, 

skrzydłowe i skrzydłowe składane lub 

eleganckie rozwiązania walk-in opty-

malnie dopasowują się do uwarunko-

wań i tworzą harmonijną całość. 

HÜPPE Design elegance: sprawdzona 

zasada, ciągle doskonalona, aby spro-

stać najwyższym wymaganiom – Two-

im.





    HÜPPE  
Design elegance  
1/4 koła drzwi 
 skrzydłowe ze 
 stałym segmentem

    HÜPPE  
Design elegance  
drzwi skrzydłowe 
składane

HÜPPE  
Design elegance 
rozwiązanie Walk-In 

Drzwi skrzydłowe 
składane otwarte 

Nasze zadanie: design dla wszystkich.

HÜPPE  Design  elegance

7776DESIGN





Wykonanie dwukolorowe

Montaż bez listwy progowej Montaż z listwą progową

Zawias drzwi skrzydłowych składanychUchwyt

Mechanizm podnoszenia i opuszczania

HÜPPE  Design  elegance

7978DESIGN

    HÜPPE  
Design elegance  
drzwi skrzydłowe ze 
stałym segmentem 
i częścią boczną do 
wnęki





Przezroczysta seria drzwi suwanych z eleganckim obłym designem.

HÜPPE   Design   elegance

8180DESIGN

    HÜPPE  
Design elegance 
wejście narożnikowe, 
drzwi suwane

    HÜPPE  
Design elegance  
prowadnica

HÜPPE  
Design elegance,  
1/4 koła 
drzwi suwane 





8382DESIGN

HÜPPE   Design   elegance

    HÜPPE  
Design elegance 
drzwi suwane 
4-częściowe

    HÜPPE  
Design elegance  
wypinane  
elementy drzwi

HÜPPE  
Design elegance 
drzwi suwane  
2-częściowe 

 bez listwy podłogowej dla ułatwienia wejścia

HÜPPE  
Design elegance 
uchwyt 



HÜPPE  Design  elegance

Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe ze stałymi 
 segmentami

Drzwi skrzydłowe składane Ścianka boczna do drzwi 
 skrzydłowych

Szerokość: 500 –1100 mm Szerokość: 750 –1550 mm Szerokość: 500 –1250 mm Szerokość: 200 –1100 mm

Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: do 2000 mm

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do rozwiązań Walk-In

Drzwi wahadłowe do wnęki Drzwi wahadłowe do ścianki bocznej Ścianka boczna do drzwi 
 wahadłowych 

Szerokość:  1300, 1400, 1500 mm Szerokość: 750 –1550 mm Szerokość: 600 –1100 mm Szerokość: 200 –1200 mm

Wysokość:  2000 mm Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: do 2000 mm

1/4 koła drzwi skrzydłowe, 2-czę-
ściowe

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe 

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

Szerokość:  800 , 900 , 1000 mm Szerokość: 735 –1135 mm Szerokość: 785 –1090 mm

Wysokość:  1900 mm Wysokość: 1900 mm Wysokość: 1400 –2000 mm

Parawan nawannowy 1-częściowy Parawan nawannowy 2-częściowy Parawan nawannowy drzwi 
 skrzydłowe składane

Szerokość: 750 –765 mm Szerokość: 950 –965 mm Szerokość: do 1200 mm

Wysokość: 1500 mm Wysokość: 1500 mm Wysokość: do 1500 mm



HÜPPE  Design  elegance

Wejście narożnikowe, drzwi suwane 
2-częściowe 

Drzwi suwane 4-częściowe Drzwi suwane, 2-częściowe Drzwi suwane 2-częściowe z częścią 
boczną 

Szerokość: 700 –1300 mm Szerokość: 1200 –2200 mm Szerokość: 900 –2000 mm Szerokość: 1000 –2200 mm

Wysokość: 1200 –2000 mm Wysokość: 1200 –2000 mm Wysokość: 1200 –2000 mm Wysokość: 1200 –2000 mm

Ścianka boczna 1/4 koła drzwi suwane

Szerokość:  200 –1200 mm Szerokość: 700 –1200 mm

Wysokość:  1200 –2000 mm Wysokość: 1900 mm/2000 mm
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HÜPPE  
501 Design pure
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami, 
białe (bicolor) 

Trendy przychodzą i odchodzą. Dobry de-

sign pozostaje jednak dobrym designem. 

Z niezaprzeczalnym wyczuciem ponad-

czasowego stylu seria HÜPPE Design pure 

zapewnia celowe rozwiązania dla każde-

go pomieszczenia. 

Jako konsekwentna kontynuacja spraw-

dzonych podstaw również w tej serii drzwi 

skrzydłowe i drzwi skrzydłowe składane, 

drzwi suwane lub drzwi wahadłowe sta-

nowią elementy bogatego repertuaru 

wzornictwa. Prostoliniowe zawiasy do 

drzwi skrzydłowych już dzisiaj są uważane 

za nowoczesny klasyk. Zredukowane 

kształty przy logicznych funkcjach to po-

wściągliwe aczkolwiek stylowe cechy 

HÜPPE Design pure, dowodzące elastycz-

ności tej serii także w trudnych przypad-

kach, jak przy skosach czy wycięciach. 

HÜPPE Design pure: wspaniale spokojna, 

po prostu dobra.

„Design to sztuka łączenia 

funkcjonalności z estetyką.” 

autor nieznany

HÜPPE  Design  pure
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8988DESIGN

HÜPPE  Design  pure

    HÜPPE  
501 Design pure 
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe 
otwarte

    HÜPPE  
501 Design pure 
drzwi skrzydłowe 
składane do ściany

HÜPPE  
501 Design pure
drzwi skrzydłowe 
ze ścianką boczną 
w płaszczyźnie do 
wnęki 

Purystyczny design po przystępnej cenie.
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    HÜPPE  
501 Design pure 
wejście narożnikowe 
drzwi suwane  
(rozwiązanie kombi-
nowane)

HÜPPE  Design  pure

Wykonanie dwukolorowe

Montaż z dostępem dla niepełnosprawnych bez listwy progowej Montaż z listwą progową

StabilizatorDrzwi wahadłowe jako kabina U

Mechanizm podnoszenia i opuszczania otwarty





Przezroczysta seria drzwi suwanych z purystycznym,  
prostoliniowym designem.

HÜPPE  Design  pure

9392DESIGN

    HÜPPE  
Design pure 
wejście narożnikowe, 
drzwi suwane

    HÜPPE  
Design pure  
prowadnica

HÜPPE  
Design pure 
1/4 koła  
drzwi suwane 
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HÜPPE  Design  pure

    HÜPPE  
Design pure 
drzwi suwane 
2-częściowe do 
wnęki

    HÜPPE  
Design pure  
uchwyt

    HÜPPE  
Design pure  
wypinane  
elementy drzwi

 

dla ułatwienia wejścia



Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe ze stałymi seg-
mentami

Drzwi skrzydłowe składane Ścianka boczna do drzwi 
 skrzydłowych

Szerokość: 500 –1100 mm Szerokość: 750 –1550 mm Szerokość: 500 –1250 mm Szerokość: 200 –1100 mm

Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: do 2000 mm

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do rozwiązań Walk-In

Drzwi wahadłowe do wnęki Drzwi wahadłowe do ścianki bocznej Drzwi wahadłowe do ścianki bocznej

Szerokość:  1300 , 1400 , 1500 mm Szerokość:  750 –1550 mm Szerokość: 600 –1100 mm Szerokość: 200 –1200 mm

Wysokość:  2000 mm Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: 1400 –2000 mm Wysokość: do 2000 mm

1/4 koła drzwi skrzydłowe  
2-częściowe

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami 2-częściowe

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

Szerokość:  800 , 900 , 1000 mm Szerokość: 735 –1135 mm Szerokość: 785 –1090 mm

Wysokość:  1900 mm Wysokość: 1900 mm Wysokość: 1400 –2000 mm

Parawan nawannowy 1-częściowy Parawan nawannowy 2-częściowy Parawan nawannowy drzwi  
skrzydłowe składane 

Szerokość: 750 –765 mm Szerokość: 950 –965 mm Szerokość: do 1200 mm

Wysokość: 1500 mm Wysokość: 1500 mm Wysokość: do 1500 mm

HÜPPE  501 Design  pure



Wejście narożnikowe,  
drzwi suwane 2-częściowe 

Drzwi suwane 4-częściowe Drzwi suwane, 2-częściowe Drzwi suwane 2-częściowe  
z częścią boczną

Szerokość:  700 –1300 mm Szerokość:  1200 –2200 mm Szerokość:  900 –2000 mm Szerokość:  1000 –2200 mm

Wysokość:  1200 –2000 mm Wysokość:  1200 –2000 mm Wysokość:  1200 –2000 mm Wysokość:  1200 –2000 mm

Ścianka boczna 1/4 koła drzwi suwane

Szerokość:  200 –1200 mm Szerokość:  700 –1200 mm

Wysokość:  1200 –2000 mm Wysokość:  1900 mm/2000 mm

HÜPPE  501 Design  pure
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HÜPPE  
Aura elegance 
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami 

„Wszystko doskonałe w swoim 
rodzaju musi wykraczać poza 
ten rodzaj.”

 Johann Wolfgang von Goethe

Jeżeli istnieje synonim natrysku, to jest 

nim HÜPPE Aura elegance. Nowa seria 

drzwi skrzydłowych to niezawodna od-

powiedź na zapotrzebowanie na solidny 

natrysk w przystępnej cenie. 

Nie zostaną rozczarowani także ci, którzy 

nie chcą rezygnować z wysokiej jakości 

prawdziwego szkła. Klarowne kształty 

i najwyższa jakość wykonania powodu-

ją, że HÜPPE Aura elegance to doskona-

łe rozwiązanie, pozwalające optymalnie 

dopasować się do każdych uwarunko-

wań pomieszczenia. 

HÜPPE Aura elegance. Nowoczesne 

kształtowanie pomieszczeń może być 

takie proste.

HÜPPE  Aura  elegance
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    HÜPPE  
Aura elegance 
drzwi skrzydłowe  
ze stałym segmen-
tem do wnęki

    HÜPPE  
Aura elegance 
drzwi skrzydłowe ze 
stałym segmentem 
i ścianką boczną

HÜPPE  
Aura elegance  
1/4 koła,  
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami, 
2-częściowe 

Połącz życie z jakością!

HÜPPE  Aura  elegance
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HÜPPE  Aura  elegance

Wejście narożnikowe, drzwi 
 skrzydłowe ze stałymi segmentami

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do wnęki

Drzwi skrzydłowe ze stałym 
 segmentem do ścianki bocznej

Ścianka boczna

Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 400 –1000 mm

Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm Wysokość: 1600 –2000 mm

1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 2-częściowe

5-kąt drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami, 1-częściowe

Szerokość:  
 900x900 mm, 1000x1000 mm

Szerokość: 
 900x900 mm, 1000x1000 mm

Wysokość:  1900 mm Wysokość: 1900 mm

103102AURA



HÜPPE  
Classics elegance 
wejście narożnikowe, 
drzwi skrzydłowe ze 
stałymi segmentami 

Drzwi skrzydłowe, wahadłowe i suwane: 

w przypadku HÜPPE Classics elegance 

różnorodność jest pisana wielkimi litera-

mi! Częściowo obramowane segmenty 

z prawdziwego szkła i wklęsła listwa 

uchwytowa to znamiona tej serii. Dosko-

nałe właściwości ruchowe drzwi suwa-

nych czynią je niepowtarzalnymi. Lekko-

bieżne rolki na łożyskach kulkowych 

zapewniają przy tym najwyższej klasy 

przeżycie natrysku już przy wchodzeniu 

pod prysznic. Przygotuj się.

„W projekcie kryje się talent, 

lecz wykonanie jest sztuką.”

Marie von Ebner-Eschenbach

HÜPPE  Classics  elegance
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Uniwersalna – elastyczna i niezawodna.

    HÜPPE  
Classics elegance 
1/4 koła drzwi 
skrzydłowe ze stałymi 
segmentami

    HÜPPE  
Classics elegance 
we wnętrzu prawie 
całkowicie zintegro-
wane z powierzch-
nią zawiasy

HÜPPE  
Classics elegance
segmenty  
bezramow 

HÜPPE  Classics  elegance
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HÜPPE  
Classics elegance  
drzwi skrzydłowe ze 
ścianką boczną 

    HÜPPE  
Classics elegance  
drzwi skrzydłowe  
do wnęki

Spełnij swoje marzenia.

HÜPPE  Classics  elegance

   Listwa uchwytu
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HÜPPE  
Classics elegance  
drzwi suwane  
do wnęki 

    HÜPPE  
Classics elegance,  
1/4 koła drzwi suwane 
ze stałymi segmentami

HÜPPE  Classics  elegance

    Przycisk  
do czyszczenia

111110CLASSICS





HÜPPE  Classics  elegance

Wejście narożnikowe,  
drzwi suwane 2-częściowe

Wejście narożnikowe,  
drzwi suwane 3-częściowe

Wejście narożnikowe,  
drzwi suwane 2-częściowe (1/2)

Wejście narożnikowe,  
drzwi suwane 3-częściowe (1/2) 

Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość:  700, 750, 800, 900, 1000,  
 1200 mm

Szerokość:  700, 750, 800, 900, 1000,  
 1200 mm

Wysokość: do 1900 mm Wysokość: do 1900 mm Wysokość: do 1900 mm Wysokość: do 1900 mm

Drzwi suwane 2-częściowe Drzwi suwane z nieruchomym 
segmentem 

Drzwi suwane Wejście narożnikowe, drzwi 
 skrzydłowe ze stałymi segmentami 

Szerokość: 1000 –1600 mm Szerokość: 700 –1500 mm Szerokość: 700 –1300 mm Szerokość: 700 –1200 mm

Wysokość: do 1900 mm Wysokość: do 1900 mm Wysokość: do 1900 mm Wysokość: do 1900 mm

Drzwi skrzydłowe Drzwi wahadłowe Ścianka boczna

Szerokość: 700 –1200 mm Szerokość: 600 –1200 mm Szerokość: 200 –1000 mm

Wysokość: do 1900 mm Wysokość: do 1900 mm Wysokość: do 1900 mm

1/4 koła drzwi suwane 1/4 koła drzwi skrzydłowe ze stałymi 
segmentami 2-częściowe

Szerokość:   
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm, 
  1000 x 1000 mm, itp..

Szerokość:  
 800 x 800 mm, 900 x 900 mm,  
 1000 x 1000 mm,  itp..

Wysokość:   1900 mm Wysokość:   1900 mm

113112CLASSICS





115114ALPHA



HÜPPE 
Studio Berlin pure,  
bezramowa,  
1-częściowy ze stałym 
segmentem 

Parawany nawannowe HÜPPE

Kąpiel czy natrysk? A czemu nie jedno 

i drugie? Nie ograniczaj się i korzystaj 

odpowiednio do humoru i samopoczu-

cia. Parawany nawannowe HÜPPE za-

pewniają perfekcyjne rozwiązanie do 

każdego pomieszczenia. Otwarte lub 

zamknięte, okrągłe lub prostokątne – 

decyzja należy do Ciebie.

„Najpiękniejsza  harmonia 

powstaje z połączenia 

 przeciwieństw.”

Herkalit z Efezu
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Parawany nawannowe HÜPPE

Kieruj się uczuciem, a nie potrzebą.

    HÜPPE  
501 Design pure 
pure drzwi skrzydłowe 
składane

    HÜPPE  
501 Design pure 
pure 2-częściowy

HÜPPE 2000
3-częściowy 

119118





    HÜPPE  
Studio Paris elegance 
bezramowa,  
1-częściowy ze stałym 
segmentem

Parawany nawannowe HÜPPE

HÜPPE Design elegance 2-częściowy

HÜPPE Design elegance drzwi skrzydłowe składane
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HÜPPE Alpha

Drzwi suwane z nieruchomym 
segmentem

3-częściowy

Szerokość: 700 –1800 mm Szerokość:  1410 mm

Wysokość:  do 1650 mm Wysokość:  1400 mm

HÜPPE 501 Design pure, HÜPPE Design elegance

1-częściowy 2-częściowy Drzwi skrzydłowe składane

Szerokość:  750 –765 mm Szerokość:  950 –965 mm Szerokość:  do 1200 mm

Wysokość:  1500 mm Wysokość:  1500 mm Wysokość:  do 1500 mm

HÜPPE 2003 A

1-częściowy 2-częściowy 3-częściowy 3-częściowy z giętym segmentem 

Szerokość:  400 –750 mm Szerokość:  600 –1246 mm Szerokość:  1005 –1635 mm Szerokość:  600 –908 mm

Wysokość:  1200 –1480 mm Wysokość:  1200 –1480 mm Wysokość:  1200 –1480 mm Wysokość:  1480 mm

Parawany nawannowe HÜPPE



HÜPPE 2003 A

1/2 koła 3-częściowy, mocowanie na  
 dłuższej ścianie 

Szerokość:  930 mm Szerokość: 1410 –1420 mm

Wysokość: 1480 mm Wysokość: 1200 –2000 mm

HÜPPE Studio Paris elegance bezramowa, HÜPPE Studio Berlin pure bezramowa 

1-częściowy 1-częściowy ze stałym segmentem

Szerokość: 500 –1000 mm Szerokość: 600 –1500 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance częściowo w ramie, HÜPPE Studio Berlin pure częściowo w ramie

1-częściowy 1-częściowy ze stałym segmentem

Szerokość: 500 –1000 mm Szerokość: 600 –1500 mm

Wysokość: do 2200 mm Wysokość: do 2200 mm
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HÜPPE  brodziki



    HÜPPE EasyStep

Dopełnieniem indywidualnego urzą-

dzania łazienki jest dopiero odpowiedni 

brodzik. Kombinacja kabiny natrysko-

wej i brodzika HÜPPE gwarantuje opty-

malne dopasowanie funkcjonalności 

i wyglądu poszczególnych modułów. 

Wpuszczone na równi z posadzką czy 

ustawione na flizowanym cokole – ele-

menty HÜPPE zapewniają optymalne 

rozwiązanie do każdej sytuacji monta-

żowej.

Perfekcja składa się z drobia-

zgów, jednak sama perfekcja 

nie jest drobiazgiem.”

Sir Frederick Henry Royce
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    HÜPPE EasyStep 
brodzik z odlewu 
 pochodzenia mine-
ralnego wykonany na 
miarę, do montażu na 
równi z posadzką.

HÜPPE  brodziki  

IInspiracja na każdym kroku.

HÜPPE Streamline   
4-kątny, 1/4 koła

HÜPPE Purano   
4-kątny, 1/4 koła

HÜPPE EasyStep    
4-kątny

127126



srebrny tytanowy chrom chrom/chrom

srebrny matowy biały chrom eloxal

Kolory profili HÜPPE

biały
srebrny  

tytanowy
srebrny  
matowy

chrom chrom eloxal chrom/chrom

HÜPPE Classics elegance

HÜPPE Aura elegance

HÜPPE 501 Design

HÜPPE Design elegance

HÜPPE Design pure

HÜPPE Refresh pure 

HÜPPE Enjoy elegance 

HÜPPE Duplo pure

HÜPPE Vista pure

HÜPPE Kalea pure

HÜPPE Alpha  parawan nawannowy

HÜPPE Design elegance  parawan nawannowy

HÜPPE 501 Design pure  parawan nawannowy

HÜPPE 2003 A  parawan nawannowy



wzór kombinowany Sand Plus

Szkła/wzory HÜPPE

Przezroczyste/ 
przezroczyste  

Karo /  
Karo  

Intima /  
Intima  

Sand Plus /  
Sand Plus  

Wzór  
kombinowany  

Sand Plus

HÜPPE Classics elegance

HÜPPE Aura elegance

HÜPPE Design elegance

HÜPPE Design pure

HÜPPE Refresh pure

HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Duplo pure

HÜPPE Vista pure

HÜPPE Kalea pure

HÜPPE Alpha  parawan nawannowy

HÜPPE Design elegance  parawan nawannowy

HÜPPE 501 Design pure  parawan nawannowy

HÜPPE 2003 A  parawan nawannowy
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Studio Paris 
elegance

Studio Berlin 
pure

Enjoy elegance Refresh pure Duplo pure

Rama
częściowo  

w ramie
bezramowa

częściowo  
w ramie

bezramowa

częściowo  
w ramie

częściowo  
w ramie

częściowo  
w ramie

Forma  

podstawowa

wnęka

Drzwi suwane

Drzwi skrzydłowe

Drzwi wahadłowe

Drzwi skrzydłowe 

składane

4-kąt

Drzwi suwane

Drzwi skrzydłowe

Drzwi wahadłowe

Drzwi skrzydłowe 

składane

1/4 koła

Drzwi suwane

Drzwi skrzydłowe

5-kąt

Drzwi skrzydłowe

1/2 koła

Drzwi skrzydłowe

3-stronnie  

wolnostojąca

Kabina U

Walk-In

Walk-In

Systemy drzwi HÜPPE

Drzwi wahadłowe

Drzwi suwane

Drzwi suwane

Drzwi wahadłowe

Drzwi suwane

Drzwi skrzydłowe

Drzwi skrzydłowe

Kabina U

Walk-In



Vista pure Kalea pure
Design  

elegance
Design pure Aura elegance

Classics  
elegance

częściowo  
w ramie

bezramowa

częściowo  
w ramie

bezramowa

częściowo  
w ramie

częściowo  
w ramie

częściowo  
w ramie

częściowo  
w ramie
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HÜPPE  akcesoria i informacje

Odpowiedzialna i zrównoważona gospodarka to jedna z naj-

ważniejszych cech kultury naszego przedsiębiorstwa. Wierzy-

my w dobrze wyważone połączenie interesów gospodar-

czych, środowiskowych i społecznych.

Ten katalog zapewnia oczywiście tylko ograniczony przegląd 

naszego świata natrysków. Na naszej stronie internetowej 

www.hueppe.com znajdziesz dalsze informacje na temat na-

szych produktów i naszego przedsiębiorstwa. Kliknij na ten 

adres i pozwól się zainspirować.

    System półek  
Butler 2000:  
dwa przepuszczające 
wodę chromowane 
koszyki z eleganckim 
wieszakiem na 
ściągaczkę do wody 133132



HÜPPE  jakość i bezpieczeństwo

Korzystaj z natrysków z gwarancją.

Systemy drzwi HÜPPE 
zapewniają  optymalną 
ochronę przed 
 rozpryskami wody 

Każdemu produktowi HÜPPE stawiamy najwyższe wymaga-

nia jakościowe, testując go według wszystkich zasad sztuki. 

Przekraczamy przy tym nawet wymagania ustawowych 

norm, np. DIN EN 14428 (oznakowanie CE). To samo dotyczy 

naszych usług gwarancyjnych i serwisowych. Gwarancja do-

kupienia części ulegających szybkiemu zużyciu lub certyfikat 

TÜV GS – z HÜPPE jesteś zawsze po bezpiecznej stronie.

    W teście na obciążenie 
statyczne sprawdzane 
jest, czy brodzik nie 
ulega odkształceniu 
także przy ciągłym 
obciążeniu.





HÜPPE Sp. z o. o.

ul. Malwowa 154, 60-185 Skórzewo, Tel. 061/894 50 80, Fax 061/814 38 40

e-mail offi  ce@huppe.com.pl, www.hueppe.com

www.hueppe.com
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