HÜPPE Studio Paris

Zdroj mé inspirace

HÜPPE Studio Paris

Individuální představy se spojily s prvotřídním řemeslem do
jedinečného výsledku: HÜPPE Studio Paris. Perfektní symbióza přímočarého designu a řeči tvarů pro všechny smysly.
Přitažlivé až do nejmenšího detailu.

> HÜPPE Studio Paris pant dveří
chrom/chrom

<

HÜPPE Studio Paris madlo dveří
chrom/chrom

<

HÜPPE Studio Paris stěnový úhelník
chrom/bílá

Mezinárodně působící studio Phoenix Design neúnavně vyhledává nové, zajímavé inspirace pro svou kreativní tvorbu.
Paříž je pro nás světovou metropolí, která je ztělesněním elegance do té míry, jakou nenacházíme v žádném jiném městě
a dovede podnítit všechny smysly jako žádné další město.
Toto město vzbuzuje touhy v mnoha rovinách. Zde byly v
Haute Couture zformovány měkké siluety s jemně vedenými
liniemi takovým způsobem, že jsou i v dnešní době stále nedosažitelné.

Z těchto podnětů jsme odvodili analogii pro lidské tvary v
kolekci kování, které jakoby klouzaly po hladkém povrchu
stejně jako kapka vody. Na počátku celého návrhového procesu stál pro nás jako vzor celostní tvar, případně těleso s
mírně tekoucími liniemi, podobné kapce nebo oblázku, který bychom rádi vzali do ruky a chtěli bychom se ho dotknout.

HÜPPE Studio Paris Design

Masivní, robustní kov dosáhl v procesu tvarování podoby
poddajného materiálu. Rafinované členění tvarů vyžadovalo
zvláštní manufakturní zručnost a umožnilo individuální vytvoření povrchů v návaznosti na všechny sanitární barvy a
struktury. Studio Paris je moderní kreací s nadčasovou elegancí.
Stuttgart, v lednu 2010

Každý potřebuje nějaké místo, na kterém může načerpat energii.
Všichni máme rádi společnost jiných lidí. Rádi si společně vykládáme, smějeme se a bavíme. Ale čas
od času potřebujeme útočiště, ve kterém budeme zcela sami pro sebe. Kde necháme tělo a duši jednoduše na pospas plynoucímu času a naši duši pošleme na cesty. Ve kterém nalezneme klid, inspiraci, uvolnění a mnoho dalšího. Každý svým způsobem. Pomůžeme vám zrealizovat takové útočiště.

HÜPPE Studio Paris řešení bezrámové

Objevte nové myšlenky.
HÜPPE Studio Paris nabízí díky vysokému podílu ruční práce
správné řešení pro každý prostor. Je jedno, jestli provedení s
nástěnnou lištou nebo bezrámové, se soklem nebo se zkosením střechy – Vaším nápadům nestojí nic v cestě.

<

HÜPPE Studio Paris bezrámové
Řešení Walk-In se 3 bočními stěnami

<

HÜPPE Studio Paris bezrámové
Dělící příčka s nožičkou a zkosením

> HÜPPE Studio Paris bezrámové

Křídlové dveře s pevným segmentem,
protisegmentem a boční stěnou

HÜPPE Studio Paris řešení s nástěnnou lištou

Využijte těchto možností.
S produktem HÜPPE Studio Paris se můžete vždy flexibilně
přizpůsobit stavebním skutečnostem Vaší koupelny, aniž
byste přistoupili na kompromisy v designu. Odkryjte možnosti naší rozsáhlé palety vzorů s novými modely Walk-In.
Mimochodem: zkosení střech a výřezy jsou již obsaženy v
základní ceně.

<

HÜPPE Studio Paris s nástěnnou lištou
Řešení Walk-In se dvěma bočními stěnami a stropní vzpěrou

<

HÜPPE Studio Paris s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s pevným segmentem s protisegmentem do niky

HÜPPE Studio Paris s nástěnnou lištou >
Křídlové dveře s pevným segmentem a
boční stěnou a se stropní vzpěrou

Nechte se unést láskou k detailu.
HÜPPE Studio Paris Vás přesvědčí nejen rozmanitostí modelů, ale především vysokou kvalitou
zpracování všech součástí. Všimněte si těchto detailů:

Stěnový úhelník chrom/chrom

Rohový úhelník chrom/chrom

• 5mm zvedací/spouštěcí pant pro
výrazné zakončení dveří
• Inovované těsnicí lišty v chromovém
vzhledu
• Montáž volitelně s nebo bez
prahové lišty
• Jedinečný design kování
• Provedení bezrámové se stěnovým
úhelníkem nebo s nástěnnou lištou

Stěnový úhelník zevnitř

HÜPPE Studio Paris detaily

Obloukové madlo chrom/bílá
(ne u 1/4-kruhových a 1/2-kruhového modelu)

Madlo dveří chrom/chrom

• Varianta vybavení: Designový
profil se stropní vzpěrou
• Volba mezi standardním a
obloukovým madlem dveří
• Otevírání dveří dovnitř/ven
• Vnitřní zapuštěné panty a
stěnový úhelník
• Stěnový úhelník zevnitř dokonale
zapuštěn pro snadné utěsnění

Těsnící lišta v chromovém vzhledu

Ukažte Váš charakter.
Využijte individuální rozmanitost a vyberte si z různých základních a inlay barev. Nechte se inspirovat a kombinujte zcela podle chuti a v
souladu se vzhledem Vaší koupelny. Nenacházíte Vaši oblíbenou barvu nebo kombinaci? Jednoduše se nás zeptejte, můžeme splnit téměř
každé přání.

Barevné kombinace

Základní a inlay barvy

(základní a inlay barva pro panty a madlo dveří)

(libovolně kombinovatelné)

Základní barva

Inlay barva

Základní barva chrom/barva inlay bílá

Základní barva

Inlay barva
Základní barva chrom/barva inlay lesklé zlato (24 karátů)

Všechny zde vyobrazené základní a inlay barvy je možné
podle přání navzájem kombinovat.

Základní barva chrom/barva inlay černá

HÜPPE Studio Paris barevné varianty

Barvy podle RAL
(další barvy možné)

Kovové (galvanické)
povrchy
(další povrchy možné)

Základní barva chrom/barva inlay chrom

Základní a inlay barva
červená RAL 3020

Základní a inlay barva
mosaz

Základní barva chrom/barva inlay matný chrom

Základní a inlay barva
žlutá RAL 1003

Základní a inlay barva
matné zlato (24 karátů)

Základní barva chrom/barva inlay inox look

Základní a inlay barva
modrá RAL 5017

Základní a inlay barva
satinox

HÜPPE Studio Paris chromový dekor

NOVÉ
Zvýrazněte Vaši koupelnu.
Inovativní a revoluční – takové jsou nové chromové dekory
HÜPPE. Rozsviťte Vaši koupelnu a nadchněte se lesknoucími
se efekty. Propůjčete Vaší koupelně nezaměnitelný, osobitý
charakter. Vyberte si z jedinečných motivů, které navrhlo
studio Phoenix Design exkluzivně pro HÜPPE.

Leaves

Liquid

Sign

Orient

Loop

Roses

Floral

Royal

Ne u 1/4-kruhových a 1/2-kruhového modelu.

Nature >

HÜPPE Studio Paris pískovaný dekor

Najděte svůj vlastní styl.
Pro všechny, pro které je chrom příliš lesklý, jsou k dispozici
nové matné HÜPPE-dekory – s pískovaným povrchem. Plochy dekoru jsou z výroby opatřeny ochranou proti dotyku,
která chrání nejen před ušpiněním, ale také ulehčuje čistění.

> Liquid

Leaves

Nature

Sign

Orient

Loop

Roses

Floral

Royal

Ne u 1/4-kruhových a 1/2-kruhového modelu.

Vaší fantazii nestojí nic v cestě.
Individuální motivy na skle propůjčí každé koupelně zcela zvlášní výraz. Vyberte si Váš oblíbený motiv - například iniciály, nápisy, rodinné
znaky nebo dekory. Všechny motivy budou vypískovány a dodány jako pozitivní dekor (čiré sklo, pískovaný motiv) nebo také jako negativní dekor (pískované sklo, čirý motiv).

Individuální úprava skla >
plošná

Povrch skla s úpravou pro snadné
ošetřování standardně již z výroby

> Individuální úprava skla
iniciály

Individuální úprava skla >
filigrán

HÜPPE Studio Paris skla a dekory
Vyjádřete svou individualitu.
HÜPPE Vám nabízí velký výběr skel a dekorů k osobitému ztvárnění koupelny. Rozhodněte se zcela podle Vašeho vkusu mezi standardními
skly a dekory, tónovanými skly nebo strukturovanými skly.

Standardní skla a dekory

čiré

Intima

Sand Plus

Karo

Tónovaná skla (ne u 1/4-kruhových a 1/2-kruhového modelu)

Opti-white (bez zeleného podílu)

bronzové

zelené

šedé

Strukturovaná skla (ne u 1/4-kruhových a 1/2-kruhového modelu)

Mastercarre

Chinchilla

Zvolte si Váš oblíbený model.

Křídlové dveře pro niku

Lítací dveře pro niku

Křídlové dveře s pevným
segmentem do niky

Křídlové dveře s
protisegmentem do niky

Rozměry
Šířka dveří
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

500–1000 mm
1200–2200 mm

600 –2000 mm
1200 –2200 mm

700 –1500 mm
1200 –2200 mm

700–2800 mm
1200–2200 mm

Boční stěna volně stojící

Walk-in model 1

Walk-in model 2

Walk-in model 3

Rozměry
Šířka boční stěny
Výška

Rozměry
Šířka boční stěny 1+3

Rozměry
Šířka boční stěny 1
300–1800 mm
Šířka boční stěny 2
300–600 mm
Šířka boční stěny 3
300–1800 mm
Výška
1200–2200 mm

Rozměry
Šířka boční stěny 1
300–1800 mm
Šířka boční stěny 2
300–1800 mm
Šířka boční stěny 3
300–600 mm
Výška
1200–2200 mm

Lítací dveře se 2 bočními stěnami
jako u-kabina

Křídlové dveře s pevným
segmentem a boční stěnou

Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou na
vaně

Křídlové dveře s protisegmentem
a boční stěnou

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

300–1800 mm
1200–2200 mm

600–1200 mm
300–1500 mm
1200–2200 mm

300–600 mm
Šířka boční stěny 2 1200–1800 mm
Výška
1200–2200 mm

700 –1500 mm
300 –1800 mm
1200 –2200 mm

700 –1500 mm
300 –1800 mm
1200 –2200 mm

700–2800 mm
300–1800 mm
1200–2200 mm

1/4-kruh
2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

1/4-kruh
1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník
2-křídlové dveře s pevnými
segmenty

5-úhelník
1-křídlové dveře s pevnými
segmenty

Rozměry
Šířka dveří
Radius:
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Radius:
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

800–1200 mm
500/550 mm
2000 mm

900 –1000 mm
500/550 mm
2000 mm

700 –1200 mm
1200 –2200 mm

700–1000 mm
1200–2200 mm

HÜPPE Studio Paris přehled modelů

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Křídlové dveře 2-křídlé s pevnými
segmenty do niky

Dělící příčka samostatně stojící

Boční stěna samostatně stojící

Rozměry
Šířka dveří
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

Rozměry
Šířka boční stěny bez nožičky
200 –1800 mm
Šířka boční stěny s nožičkou
200 – 900 mm
Výška
600 –2200 mm

Rozměry
Šířka boční stěny
Výška

1000–3300 mm
1200–2200 mm

1000 – 3000 mm
1200 –2200 mm

300–1800 mm
1200–2200 mm

Walk-in model 4

Křídlové dveře s boční stěnou

Křídlové dveře se zkrácenou
boční stěnou na vaně

Lítací dveře s boční stěnou

Rozměry
Šířka boční stěny 1 300–1800 mm
Šířka boční stěny 2
300–600 mm
Výška
1200–2200 mm

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

Křídlové dveře s protisegmentem
a zkrácenou boční stěnou na
vaně bezrámové

Křídlové dveře s pevným
segmentem, protisegmentem
a boční stěnou

Křídlové dveře, rohový vstup

Křídlové dveře s pevnými
segmenty, rohový vstup

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Šířka boční stěny
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

700–2800 mm
300–1800 mm
1200–2200 mm

1/2-kruh
Křídlové dveře s pevnými
segmenty

Vanová zástěna
1dílná

Rozměry
Šířka dveří
Výška

Rozměry
Šířka dveří
Výška

1140 mm
2000 mm

500 –1000 mm
300 –1800 mm
1200 –2200 mm

900 –3300 mm
300 –1800 mm
1200 –2200 mm

500 –1000 mm
300 –1800 mm
1200 –2200 mm

500 –1000 mm
1200 –2200 mm

600–1200 mm
300–1800 mm
1200–2200 mm

700–1500 mm
1200–2200 mm

Vanová zástěna
1dílná s pevným segmetem

500 –1000 mm
1200 –2200 mm

Rozměry
Šířka dveří
Výška

600 –1500 mm
1200 –2200 mm

Vyobrazeno provedení s nástěnnou lištou. Všechny modely jsou také k dostání v provedení bezrámovém.

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

Technické změny, odchylky barevných odstínů a změny sortimentu vyhrazeny.

www.hueppe.com
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