30
ÉV

GARANCIA

HÜPPE Solva pure

1 mindenkiért ...

„A legvégén az embereimnek kell beszerelniük a rendszert. Minél egyszerűbb, annál
jobb.“
Max (43), vízvezeték-szerelő

„Aki a zuhanykabinjával együtt szeretne
megöregedni, annak azt akadálymentesen
kell tudnia használni.“
Hergen (68), nyugdíjas

„Építészeti stílus, alapterület – teljesen
mindegy: A zuhanykabinnak harmonikusan
kell a képbe illeszkednie. És bele kell férnie a
költségvetésbe“
Vanessa (37), építész

„Szépen nézzen ki, de elsősorban
ne legyen útban“
Marianne (58), tanárnő
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Az okos zuhanykabin-megoldás: HÜPPE Solva pure.
Milyen az optimális zuhanykabin? Ezt kérdeztük a megoldásainkért lelkesedő emberektől:
szakkereskedőktől, építészektől, építkezőktől, tulajdonosoktól, szerelőktől, felhasználóktól.
Kívánságaikat meghallgattuk és megvalósítottuk. 1 rendszerben, amely mindent egyesít, amit egy modern zuhanykabintól elvárunk.
Válaszunk minden igényre:
HÜPPE Solva pure.
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A zuhanykabinba való belépés nagyon

KÉNYE

HÜPPE Solva pure

ELMES

kialakítás számos alaposan kigondolt részlettel

Akadálymentes belépés.
A HÜPPE Solva pure minden modelljét teljesen akadálymentes kialakítással lehet beszerelni. A megnövelt vízzáróság érdekében továbbá választható, diszkrét küszöblécet kínálunk.
Megnövelt komfortérzet.
A HÜPPE Solva pure beépített emelő/süllyesztő mechanizmusa nyitáskor könnyedén felemeli az ajtókat – becsukáskor
pedig finoman leereszti azokat. Egy innováció, amelyet nem
látunk, de érzünk: a technika szem elől rejtve, egy diszkrét
fedél alatt rejtőzik.
Szellőztetési lehetőségek.
A HÜPPE Solva pure ajtaja befelé és kifelé is nyílik. Így Ön tusolás után a kabinban maradhat. Ideális kis fürdőszobákba,
ahol helyet takaríthat meg a zuhanykabin mellett, és így a területet optimálisan kiszellőztetheti. Ez jelentősen megnehezíti, hogy a fugákban penész képződjön.

további információk: www.hueppe-solva-pure.com

< N
 yílóajtó fix résszel,
keret nélküli ajtóval

180°-ban nyitható befelé és kifelé
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Számos alkalmazási lehetősége igen

SOKOL

HÜPPE Solva pure

LDALÚ

beépíthetőség bármilyen alaprajzba
Kis helyet foglal, mégis nagyszerű.
Egy harmonikaajtó, amelyet teljesen ráhajthat a falra – a
HÜPPE Solva pure ilyen megoldást is kínál. Így még a legkisebb fürdőszobában is további helyet takarít meg. És a zuhany ennek ellenére egészen nagy lehet.
Keret nélküli ajtó, határok nélküli kialakítás.
Minél szabálytalanabb az alapterület, annál zegzugosabb a
fürdő – a HÜPPE Solva pure keret nélküli ajtós kivitele az ilyen
helyiségekbe is illeszkedik. Akár az alagsori, akár a ferde tetőtéri elhelyezés állítja kihívások elé a fürdőszoba kialakítását: a
sokféle változatban elérhető ferde levágásoknak és kivágásoknak köszönhetően szinte bármilyen fürdőszoba-tervet
megvalósíthat.
Egyenetlenségek? Nem gond.
Régi épületekben nem ritka a hullámos falfelület. Szerencsére a HÜPPE Solva pure-hoz a részben keretes kivitelhez illeszkedő falilécek kaphatóak. Ezek nem csak az építészeti egyenetlenségeket egyenlítik ki elegáns módon, de stabilabbá és
vízzáróbbá is teszik a rendszert.
további információk: www.hueppe-solva-pure.com
< Harmonikaajtó
sarokbelépőként,
keret nélküli kivitel

Harmonikaajtó
a falhoz hajtva

>
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A zuhanyzó üvegének tisztítása sosem volt ilyen

EGYSZERŰ

meggyőző kialakítás

Sarkok és élek nélkül.
Ami egyébként gyengeségnek minősülhet, a HÜPPE Solva
pure-nál valódi erény: a keret nélküli kialakításban minden
sarok és él hiányzik, ami a gyors tisztítás útjába állna. A csuklópántok belül az üveg síkjába illeszkednek, így a zuhanykabinokat egy hagyományos lehúzós üvegtisztítóval könnyedén megtisztíthatja.
Anti-Plaque a vízkő ellen.
Kérésre a Solva pure termékeket a HÜPPE Anti-Plaque felületnemesítő eljárással kezeljük. Ezáltal a víz egyszerűen lepereg
az üvegről. Azonban a legfontosabb, hogy mindez megnehezíti, hogy a szennyeződések és vízkő megtapadjon az üvegen.
Látni és érzékelni.
Az oldalfalakon és rögzített szegmenseken elhelyezett csavarokat és fedeleket senki sem szeretné látni. A HÜPPE Solva
pure esetén ezeket rejtett módon csavarozva rögzítjük a falhoz. Ez a HÜPPE keder-technika segítségével valósul meg, és
sok időt spórolhatunk a tisztításkor.
Alaposan átgondolt szigetelés.
A HÜPPE „SoftSeal technika” alkalmazásakor a Solva pure
csuklópántjai egy kétkomponensű anyagon keresztül rögzülnek az üvegre. Az egyik komponens az üveget rögzíti, a másik
gumiként helyezkedik el a félhold alakú üvegkivágásban. Az
optimális vízszigetelésért.

további információk: www.hueppe-solva-pure.com
< Nyílóajtó oldalfallal,
keret nélküli kialakítás

A HÜPPE SoftSeal technika gondoskodik a szoros
összekötésről.
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Zuhanykabinunk valóban

ROBUSZTUS

a német minőségnek köszönhetően

Kemény tesztelésnek alávetve.
Kemény teszteket kell kiállnia annak, amit a Solva pure csuklópántjaként szeretnénk felhasználni: a mozgatható alkatrészeket legalább 30.000-szer megmozgatjuk a HÜPPE-laboratóriumokban. A kivételesen hosszú élettartamról műszakilag
két funkció gondoskodik: egyrészt a SoftSeal technika, amel�lyel a csuklópánt és az üveg közt különösen stabil összeköttetés jön létre. Másrészt a beépített emelő/süllyesztő mechanizmus, amely jelentősen csökkenti a vízvetőlécek kopását.
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Meggyőző 30 év garancia.
Annyira biztosak vagyunk a HÜPPE Solva pure minőségében,
hogy magánvásárlóinknak 30 év garanciát nyújtunk. A garancia a magánháztartásokban használt zuhanykabin esetleges anyag- és/vagy gyártási hibáira vonatkozik. A pontos garanciafeltételekről vásárláskor kap tájékoztatást, illetve
ezekről közvetlenül a HÜPPÉ-nél tájékozódhat.
A garancia időtartama a HÜPPE Solva pure termék regisztrálásától indul, ezt a vásárlás dátumától számított 180 napon
belül kell megtenni - online a www.hueppe-solva-pure.com
weboldalon. A garanciára való regisztráláshoz a vásárlónak
szüksége lesz a számlára/vásárlást igazoló bizonylatra, valamint a zuhanykabinra ragasztott vagy a mellékelt termékútlevélben szereplő azonosítószámra.
Beépített emelő/süllyesztő mechanizmus

további információk a garanciáról:
www.hueppe-solva-pure.com

Fix részhez záródó nyílóajtó fix szegmenssel
U-kabinként, szürke üveggel. További
színválaszték: www.hueppe-solva-pure.com
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A rendszer kialakítása egyszerűen

STÍLU

USOS

HÜPPE Solva pure

kevés fogantyúval szerelve
Visszafogottan időtlen.
A HÜPPE Solva pure zuhanykabin nem kíván főszerepet játszani a fürdőszobában. Éppen ellenkezőleg: a neves tervezőpáros, a NOA Intelligent Design formatervével a visszafogott
stílust részesíti előnyben. Időtlen elegancia, amely minden
fürdőszobához illik. Az irányzat kiválóan alkalmazkodik az
egyedi stílusú szállodákhoz és otthonokhoz.
Fixen szerelt.
A HÜPPE Solva pure-t a lehető leginkább összeszerelt állapotban szállítjuk. A kevés hiányzó alkatrész felszerelése igen
gyors és hibamentes a szerelőtömböknek és a HÜPPE Autoblock-nak köszönhetően. Ezzel a csuklópántokat úgy rögzítheti, hogy az ajtók szerelés közben ne mozogjanak. Végül a szerelőtömböket praktikus törülközőtartóként használhatja. A
mesteremberek profitálnak a hatékony, zökkenőmentes beszerelésből – és a megbízható kalkulációkból.

további információk: www.hueppe-solva-pure.com

< Oldalelemhez
záródó nyílóajtó
fix szegmenssel
fülkébe, részben
keretes
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Ferde levágások, sarkok, kis helyiségek:
A HÜPPE Solva pure minden kihívást teljesít.
Nyílóajtó fix résszel

Nyílóajtó

Harmonikaajtó

Lengőajtó

Nyílóajtó oldalelemmel

Oldalelemhez záródó nyílóajtó fix szegmenssel

Negyedköríves nyílóajtó fix résszel

Ötszögletű nyílóajtó

Kádparavánok

Walk-In
*

fedezze fel a további lehetőségeket:
www.hueppe-solva-pure.com

< H
 armonikaajtó a falhoz
hajtva, keret nélküli ajtó
* Csak keret nélküli kialakításban

Mozgatható üveg/üveg
sarok, keret nélküli ajtó >
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HÜPPE GmbH, Industriestraße 3, D-26160 Bad Zwischenahn
Tel: 0036 30 84 10 293
e-mail hueppe.hu@hueppe.com

www.hueppe.com
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