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  HUPPE 

Sprcha a duše.  

Ľudia potrebujú ľudí.  

Hovoriť.  

K smiechu.  
Aby bolo možné žiť.  

Ľudia tiež potrebujú súkromnej sféry.  

Aby bolo možné regenerovať.  

Aby sa osviežiť.  
V snahe znovu získať silu.  

Miesto, nechať svoje vlastné predstavy o tom, ktoré posypeme dušu i telo. Voľný od 

zhonu každodenného života. Ideálne miesto. Miesto, aby sa vrátil nájsť sám seba. Miesto 
pre dušu.  

Veríme, že tieto sprchy sú veľmi zvláštne miesto. Tu sa ruší ľudí, aby sa dištancovali od 

každodenného života a načerpať nové sily. Naším cieľom je pomáhať vám pri navrhovaní 
vlastnej sen sprchu na stranu. Pre dokonalú dovolenku pre Vás a Vašu dušu.  

 

Preberáme zodpovednosť.  

Nové myslenie.  

Zodpovedné a udržateľné riadenie je kľúčovým prvkom našej podnikovej kultúry. Veríme, 

že v dobre vyvážený celok ekonomických, ekologických a sociálnych záujmov a jasný 

záväzok k zásadám trvalo udržateľného akcie.  

Nová práce.  

Tak sme sa použiť v našej produkcie spracováva takmer výhradne prírodných surovín, 

ako je sklo a hliník, ktoré môžu byť úplne recyklované. Vedľajšie výrobné odpady sú 

oddelené a triedené a recyklované zdarma. Okrem toho sme sa zaviazali k minimalizácii 

spotreby zdrojov, ako je kontinuálne energie, palív a papiera. Vždy sa snažíme používať 

najmodernejšie výrobné technológie, ktoré nám umožňujú vyrábať aj čistejšie a zelenšie.  
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Nové výzvy.  

Svojim veľmi stabilnú konštrukciu, je to naše sprchové kúty do štruktúr, ktoré sa 

vyznačujú pozoruhodnou životnosť. Okolnosť, že v konečnom dôsledku tiež pomáha 
vyhnúť sa zbytočnému náklady a energiu.  

Zmena klímy a stále vzácnejšie zdroje čeliť všetkým novým výzvam. Máme riešenie 

týchto problémov dnes. A v budúcnosti.  

Modely z úplatku dizajnu v položke HÜPPE čistý dizajn "s čistými líniami a Nepoškvrnenej 

pravých uhlov. "HÜPPE Design elegancia" je mäkké a zaoblené tvary profilov, kľučky a 

kovania. Posuvné dvere na oboch dizajnových radov, sú teraz k dispozícii aj s Soft-Open-

/Soft-Close-Funktion za zvlášť hladké a bezpečné otváranie a zatváranie dverí 

vybavených. 

 

HISTÓRIA 

1889-Založenie HÜPPE ako dodávateľ pre čalúnnik a sedlárov Justin Hüppe 

 

1925-Justin Hüppe vyrába rolety a systémy slnečnej ochrany. 

 

1955-So zavedením priestorových separačných systémov je založená ďalšie divízie. 

 

1966-HÜPPE je prvým dodávateľom sprchových kútov v Nemecku. 

 

1974-nezávislá spoločnosť HÜPPE DUSCHA ktorá sa zaoberá výhradne na výrobu a 

predaj   sprchových kútov. 

 

1987-HÜPPE je dcérskou spoločnosťou Masca Corp pracujúci v zahraničí., USA. Maske je 

jedným z najväčších svetových poskytovateľov vybavenie domácnosti, ktorá sa 

špecializuje v kúpeľni a kuchyni. 

 

1995-Akvizícia španielskeho výrobcu sprchového kúta Reser sl. 

 

1997-Obstaranie turecké Intermart sprchou výrobcu. 

 

2000 dokončenie a uvedenie do prevádzky závodu, keď Bad. 

 

2002 spolupráca s Joop Jette životný štýl designer: Narodenia úspešné Hüppe 1002 

Designer Jette Joop. 

 

2004-zavedenie série HÜPPE Studio Manufaktur pod heslom "Všetko je možné". 

Konečným cieľom, na splnenie každého zákazníka je každý výrobok unikát. 

 

2007 turecká dcérska Intermart bude premenovaná na HÜPPE. 

 

2008-Španielska dcérska spoločnosť bude premenovaná si vyhradzuje HÜPPE a používa 

rovnaký rok, výroby a kancelárske priestory na novom mieste Llinars len u Barcelony. 

 

2009-Modely HÜPPE Alfa a Hüppe Classics našej štandardnej segmente sú prezentované, 

ako sú podlahy úrovni sprchovací priestor HÜPPE továreň jednoduchom kroku. Okrem 

toho nová krídlových dverí série HÜPPE Užite HÜPPE osviežiť a musí byť uvedený na trh. 

2010-HÜPPE Studio Paris, svetovo prvý sprchový kút s chrómovými povrchy je 

predstavený. 

 



 

 


