
Splňte si všechny své sny
Spełni Twoje marzenia

HÜPPE SolvaPro



HÜPPE již více než 130 let stojí za řemeslnou zručností, inovacemi a kvalitou.
A to je také zřejmé u HÜPPE SolvaPro.
 HÜPPE SolvaPro je kompletně vyráběna ručně. Každá její část se může poch-
lubit prémiovým povrchem a nejvyšší kvalitou. Její nadčasový a puristický design 
dává každé koupelně moderní eleganci. A jako moderní sprchový kout splňuje 
díky inovativní technologii a svému designu všechny požadavky na praktické a 
pohodlné užívání.
 Upozornění: Bezrámové sprchové kouty díky své konstrukci nenabízejí stej-
nou úroveň vodotěsnosti jako částečně nebo zcela orámované výrobky. »Inovativ-
ní technologie soft-seal zvyšuje vodotěsnost ve srovnání se standardními sprchovými 
kouty, protože panty SolvaPro jsou ručně spojeny se sklem pomocí dvousložkového 
materiálu,« říká David Martinez, vývojář produktů.

HÜPPE to synonim sztuki rzemieślniczej, 

innowacyjności i jakości. Od ponad 130 lat. Tak samo 

jest również w przypadku HÜPPE SolvaPro.

   Seria HÜPPE SolvaPro to starannie wykona-

ne rękodzieło. Każdy element wyróżnia się precyzją 

wykonania i najwyższą jakością. Ponadczasowy i pu-

rystyczny design każdej łazience nadaje nowoczesną 

elegancję. Innowacyjna technologia nowoczesnej kabi-

ny prysznicowej. Spełnia wszystkie wymagania wygod-

nego i funkcjonalnego prysznica.   

 Uwaga: ze względu na swoją konstrukcję kabiny 

prysznicowe, bezramowe, nie wyróżniają się takim sa-

mym poziomem szczelności co produkt z częściowym 

lub pełnym obramowaniem. »Innowacyjna technologia 

Soft-Seal charakteryzuje się większą szczelnością w  po-

równaniu z konwencjonalnymi kabinami prysznicowymi. 

Wynika to z faktu, że zawiasy SolvaPro są ręcznie moco-

wane do szkła przy użyciu dwuskładnikowego materiału «  
– mówi David Martinez, projektant produktu.

David Martinez
Produktový inženýr
Projektant produktu

Řemeslné zpracování od roku 1889
Rękodzieło od roku 1889



Panty pro SolvaPro bezrámové provedení - bronz

Zawias SolvaPro bezramowa brąz



    »Na początku wszystkich rozważań przyświecała nam jedna myśl: nieograniczone możliwości w 

połączeniu z wyrafinowaną technologią – idealny produkt spełniający wszystkie wymagania.«

 »Na začátku celého našeho plánování byla jedna konkrétní myšlenka: 
neomezené možnosti v kombinaci s chytrou technologií - perfektní 

produkt, který splní všechna přání.«

Bezrámové dveře SolvaPro s pevným segmentem a protisegmentem s boční stěnou - černý chrom

Drzwi skrzydłowe SolvaPro bezramowe ze stałym segmentem i częścią boczną w kolorze czarny chrom



Výroba HÜPPE SolvaPro určuje standarty. Každý sprchový kout této řady je vyroben na severozápadě 
Německa s využitím desetiletí know-how. Každý pant je namontován na sklo ručně a zkontrolován 
odborným technikem. Všechny barevné panty, stěnové profily a kliky dveří jsou odborně lakovány ve 
vlastní lakovně našeho závodu podle nejnovějších standardů. Díky této prvotřídní povrchové úpravě je 
SolvaPro odolnější než jakýkoli jiný sprchový kout a je výrazem špičkové kvality.

Produkcja HÜPPE SolvaPro wyznacza standardy. Każda kabina prysznicowa z 

tej serii jest produkowana w północno-zachodniej części Niemiec – w oparciu 

o wieloletnią wiedzę. Każdy zawias jest mocowany w szkle ręcznie, a następnie 

sprawdzany przez kompetentnych, wykwalifikowanych pracowników. Wszyst-

kie kolorowe zawiasy, profile przyścienne i uchwyty są profesjonalnie lakiero-

wane we własnej lakierni według najnowocześniejszych standardów. Dzięki wy-

sokiej jakości wykonania seria SolvaPro wyróżnia się większą wytrzymałością w 

porównaniu do innych kabin prysznicowych i wyraża najwyższą jakość.

Skutečné řemeslné zpracování
Prawdziwe rękodzieło

 »Na začátku celého našeho plánování byla jedna konkrétní myšlenka: 
neomezené možnosti v kombinaci s chytrou technologií - perfektní 

produkt, který splní všechna přání.«

Skutečné řemeslné zpracování je nezaměnitelné a vyjadřuje špičkovou kvalitu.
HÜPPE SolvaPro se vyrábí propracovanými postupy ruční práce a může se proto 
pochlubit špičkovou povrchovou úpravou.

Prawdziwe rękodzieło jest niepowtarzalne i wyraża najwyższą 
jakość. Seria HÜPPE SolvaPro jest produkowana ręcznie z zacho-
waniem najwyższej staranności i wyróżnia się wysoką jakością 
wykonania.

Solva Pro bezrámová pant z černého chromu

Kątownik szkło-szkło SolvaPro bezramowa, czarny chrom



Díky svému nadčasovému a jemnému designu vytvořenému renomovaným de-
signovým studiem NOA je SolvaPro vždy aktuální a lze jí kombinovat s celou 
řadou koupelnových dekorací a stylů. Zejména Luxusní panty upoutají  pozor-
nost a se sklem sprchového koutu tvoří nadčasově harmonický celek.

Ponadczasowy i subtelny design zaprojektowany przez renomowane studio 

projektowe NOA sprawia, że seria SolvaPro jest zawsze na czasie i nadaje się do 

łączenia z najbardziej zróżnicowanymi stylami wyposażenia łazienek. Elegan-

ckie zawiasy przyciągają wzrok i tworzą ponadczasową i pełną harmonii całość z 

szybą kabiny prysznicowej.

Elegantní design
Elegancki design

Bezrámový zážitek ze sprchování - vytvořili pro vás ti nejnáročnější a 
nejzkušenější odborníci. Díky této průhlednosti, bude každá koupelna vypadat 
prostornější a jasnější.

Przyjemna kąpiel pod natryskiem bez obramowania – wykona-
nym przez najbardziej wymagających i doświadczonych eksper-
tów. Uzyskana przejrzystość sprawia, że każda łazienka sprawia 
wrażenie większej i jaśniejszej.

Křídlové dveře do niky 
Drzwi skrzydłowe do wnęki 

Křídlové deře s pevným 
segmentem do niky
Drzwi skrzydłowe ze stałym 
segmentem do wnęki

Lítací dveře do niky 
Drzwi wahadłowe do wnęki

Křídlové dveře s protisegmen-
tem do niky
Drzwi skrzydłowe z częścią 
boczną do wnęki

Křídlové dveře s boční stěnou 
Drzwi skrzydłowe ze ścianką 
boczną

Křídlové dveřes pevným segmentem a s 
protisegmentem do niky 
Drzwi skrzydłowe ze stałym segmentem
i częścią boczną do wnęki

Samostatně stojící boční stěna 
Ścianka boczna wolnostojąca

Křídlové dveře s pevným segm-
entem a boční stěnou 
Drzwi skrzydłowe ze stałym 
segmentem i  ścianką boczną

Walk-in boční stěna s pohyblivým 
segmentem 
Ścianka boczna z ruchomym segm-
entem

Křídlové dveřes pevným segm-
entem, s protisegmentem a 
boční stěnou 
Drzwi skrzydłowe ze stałym 
segmentem, częścią boczną 
i ścianką boczną

Křídlové dveřes s pevnými 
segmenty, rohový vstup 
Wejście narożnikowe, drzwi 
skrzydłowe ze stałymi 
segmentami

Boční stěna 
Ścianka boczna wolnostojąca

SolvaPro bezrámová
SolvaPro bezramowa



SolvaPro bezrámová, křídlové dveře s boční stěnou - ocelově šedá

SolvaPro Drzwi skrzydłowe bezramowe ze ścianką boczną szara stal



SolvaPro částečně orámovaná samostatně stojící boční stěna

Ścianka boczna wolnostojąca SalvaPro częściowo w ramie

BLACK 

EDITION



Přizpůsobí se jakékoli místnosti
Dopasowuje się do każdego pomieszczenia

I přes nepravidelnosti stěn nebo šikmé stropy SolvaPro se přizpůsobí 
každé koupelně. Krásně tvarovaná stěnová lišta částečně zarámované verze 
elegantně zakrývá nepravidelnosti ve stěnách. A díky stropním vzpěrám lze 
SolvaPro namontovat také pod šikmé stropy. Mimochodem: Pro větší stabilitu 
a pro vaši bezpečnost používá SolvaPro pouze segmenty s 8 mm jednovrstvým 
tvrzeným bezpečnostním sklem (ESG).

Czy to nierówności konstrukcyjne, czy skosy dachowe : Solva-
Pro zawładnie każdą łazienką. Listwa ścienna wersji częściowo 
obramowanej, o pięknej formie, elegancko zamaskuje wszelkie 
nierówności konstrukcyjne. A dzięki wspornikowi  sufitowe-
mu, SolvaPro można również mocować do skosów dachowych.  
Ponadto: aby zapewnić większą stabilność i bezpieczeństwo, 
w serii SolvaPro wykorzystano wyłącznie segmenty ze szkła  
hartowanego  bezpiecznego (ESG) o grubości  8 mm.

SolvaPro částečně orámovaná  
SolvaPro częściowo w ramie

Křídlové dveře do niky nebo 
pro boční stěnu
Drzwi skrzydłowe do wnęki 
i ścianki bocznej

Křídlové dveře s pevným segmen-
tem do niky nebo pro boční stěnu
Drzwi skrzydłowe ze stałym 
segmentem do ścianki bocznej 
i wnęki

Lítací dveře pro boční stěnu 
Drzwi wahadłowe do ścianki 
bocznej

Boční stěna
Ścianka boczna

Křídlové dveře s pevným 
segmentem a protisegmentem do 
niky 
Drzwi skrzydłowe z częścią boczną 
do wnęki

Lítací dveře do niky
Drzwi wahadłowe do wnęki

Křídlové dveře pro rohový vstup 
Wejście narożnikowe, drzwi 
skrzydłowe  (1/2)

Křídlové dveře s pevnými segmenty
 pro rohový vstup
Wejście narożnikowe, drzwi 
skrzydłowe ze stałym segmentem
(1/2)

Samostatně stojící boční stěna 
Ścianka boczna wolnostojąca

L-řešení 
Rozwiązanie w kształcie litery L



Tak indywidualne jak pismo odręczne

Panty ocelově šedá

Zawias szara stal

Panty v černém chromu

Zawias czarny chrom

Panty v Black Edition

Zawias Black Edition

Panty ve stříbrné lesklé (chrom)

Zawias srebrny wysoki połysk (chrom)

Panty v bronzu

Zawias brązowy



Stejně jedinečné jako rukopis
Tak indywidualne jak pismo odręczne

Díky téměř neomezeným možnostem přizpůsobení se každý pro-
dukt stává tak jedinečný jako váš osobní rukopis - ať už jde o exklu-
zivní barvu, výběr rukojetí nebo jeden z nesčetných dekorů.

Dzięki niemal nieograniczonym możliwościom personalizacji 

każdy produkt staje się jak osobisty odręczny podpis. Czy to po-

przez ekskluzywny  kolor, wybór uchwytu czy  jednego z wielu de-

korów.

Čiré / Čiré s úpravou Anti-Plague
Przezroczyste / Przezroczyste
Anti-Plaque

Privatima / 
Privatima s úpravou Anti-Plaque
Privatima / 
Privatima Anti-Plaque

Bronzové / Bronzové s úpravou 
Anti-Plague
Brązowe / Brązowe Anti-Plaque

Liquid/ Liquid s úpravou Anti-
Plaque
Liquid/ Liquid Anti-Plaque

Šedé / Šedé s úpravou Anti-Plague
Popielate / Popielate Anti-Plaque

Zrcadlové sklo / 
Zrcadlové sklo s úpravou Anti-Plague
Szkło lustrzane /
Szkło lustrzane Anti-Plaque

Pískované / Pískované s úpravou 
Anti-Plague
Sand Plus / Sand Plus Anti-Plaque

Nature/ Nature s úpravou Anti-
Plaque
Nature/ Nature Anti-Plaque

Speciální možnost: 
801 Dlouhé madlo

Uchwyt reling wariant 
wyposażenia 801

Madlo v černém chromu
Uchwyt czarny chrom

Madlo ve stříbrné lesklé (chrom) 
Uchwyt srebrny wysoki połysk (chrom)



HÜPPE s.r.o.
Pražská 1579  |  274 01 Slaný ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon: + 420 312 526 193  |  Fax: + 420 312 520 954
E-Mail: hueppe.cz@hueppe.com  |  www.hueppe.com

www.hueppe.com
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HÜPPE Sp. z o.o.
ul. Malwowa 154  |  60-185 Skórzewo POLSKA
Telefon: + 48 61 894 50 80 |  Fax: + 48 61 814 38 40
E-Mail: hueppe.pl@hueppe.com |  www.hueppe.com


