HÜPPE HAKKINDA GENEL BİLGİ
Kökleri 1889 yılına dayanan, Avrupa’yı ve Türkiye’yi duş kabini ile tanıştıran Hüppe,
mükemmelliyetçi çizgisini yansıtan yeni kurumsal yüzüyle banyolardaki kalite, estetik
ve işlevselliğin öncüsü olmaya devam ediyor…
Hüppe’nin dünü, bugünü …
Dünya duş kabini piyasasının öncü markası Hüppe, merkezi ABD olan ve 12 milyar
doların üzerindeki cirosu ile inşaat malzemeleri üretiminde dünyanın en büyük
holding şirketlerinden biri olan MASCO bünyesindeki markalardan biridir. 1889
yılında Almanya’da kurulan ve 1966 yılında Avrupa’yı duş kabini ile tanıştıran ilk
şirket olarak önemli başarılara imza atan marka, 1987 yılında MASCO ailesine
katıldı. Hüppe bugün, 100 milyon €’nun üzerindeki cirosu ile Türkiye dahil Avrupa’nın
birçok ülkesinde oluşturulmuş ağ ve dünyanın dört bir yanında konumlandırılmış
temsilcilikleriyle hizmet veriyor.
Hüppe Türkiye...
1984 yılında İntermart adı ile kurulan Hüppe Türkiye, 1986 yılında Türkiye’yi duş
kabini ile tanıştıran marka oldu ve markası olan Duşakabin, ürünün adı haline geldi.
İntermart, 1994 yılında Hüppe ailesine katıldı. Bugün Hüppe Türkiye, markalı kabinler
sektöründe Türkiye pazarının %35’ine sahip. Üretiminin %70’ini başta Almanya,
Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, İspanya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polanya gibi
batı ve orta Avrupa ülkeleri olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Rusya,
Ukrayna, Türki Cumhuriyetler (Azerbaycan, Kazakistan, ...) gibi komşu ülkelere ihraç
ediyor.

ÜRÜNLER HAKKINDA GENEL BİLGİ
Hüppe, farklı kullanım alışkanlıklarına hitap edebilmek ve mekana uygun çözümler
sunabilmek amacıyla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Duş almanın, temizlenmenin
de ötesinde; arınma, gevşeme, tazelenme anlamına geldiği düşüncesi ile yola çıkan
Hüppe, kişiye özel banyo hayallerini gerçeğe dönüştürmek üzere dizayn edilen
100’den fazla ürün seçeneği sunuyor.
Üstün Alman mühendisliğinin ve kalitesinin modern ve hayalleri zorlayan tasarımlarda
hayat bulduğu Hüppe duş kabinleri, sektörde adeta moda yaratmak felsefesi ile
tasarlanıyor. Hüppe, duş kabinlerinin tasarımları için Porsche, Audi, BMW gibi
dünyaca ünlü markalara tasarımlar yapan “Target Design” ve Avrupa moda
dünyasının tanınmış Joop ailesinden “Jette Joop” gibi dünyanın sayılı tasarımcıları
ile çalışıyor. Almanya, İspanya ve Türkiye olmak üzere en son teknoloji ile birbirine
entegre üç ayrı Hüppe Arge merkezinde bu tasarımlar hayat buluyor. Güçlü Arge
operasyonu trend yaratan inovasyonları mümkün kılarak zengin ürün seçeneği ve
hızlı ürün yenileme olanakları sağlıyor.

Jette Joop imzalı duş kabinleri, Target Design imzalı tasarım harikası Magna serisi,
kişiye özel banyo hayallerinde sınırları zorlayan Manufaktur serisi banyolara
bambaşka bir soluk getiriyor.
Creation serisi ürünler, duş kabini, kendine özgü teknesi, arka cam panelleri ve
Hansgrohe duş sistemi ile komple bir duş alanı konsepti ile oluşturulmuş. Creation
ürünlerinin en önemli özellikleri, hijyeni maksimum seviyeye çıkarması ve duş
kabininin kurulabilmesi için duvar gibi bir dayanağa ihtiyaç duyulmaması.
Camla bütünleşen, hijyeni ve estetiği ön planda tutan menteşe sistemine sahip olan
2003D serisi, banyolarda camın şıklığını maksimum düzeyde yaşayabilmek için
çerçevelerden arındırılmış modern bir tasarım sunuyor. Tüketicilerce yoğun olarak
talep edilen Walk-In modeli, kendine özgü Hüppe teknesi ile birlikte estetik tasarım
anlayışını zirveye taşıyor.
510 serisinde ise profiller minimize edilerek oluşturulan sade ve estetik tasarım, kayar
kapının sağlamış olduğu kullanım rahatlığı ile bütünleşiyor. 510 serisi, dar
mekanlarda kayar kapının sağlamış olduğu yer avantajından yararlanmak isteyenler
için çok ideal seçenekler sunuyor.
Alt ve orta grup ürün segmentinde işlevsellik ve dizaynı ön planda tutarak Alman ve
Türk mühendislerince hayata geçirilen Alpha ve Classics serisi ürünler yeni trendler
oluşturacak gibi. Bu ürünlerle Türk tüketicisi uygun fiyatla en üst düzeyde kaliteli
ürünlere ulaşabilecek. Tamamen Hüppe Çerkezköy üretim tesislerinde üretilen bu
ürünler Avrupa pazarı ile birlikte aynı anda Türk tüketicisinin beğenisine sunuluyor.
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