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Vstupte
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MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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MÁTE NAŠE SLOVO
RODINNÝ PODNIK S TRADICÍ - JIŽ OD ROKU 1955
Zdravíme vás z Mühlviertelu, ze severu Horního
Rakouska. Zde je ještě zvykem, že na zpečetění slibu
stačí jedno podání ruky. Jsme rodinný podnik,
kterému je toto vlastní.
S rodnou zemí spojeni a světu otevřeni, vědomi si
tradic s orientací na budoucnost, to jsme již od roku
1955. V každém výrobku Wippro najedete preciznost
a um talentovaných řemeslníků, kteří svojí prací chtějí
zákazníky nadchnout. V tom vidíme smysl naší práce.
V našem firemním sídle ve Vorderweissenbachu
je svět ještě v pořádku. Jako starousedlíci k tomu
přispíváme a chceme aby to tak zůstalo, myslíme a
jednáme ekologicky i ekonomicky.
Podporujeme místní výstavbu malých vodních děl i
větrných elektráren v okolí, spojujeme pokrok a
rozum.
Naši zákazníci obdrží inovativní výrobky dlouhodobé
kvality.

WIPPRO-sídlo firmy ve
Vorderweissenbachu z roku 1960

WIPPRO-sídlo firmy ve
Vorderweissenbachu dnes

Slib je slib. Ruku na to...

to
a
n
u
Ruk

www.wippro.com
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FLAT a FLAT-IN
Skrytá zárubeň, bezfalcové dveře

„FLAT“ a „FLAT-IN“ nijak neomezuje zvolený směr otevírání dveří. Podstatou tohoto
systému skryté zárubně je dokonale zazděná hliníková zárubeň pod omítkou a tedy
„neviditelná“. Pro spojení skryté zárubně a zdiva je použita omítková síťka, která
dlouhodobě zajistí to, že spoj mezi hliníkovou zárubní a zdivem nepraskne a nevytvoří
se nevzhledné praskliny okolo dveří.. Stejně tak je tento způsob spojení vhodný pro
suché procesy výstavby.

Zobrazení skryté zárubně a rámu dveří v řezu: Hliníková zárubeň nenápadně mizí
ve zdivu a při pohledu je tak vytvořen působivý dojem, že dveřní křídlo nemá rám.

Detail zárubně: FLAT
MODERNÍ

detail zárubně: FLAT-IN
ELEGANTNÍ

Na přání je možnost
dodání i v protipožárním
provedení požárně
bezpečnostní třidy El230.
KLASICKÉ

Zitrin Q Classic 1/dub sukatý, zárubňový systém FLAT, magnetický zámek se zapuštěnou klikou

S převratným zárubňovým systémem „FLAT“ a „FLAT-IN“, kde zárubeň dveřního křídla
ve stěně působí opticky jednotně, se vytváří nové šance na poli vnitřní architektury.
Dveře bez zárubní je možno navrhnout až na výšku místnosti, čímž se otevírají nové
dimenze v oblasti designu bytové architektury.

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Zitrin Q Classic 1, staré dřevo smrk sekaný, zárubnňový systém FLAT

EDICE WIPPRO ALPIN
Jedinečné produkty, vyrobené
ze starého dřeva, získáného
ze starých podlah, stodol nebo
střešních krovů.

TECHNIKA

Zitrin Q Classic 1, staré dřevo smrk opalovaný sluncem, zárubňový systém FLAT
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Různé druhy dřeva, povrchů a povrchových úprav:
• staré dřevo dub, staré dřevo smrk
• kartáčované, sekané, opalované sluncem
• oštření povrchu olejem možné

DOPLŇKY

www.wippro.com

Kristall Classic 1, bílá krycí, zárubeň systému FLAT, na výšku místnosti bez horního nadpraží

06

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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EMOCE SE STŘETÁVÁ S FUNKČNOSTÍ
Účelné a současně hezké

Kristall Classic 1, bílá krycí, zárubňový systém FLAT, na výšku místnosti s horním nadsvětlíkem

Zárubňové systémy „FLAT“ a „FLAT-IN“ neznají
kompromis. Takovéto vnitřní dveře jsou zároveň
krásné i funkční, jsou ukázkou dokonalé vnitřní
architektury.

TECHNIKA

Magnetický zámek s kováním (4x nastavitelný).
Luxusní technický detail pro tlumené zavírání dveří.

DOPLŇKY

www.wippro.com
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NEBOJTE SE NOVÉHO...
Vnitřní dveře s kamenným povrchem
mají honosný vzhled.

Kristall Classic 1, kamenný povrch Multicolor, zárubeň: FLAT-IN

„Radost pro oko“... dveře s kamenným povrchem v
obytných prostorách jsou optickým zážitkem. A nejenom to: Povrch dveří je neuvěřitelně příjemný na
dotek a každodenní kontakt s ním nám zpříjemňuje
kvalitu bydlení.

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Kristall Classic 1, kamenný povrch Multicolor, zárubeň FLAT, na výšku místnosti s nadsvětlíkem.
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

Kristall Classic 1, bílá krycí, zárubeň FLAT-IN, na výšku místnosti bez horního nadpraží
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
DOPLŇKY
Kristall Classic 1, bílá krycí, zárubeň FLAT-IN

Kristall Classic 1, bílá krycí, zárubeň FLAT

Kristall Classic 1, bílá krycí, zárubeň FLAT-IN

11

www.wippro.com
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SLIM a SLIM-IN
povrchy jak vystřižené
Tento Hi-Tec-System spojuje zárubeň, křídlo dveří a stěnu v jednu plochu.
Zárubeň, která je lepená z vrstveného dřeva vypadá perfektně. Ve Wippro
jsou pokosové spoje zárubně pevně spojeny a jako jeden kus přebroušeny a
přelakovány.

detail zárubně: SLIM

MODERNÍ

SLIM-detail:
dveře se zárubní v
jedné rovině

detail zárubně: SLIM-IN

ELEGANTNÍ

Kristall Classic 1, světlý dub sukatý, zárubeň SLIM

Obrázky systémového řezu zárubní ukazují technické osazeni do zdiva
„SLIM-skrytá zárubeň“ je nenápadně integrována do zdiva, to má za
následek čistý pohled na rámovou konstrukci dveřního křídla.

Zitrin Q Classic 1, antický dub světlý, zárubeň SLIM

V hotově sestaveném elementu jsou jíž zabudované panty, těsnění, magnetický
zámek a protiplech.
Před omítnutím musí být SLIM-skrytá zárubeň namontovaná v ostění.

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Kristall Classic 1, dub kartáčovaný a naolejovaný, na výšku místnosti bez horního nadpraží
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

Kristall Classic 1, dub kartáčovaný přírodní, zárubeň SLIM, na výšku místnosti bez horního nadpraží
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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INOVACE NA DRUHOU
Dva systémy pro příjemné bydlení.
Vnitřní inovační techniky, vysoce kvalitní materiál a dokonalá funkčnost
pro radost z bydlení.

Atlantis Classic 2, dub kartáčovaný, skleněná výplň V250, čiré sklo, zárubeň SLIM

Wippro dveře jsou se systémy „SLIM“ a „SLIM-IN“ milníky
nejmodernějšího bytového designu.

TECHNIKA

Kristall Classic 1, dub přírodní kartáčovaný, zárubeň SLIM a SLIM-IN

DOPLŇKY

www.wippro.com

Zitrin Classic 1, crack dub přírodní, zárubeň SLIM-IN, na výšku místnosti bez horního nadpraží
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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Zitrin Q Classic 1, dub rozpraskaný přírodní, zárubeň SLIM, na výšku místnosti bez horního nadpraží

MATERIÁL JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU
Lásku ke dřevu a řemeslnický um máme v krvi

Místo kde se nachází výroba firmy Wippro je hojně obklopeno dřevem, přírodním
bohatstvím zdravého lesa.
Zpracovateli dřeva je od přírody dáno s tímto materiálem umět obzvlášt zručně zacházet.
Dokonalé zpracování velice kvalitních materiálů je výjmečná vlastnost „Wippro DNA“.
A právě proto jsou každé dveře, které opustí výrobu, značkovým výrobkem
unikátní kvality.

Vchodové dveře Wippro splývají s fasádou a jsou sladěny i s vnitřnimi dveřmi

TECHNIKA

DOPLŇKY

www.wippro.com

Zitrin Q Classic 1, dub sukatý, zárubeň SLIM
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MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Zitrin Q Classic 1, dub rozpraskaný přírodní, zárubeň SLIM, na výšku místnosti s
plným nadsvětlíkem bez horního nadpraží
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TECHNIKA

DOPLŇKY

PRO VELMI INDIVIDUÁLNÍ ŽIVOTNÍ PROSTORY
S dveřmi Wippro máte radost po celý život,
nabízejí něco navíc a oživují fantazii vnitřní
architektury.
Je jedno jaký máte osobní bytový styl. Dveře musí
umět více než jenom propojit místnosti. Musí vás těšit
po celý život, svým příjemným vzhledem, dokonalou
funkčností a musí vašemu domovu dávat něco navíc.
Výrobní programy Wippro dveří oživují fantazii vnitřní
architektury, umožnují individuální ztvárnění konceptu.

www.wippro.com

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
Kristall Classic 1, dub sukatý kartáčovaný a naolejovaný, posuvné dveře dvoukřídlé
zasouvané do stěny, na výšku místnosti, zárubeň SLIM-IN

Kristall Classic 1, dub sukatý kartáčovaný a naolejovaný, posuvné dveře zasunuté ve stěně,
na výšku místnosti, kolejnice zapuštěná ve stropě, zárubeň SLIM-IN
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KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
DOPLŇKY
Kristall Classic 1, Eiche geölt und gewachst, raumhoch ohne Querteil

Kristall Classic 1, dub sukatý kartáčovaný a naolejovaný, posuvné dveře
dvoukřídlé zasouvané do stěny, na výšku místnosti, zárubeň SLIM

21

www.wippro.com
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CHCEME SI VÁS ZÍSKAT
V rozmanitosti našich výrobních programů,
je ukryto mnoho výjmečných nápadů.

Kristall Classic 1, palisander přírodní, zárubeň SLIM, na výšku místnosti bez nadpraží

To co rozhoduje, je otázka vašeho osobního vkusu. Vy víte jak chcete
bydlet, které dveře se vám líbí. Wippro vás inspiruje, prezentuje programy, ve kterých jistě objevíte rozmanitost vašich představ. Vyrábíme
dveře pro vaše bydlení: Odpovídající vašemu stylu bydlení a prostorovým
možnostem vašeho domova. A třeba vás naše poradenství přivede na
něco nového, nějaký inspirativní nápad pro váš domov.

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Kristall Classic 1, přírodní palisandr, zárubeň SLIM, na výšku místnosti bez nadpraží, kyvné dveře
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Zitrin Q Classic 1, crack dub, bezfalcové

Zitrin Q Classic 1, dub sukatý přírodní, bezfalcové

Zitrin Q Classic 1, dub sukatý přírodní, bezfalcové, na výšku místnosti s nadsvětlíkem bez nadpraží

Zitrin L Classic 1, dub bělený WT701, s linkou 6 mm chrom matný
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Zitrin Q Classic 1, dub sukatý přírodní, bezfalcový na výšku místnosti bez nadpraží
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

Zitrin Q Classic 1, buk přírodní, zárubeň Design

Zitrin Q Classic 2, buk přírodní, zárubenň Design, skleněná výplň V276
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Zitrin Q Classic 1, dub sukatý přírodní

Indigo Classic 2, dub sukatý vodorovný vzor, skleněná výplň
V250, šíře vlysu dle přání zákazníka.
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

MODERNÍ
Zitrin Q Classic 1, bříza přírodní, zárubeň Design

Zitrin Q Classic 1, bříza přírodní, posuvné dveře na stěně, speciální kování dle přání zákazníka (EVO)
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ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Atlantis Classic 2, bříza přírodní s vodorovným vzorem, skleněná výpnň V250, Satinato bílá
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TECHNIKA

DOPLŇKY

Pro váš osobitý domov
Řešeni interiéru domu nebo bytu má být obrazem
osobnosti jeho obyvatele. Dveře musí zapadat do
celkového konceptu vnitřní architektury a nabízet
dokonalé technické funkční řešení v daném prostoru.
Programy Wippro obsahují mnoho takovýchto možností.

www.wippro.com

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Zitrin Q Classic 1, modřín s přírodním efektem, zárubeň: Design edition, odýhované napříč

Zitrin Q Classic 1, jádrový javor přírodní

Zitrin Q Classic 1, indická jabloň přírodní

Zitrin Q Classic 1, CEPal dub sukatý, zárubeň bílá krycí
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Zitrin Q Classic 1 smrk kartáčovaný, bíle lakovaný, zárubeň: F-Dekor
bělěný dub II, na výšku místnosti s nadsvětlíkem bez překladu
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Zitrin Q Classic 1, buk přírodní

Zitrin Q Classic 1, javor přírodní

Zitrin Q Classic 1, ořech bezfalcové provedení

Kristall Classic 1, Stone Veneer: Multicolor zárubeň:
mořený dub WT 402, bez klíčového otvoru
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
DOPLŇKY
Atlantis Classic 2, ořech přírodní, skleněná výplň V325, Satinato bílá,
zárubeň: Avantgrade odýhovaná napříč

Atlantis Classic 1, RAL 3003 vysoký lesk, výplň RAL 9010
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www.wippro.com

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
Zitrin Q Classic 1, bříza přírodní

Atlantis Classic 2, bříza přírodní, dýhováni napříč, prosklení V276
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CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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Zitrin L Classic 1, bílá krycí, zárubeň Avantgrade-In

Zitrin L Classic 1, bílá krycí, zárubeň Avantgrade

MOŽSTVÍ VARIANT V KAŽDÉ
MODELOVÉ SKUPINĚ
Proměny, které do sebe opticky
dokonale zapadají.
Kdo miluje detaily, aniž by se v nich ztrácel, má s
Wippro programy mnoho možností vytvořit si
vlastní dveře.
A to dokonalé na tom je: Styl jednotlivých dveří
zůstane zachován i přes rozdílnost zvolených
variant a modelových skupin se celkový dojem ze
dveří nezmění.

provedení s linetkou splývajicí s povrchem

TECHNIKA

DOPLŇKY

www.wippro.com

MODERNÍ
Fuchsit Classic 1, bílá krycí, výplň Satin ořech

Fuchsit Classic 1, bílá krycí, výplň Satin ořech, zárubeň SLIM-IN
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ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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Fuchsit Classic 1, bílá krycí, výplň Satin ořech, zárubeň SLIM-IN

DOKONALÁ SOUHRA
Design a řemeslná kvalita

TECHNIKA

DOPLŇKY

www.wippro.com

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Fuchsit L Classic 1, bílá krycí, linetka 6mm chrom matný

Zitrin D Classic 1, javor přírodní, výplň indická jabloň přírodní

Fuchsit L Classic 1, bílá krycí, výplň dub přírodní, linetka 6mm chrom matný

Celoskleněné dveře Classic, bíla Satinato, odýhování přírodním dřevem Macassar, speciální motiv Fuchsit
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Fuchsit Classic 1, bílá krycí, výplň dub přírodní, linetka 6mm, chrom matný

Zitrin D Classic 1, bílá krycí, výplň dub antický, zárubeň SLIM-IN
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

Kristall Classic 1, bříza přírodní, posuvné dveře 2-křídlé před stěnou
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MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Speciální výrobek dle přání zákazníka, posuvné dveře bříza přírodní, skleněná výplň Satinato
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PŘIROZENĚ KRÁSNÉ
Dveře do prostor, které se budou líbit

Nulový kompromis na vzhledu funkčního
prvku „dveří“. Právě ty nám v prostorách
dodají pocit dokonalého spojení podlah,
stěn a stropů. V ideálním případě na vás
Wippro dveře zapůsobí ze všech prvků
nejvýrazněji.

TECHNIKA

DOPLŇKY

www.wippro.com

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ

Indigo Classic 2, s speciální šířkou vlysu, dub sukatý přírodní, skleněná výplň V250 Satinato
bronce s dvěma příčkami navíc. HCS klika-zámek v kombinaci

Kunzit A Classic 2, dub mořený WT 405, skleněná výplň V250 čiré sklo bronce

Indigo Classic 2, se speciálně upraveným širším vlysem, dub sukatý přírodní, skleněná výplň V250 Satinato bílá

42

RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
Indigo Classic 2, posuvné dveře s pevnou částí, třešeň mořená WT46,
skleněná výplň V250 Satinato s jednou dřevěnou příčkou navíc

Kristall Classic 2, se speciálně upraveným širším vlysem, modřín s přírodním efektem,
skleněná výplň V3 čiré sklo bílé, se čtyřmi dřevěnými vodorovnými příčkami HSO.

43

DOPLŇKY

www.wippro.com

Bayat Classic 1, bílá krycí/bílá vysoký lesk povrch leštěný, vložený kamenný obklad „Silver-Shine“
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Atlantis Classic 1, bílá krycí, skleněná výplň V250, čiré sklo šedé, zárubeň dub sukatý přírodní
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

Anthrax Classic 1, základní barva Ral 9005 černa, přelepeno deskami v bílé barvě
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Celoskleněné dveře Classic, Satinao bílá, motiv na skle Anthrax, motiv matovaný
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TECHNIKA
DOPLŇKY

www.wippro.com

Kristall Classic 1, bílá vysoký lesk, bezfalcové provedení
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MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Kristall Classic 1, bílá vysoký lesk, bezfalcové provedení
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DOKONALÝ VYSOKÝ LESK

TECHNIKA
DOPLŇKY
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ZNÁMKA ELEGANCE
Výrazná bílá, zajímavé sklo

Celoskleněné dveře motiv Beryll, gravír čiré sklo na Satinato

Opravdová elegance se vyznačuje zejména nevtíravostí. Ideální bílá barva
povrchu dveří dodává pocit klidu. Skleněné dveře vždy upoutají pozornost,
prosvětlí prostor a jsou navrhovány individuálně. Naštěstí lze mnoho modelů
dveří Wippro vyrobit v celoskleněném provedení.

Zoisit L Classic 1, bílá krycí, linetka chrom matný

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
Zoisit R Classic 1, bílá krycí

Celoskleněné dveře motiv Beryll, gravírování na skle satinato bílé
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DOPLŇKY
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
Zoisit L Classic 1, bílá F-dekor, linetka 6mm chrom matný

Zoisit-R Classic 2, bílá krycí, skleněná výplň V276 Satinato bílá, výřez pro prosvětlení, frézovaná linka ZF 01

Zoisit-R Classic 1, bílá F-dekor, frézovaná linka ZF01
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Detail: frézovaná drážka ZF 01

Detail: linetka 6 mm chrom matný

KLASICKÉ
Detail: linetka javor

Detail: linetka smrk

RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
DOPLŇKY
Zoisit-R Classic 1, F-dekor bílá, posuvné dveře před stěnou, standardní posuv, frézovaná linka ZF01

Zoisit-R Classic 1, bílá krycí, zárubeň SLIM (vyšší výška s linkou navíc)
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VYTVOŘIT PROSTOR, TAM KDE NENÍ
Také u posuvných dveří platí: žádné řešení
kompromisem
Někdy je daný prostor pro otevření dveří příliš
malý. Tento problém vyřeší posuvné dveře. A
jako vždy je i toto výzva pro dveře Wippro,
které to umí. Mohou být v provedení na zámek,
posuvné před stěnou, ve stěně ...

Kristall Classic 1, bílá krycí, bezfalcové provedení

Posuvné dveře v provedení se zamykáním

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Kristall Classic 1, bílá krycí, posuvné dveře před stěnou
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TECHNIKA
DOPLŇKY
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Kristall Classic 1, jádrový javor (výplňové jádro se může lišit)

Lasurit Classic 1, F-Dekor FD05 bílá hladká, motiv „Amour“ přesahující až na rám

Motiv květ života, Classic 1, F-Dekor FD 13 perleť, frézovaní ZF01

Platin Duo Classic 1, F-Dekor FD05 bílá hladká, linetka 10 mm chrom matný
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
Kristall Classic 1, zárubeň SLIM, bílá, povrch lakovaný kartáčovaný

Iolith Classic 1, F-dekor FD05 bílá hladká
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DOPLŇKY
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
Mirage Classic 1, bříza přírodní, frézování ZF03

Mirage Classic 1, F-dekor FD05, frézování ZF03
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KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Larimar Classic 1, F-Dekor FD05 bílá hladká, speciální provedení přední hrany s dřevěnou výplní
ořech přírodní
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TECHNIKA
DOPLŇKY
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
Maranit Classic 2, F-Dekor FD05 bílá hladká skleněná výplň V16 Satinato bíllá

Maranit Classic 1, F-Dekor FD05 bílá hladká
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KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
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Bravour 9 Classic 2, F-Dekor FD05 bílá hladká, skleněná výplň V3 Satinato bílá

Bravour 9 Classic 1, profil FP02, F-dekor FD05 bílá hladká

Bravour 9 Classic 1, profil FP01, F-Dekor FD05 bílá hladká
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Larimar Classic 1, Satin ořech přírodní, vložené vlny W01-S javor přírodní

Larimar Classic 1, dub přírodní výplň RAL 9006, bezfalcové provedení, zárubeň příčně dýhovaná

Larimar Classic 1, javor přírodní, vysoký lesk, výplň vysoký lesk RAL 9001, bez zámku

Larimar Classic 1, bílá krycí, vložené vlny W01-S, ořech přírodní
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
DOPLŇKY
Platin Duo-R Classic 1, bříza přírodní

Atlantis Classic 2, speciální šířka frézovaní, bílá krycí, skleněná výplň V 230, Satinato bílá

Atlantis Classic 2, javor přírodní, skleněná výplň V230, Satinato bílá

Zitrin L Classic 1, dub mořený, linetka 6 mm chrom matný
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Prima 4 Classic 2, bílá krycí, skleněná výplň V16 Satinato bílá, speciální konstrukce:
přizpůsobení horní zárubně do tvaru stěny, oblouku.

ŘEŠENÍ ATYPICKYCH PROSTOR
Heslem Wippro je
„Všechno je možné“
Architekté a návrhaři interierů radujte se.
Dveře Wippro totiž dokáží i ta nejnáročnější
technická řešení. Oblouková zárubeň pro zvlášt
elegantní bytové portály je vyráběna jako
specifická konstrukce stejně jako vchodové
dveře, které jsou na vnitřní straně dokonale
sladěny s bytovým interiérem.

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Vchodové dveře uvnitř s výplněmi dle přání zákazníka
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TECHNIKA
DOPLŇKY
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Almadin Classic 1, bílá krycí

Korund Classic 1, bílá krycí se speciální šírkou frézování

Prima 4 Classic 1, bilá F-Dekor

Prima 4 Classic 1, bílá krycí, zárubeň s aplikací a římsou
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Prima 4 Classic 2, dvoukřídlé, bílá krycí, skleněná výplň V16 Satinato bílá,
speciální konstrukce: přizpůsobení horní zárubně tvaru stěny, oblouku.
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Prima 3 Classic 2, dub bělený WT701, skleněná výplň V16 Satinato bílá (dělená výplň).
Zárubeň s aplikácí a dřevěnými příčkami.

Amethyst Classic 1, francouzský ořech přírodní, výplň nahoře rovná

Prima 2 Classic 1, bílá F-dekor

Prima 3 Classic 2, bílá krycí s hnědou patinou, skleněná výplň V16 Satinato bílá
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Prima 2 Classic 1, Colorlack krycí RAL 1015, zárubeň krycí s aplikací a římsou
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TECHNIKA
DOPLŇKY
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Speciální model Art Deco, bílá krycí, zárubeň a lišty ořech přírodní

Speciální model Art Deco, bílá krycí, zárubeň ořech přírodní

Speciální model Art Deco, bilá krycí bezfalcově provedení.

Speciální model Art Deco, bílá krémová krycí

70

RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Speciální model Art Deco, zárubeň ARV-1,
římsa, patina světle hnědá
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Prima 4 Classic 2, olše přírodní, skleněná výplň V65, Satinato bílá

Prima 4 Classic 1, Wengé přírodní

Prima 8 Classic 2, ořech mořený WT48, skleněná výplň V16, Satinato bílá

Prima 8 Classic 1, olše přírodní
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
DOPLŇKY
Prima 2 Classic 1, smrk sukatý přírodní

Prima 2 Classic 2, smrk sukatý přírodní, skleněná výplň V16, Satinato bílá

Prima 4 Classic 1, smrk sukatý přírodní

Prima 4 Classic 2, smrk sukatý, WT 408,. skleněná výplň V65, Satinato bílá
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Celoskleněné dveře Satinato bílý, motiv Zitrin, Domino, motiv pískovaný

Celoskleněné dveře, Satinato bílý, motiv Platin Duo, motiv pískovaný

Částečně prosklené dveře Juwel, Satinato bílá, motiv Schlicht

Celoskleněné dveře, Satinato bílé, skleněný motiv Zitrin Karo, gravír
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
Celoskleněné dveře motiv Beryll, Satinato bílé, pískované

Celoskleněné dveře, čiré sklo, motiv FloraL pískovaný
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DOPLŇKY
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
Celoskleněné dveře Classic, čiré sklo, s pískovaným motivem, Text dle přání zákazníka, závěsy GTB5

Celoskleněné dveře kyvné Classic, Satinato bílý s pevným vedlejším dílem, motiv Schlicht
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RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
DOPLŇKY

Celoskleněná stěna s pevnými díly a dveřmi, čiré sklo s motivem

Fuchsit Classic 1, bilá krycí, dřevěná výplň Satin ořech,
zárubeň SLIM-IN, na výšku místnosti bez horního nadpraží
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MODERNÍ
ELEGANTNÍ
Celoskleněné posuvné dveře Satinato bílý, bez motivu

Celoskleněné dveře Satinato bílý, bez motivu, zde jako skříňové dveře
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KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Celoskleněné kyvné dveře 2-křídlé, čiré sklo,
bez motivu, skritý pant GTB5
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Detail: do podlahy zapuštěný díl GTB 5

TECHNIKA
DOPLŇKY
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MODERNÍ
Celoskleněné kyvné dveře, pant GTB 5

Celoskleněné kyvné dveře s pevnými díly a pevným horním proskleným světlíkem
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ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
Celoskleněné dveře do vnějsích prostor, 2-křídlé, kyvné s nadsvětlíkem

Celoskleněné posuvné dveře motiv Beryll, proužky z čirého skla v Satinato
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Celoskleněné dveře, motiv Sonder, čiré sklo
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MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA

DOPLŇKY

Set „GGB 2“ mosaz leštěná (skladá se ze
zámku a klikové části)

Set „GGB 6“ chrom matný
(skladá se ze zámku a klikové části)

GTB3
obdoba nerezového plechu

KLIKY PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Kliky jsou vybírány podle kování vnitřních dveří (např. Set „GGB 2“ + pár klik ZB 102-R)

Celoskleněné dveře, Motiv Glamour, čiré sklo
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GTB4
chrom leštěný

www.wippro.com
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ZÍSKAT PROSTOR A OBJEVIT JEHO ÚČEL
Dveře spořící místem oživují nevyužité plochy

Virtuplan, motiv Ligum na čirém skle bílém

Fuchsit R Classic 1, bílá krycí, systém dveří šetřící prostor Monoplan

Když dveře najednou neuberou prostor, tak objevíte jejich nový
smysl. Wippro interiérové skládací dveře vám udělají z dosud
neoblíbené komory prostor, který má mnohostranné využití.
Různé programové řady těchto nových „prostorových
zázraků“ vám vyřeší i náročnou situaci v místnosti. I opticky se
se svým dokonalým vzhledem začlení do vnitřních prostor.

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

TECHNIKA
DOPLŇKY

Fuchsit R Classic 1, bílá krycí, systém dveří šetřící prostor Monoplan

Fuchsit R Classic 1, bílý F-dekor, bezfalcové provedení
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SYSTEM MONOPLAN

SYSTEM DUOPLAN

Systém Monoplan společnosti Wippro kombinuje inovativní technologie s nejvyššími
standardy designu. Monoplan se otevírá pomocí kliky do obou směrů. Tento systém
potřebuje pouze 40 % otočného prostoru běžných dveří. V tomto provedení je možně
vyrobit dveře jakéhokoliv designu. Dveře Monoplan dokáží snadno obsluhovat
vozíčkáři.

Radius pro otevírání dveří Monoplan

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

vhodný pro vozíčkáře

KLASICKÉ

Stejně tak i systém Duoplan firmy Wippro uspoří 40% prostoru ve srovnání s
běžnými dveřmi. Dveře se otvírají ze středu ke kraji a oživý váš domov.
Speciální lišty a zakryté závěsy dveří umožňují vestavění do kovové zárubně stejně
jako do zdi. Duoplan lze povrchově sladit s ostatními Wippro dveřmi.

Radius pro otevírání dveří Duoplan

RUSTIKÁLNÍ

Duoplan 2-křídlý

86

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

SYSTEM TRIPLAN

Systém Triplan firmy Wippro ušetří dvě třetiny prostoru nutnéhu pro otevření běžných
dveří. Uvnitř uložené závěsy otevírání dveří usnadňují. Opticky se podobají klasickým
dveřím. Speciální lišty a zakryté závěsy dveří umožňují použití původni kovové zárubně
stejně jako zapuštěni do zdi. Obdobně i Triplan dveře jsou se všemi Wippro modely
vnitřních dveří sjednotitelné.
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LAMELOVÉ STĚNY

Skládací a posuvné stěny - to je nejsnadnější ušetření prostoru. Ztvárnění má
množství možností: povrch z přírodního dřeva, skleněné výplně pro prosvětlení
a mnoho dalšich individuálních prvků.
Rovnoměrně uspořádáné lamely jsou
spojeny umělohmotnými komponenty a maji
využití ve zdi s otvory až do šířky 15 m.

Osvědčený posuvný
systém při výšce
místnosti 50 cm až 3,7 m.

Provedení zesílení v
místě zavírání je
vyráběno sériově.

Rádius pro otevírání dveří Triplan

TECHNIKA

DOPLŇKY
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PŘEHLED ZÁRUBNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY (Vyráběné profily podle kategorie výrobku) - SPECIÁLNÍ PROFILY NA VÝŽÁDÁNÍ
„A“

„B“

„BP“

„C“

„DS“

„ST“

„CF“

„B3“

„G“

„F“

BASIC SOFT HIGH-TEC ZÁRUBEŇ
„AD“

„FD“

Dodávaně rozebrané v kartonu

• zárubeň z odlehčené dřevotřísky
• obložky se zaoblenou hranou,
futro s ostrou hranou
• 2-dílné panty poniklované
• šířka obložky 65 mm
• rozsah nastavení +/- 10 mm

TREND SOFTLINE HIGH-TEC ZÁRUBEŇ
Dodávaně rozebrané v kartonu

LIŠTY NA SKLO - SPECÍÁLNÍ PROFILY NA VYŽÁDÁNÍ
„A“

„B“

„C“

• zárubeň z odlehčené dřevotřísky
• obložky a futro se zaoblenou
hranou
• 2-dílné panty poniklované
• šířka obložky 75 mm
• rozsah nastavení +/- 10 mm

„DS“

APLIKACE - SPECÍÁLNÍ PROFILY NA VYŽÁDÁNÍ

AZO-1

AZO-1

AZO-2

AZU-3

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

ARV-1

ARG-1

AZU-2

AZU-1

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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DESIGN EDITION HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

DESIGN-SOFTLINE HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

• zárubeň ze speciálně zpracovaného dřeva
• obložení a střední výplň bombiert
• 3-dílné závěsy
• šířka obložení 75 mm
• rozsah nastavení +/-5mm

• zárubeň ze speciálně zpracovaného dřeva
• obložení a střední výplň bombiert
• 3-dílné závěsy
• šířka obložení 75 mm
• rozsah nastavení +/-5 mm

DESIGN-IN HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

SLIM-IN HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

SLIM HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

• zárubeň z
vícevrstvého
lepeného dřeva
• závěsy Tectus
240 - 3D nastavitelné
• šířka obložení AS/FS 80/75 mm
• různé provedení hran
• rozsah nastavení +/-5 mm
• dveřní křídlo se otevírá směrem
k ostění

• zárubeň ze
speciálně upraveného dřeva
• obložení a výplň
bombiert
• závěsy Tectus 240 3D nastavitelné
• šířka obložení AS/FS 80/75 mm
• různé provedení hran
• rozsah nastavení +/-5 mm
• dveřní křídlo se otevírá
směrem k ostění

• zárubeň s dveřním
křídlem v jedné
rovině
• dvěre se otevírají
směrem k ostění
• zárubeň z vícevrstveného
lepeného dřeva
• závěsy Tectus 240 -3D
nastavitelné
• rozsah nastavení 0 mm
• zárubeň je osazena před
omítkovými pracemi

• zárubeň s dveřním
křídlem v jedné
rovině
• zárubeň z
vícevrstveného lepeného dřeva
• závěsy Tectus 240 -3D
nastavitelné
• rozsah nastavení 0 mm
• zárubeň je osazena před
omítkovými pracemi

CHARISMA HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

RENOVIERUNG HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

AVANTGARDE HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

RAHMENSTOCK HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

• zárubeň z vícevrstvého
lepeného dřeva
• 3-dílné závěsy Anuba
• šířka obložení 85 mm
• různé provedení hran
• rozsah nastavení +0 mm/-5 mm
• pouze 15 mm ztráty na každé
straně při zachování staré
kovové zárubně

• zárubeň z vícevrstvého
lepeného dřeva
• 3-dílné závěsy
• šířka obloženi AS/FS 60/75 mm
• provedení hran „C“
• rozsah nastavení 0 mm
• protiplech a těsnění zabudované

LIMITED EDITION HIGH-TEC ZÁRUBEŇ

Dodáváno kompletně sestavené

Dodáváno kompletně sestavené

provedení u plného, segmentového
nebo oválného (eliptického) oblouku.

LIMITED-IN HIGH-TEC ZÁRUBEŇ
Dodáváno kompletně sestavené

Dodáváno kompletně sestavené
• zárubeň z vícevrstvého lepeného
dřeva
• 3-dílné závěsy
• šířka obložení
75 mm
• rozsah nastavení
+/-5 mm
• k dostání hranaté

• zárubeň z vícevrstvého
lepeného dřeva
• 3-dílné závěsy
• šířka obložky 75 mm
• provedení hran Standard profil B
(zaoblené)
• rozsah nastavení +/- 5 mm
• k dostání ve tvaru hranatém,
oválném nebo ve tvaru segmentu.

Dodáváno kompletně sestavené

Dodáváno kompletně sestavené

obložky spojené
na tupo

Dodáváno kompletně sestavené

Dodáváno kompletně sestavené

Dodáváno kompletně sestavené

Dodáváno kompletně sestavené

Dodáváno kompletně sestavené

• zárubeň z vícevrstvého
lepeného dřeva
• 3-dílné závěsy
• šířka rámu Standard 80 mm
• tloušťka rámu 60 mm
• provedení podle stavebních možností

FLAT / FLAT-IN HIGH-TEC ZÁRUBEŇ
FLAT systém je vzájemné propojení zárubně, dveřního křídla a stěny. S tímto opticky převratným systémem FLAT a FLAT-IN
nastolila firma Wippro nové dimenze bezrámových dveřních systémů.
Základem systému skryté zárubně je do nejmenšího detailu propracovaná hliníková zárubeň, která je uložená pod omítkou
a tedy „neviditelná“. Tyto zárubňové systémy jsou samozřejmě použitelné i pro suché stavební procesy. Omítková síťka
zaručuje, že se ani po letech užívání neobjeví žádné thrlinky.
Řez znázorňuje hliníkovou zárubeň dokonale skrytou ve zdivu pod omítkou: Co zůstává, je pohled na křídlo dveří bez rámu.

TECHNIKA

DOPLŇKY

FLAT

FLAT-IN
www.wippro.com
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ZB 41-R
chrom mat

ZB 42-R
mosaz leštěná

ZB 42-L
mosaz leštěná

ZB 45-R
chrom mat

ZB 46-R
chrom - chrom matný

ZB 48 G-R
nerez mat

ZB 56-R
nerez satinovaná

ZB 56-R
černá satinovaná

ZB 57-R
nerez mat

ZB 65-R
chrom leštěný

ZB 66-R
chrom mat

ZB 72-R
chrom mat

ZB 83-R
nerez satinovaná

ZB 102-R
nerez mat

ZB 111-R
hliník přírodní

ZB 119-R
chrom leštěný - nerez mat

ZB 120-R
chrom leštěný - nerez mat

ZB 121-R
chrom leštěný - nerez mat

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

ZB 122-R
chrom leštěný

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

ZB 123-R
nerez satinovaná

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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ZB 125-R
nerez satinovaná

ZB 126-R
chrom leštěný - nerez

ZB 127-R
chrom leštěný - nerez

ZB 128-R
chrom leštěný - nerez

ZB 142-R
nerez satinovaná

ZB 143-R
nerez satinovaná

ZB 144-R
nerez satinovaná

ZB 145-R
nerez satinovaná

ZB 146-R
nerez satinovaná

ZB 147-R
nerez satinovaná

ZB 148-R
nerez satinovaná

ZB 150-R
nerez satinovaná

ZB 151-R
nerez färbig satiniert

ZB 152-R
nerez satinovaná

ZB 153-R
nerez satinovaná

ZB 154-R
nerez satinovaná

fluorescenční svítí ve tmě

TECHNIKA

DOPLŇKY

ZB 155-R
nerez satinovaná

Sady klik moho být vyrobeny i z jineho materiálu než je uvedeno u sad.

www.wippro.com
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ZB 157-R
nerez satinovaná

ZB 158-R
nerez satinovaná

ZB 159-R
nerez satinovaná

ZB 160-R
nerez satinovaná

ZB 161-R
nerez satinovaná

ZB 162-R
nerez satinovaná poliert

ZB 163-R
černá ocel

ZB 163-L
černá ocel

ZB 164-R
černá ocel

ZB 165-R
černá ocel

ZB 166-R
Antika Iron

ZB 166-L
Antika Iron

ZB 167-R
nerez satinovaná

ZB 168-R
nerez leštěná s
jemným designem

ZB 168-L
nerez leštěná s
jemným designem

ZB 169-R
nerez satinovaná

ZB 170-R
mosaz leštěná

ZB 171-L
mosaz leštěná

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

ZB 172-R
nikl mat
možno i s dekórem

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
KOMPLETNÍ KOVÁNÍ

Venkovní:

Kombinace pro vnitřní dveře:

SG 25-R
nerez mat
EI230

ZB 56-RH
nerez satinovaná

ZB 83-RH
nerez satinovaná

ZB 125-RH
nerez satinovaná

testováno bezpečnostní třída
RC2 (WK2)

SG 22-L
nerez mat
EI230

POLOVIČNÍ SADY
Venkovní:

Kombinace pro vnitřní dveře:

SG 24-LH
nerez mat

ZB 48G-RH
nerez satinovaná

ZB 56-RH
nerez satinovaná

ZB 56-RH
černá satinovaná

ZB 119-RH
chrom / nerez satinovaná

ZB 123-RH
nerez satinovaná

ZB 125-RH
nerez satinovaná

ZB 57-RH
nerez mat

ZB 83-RH
nerez satinovaná

Pro SG 24-LH mohou být následně
zvolena vnitřní ozdobná kování.
(ZB 48G-RH až ZB166-RH).
Pro kování je také možné zvolit i
jiný materiál.

TECHNIKA

DOPLŇKY

ZB 166-RH
nerez satinovaná

www.wippro.com
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V15

V16

V145

V63

V200

V185

V55

V85

V100

V40

V190

V65

V39

Float čirý (15) nebo Satinato bílý
(V16) s fazetou

Možnost výběru nejrůznějších motivů pro skleněné výplně.

ZÁKLADNÍ SKLA ISO V3

Jedno jestli skleněné výplně nebo modely celoskleněných dveří - všechna WIPPRO základní skla ISO V3 dokážou uspokojit přání zákazníků.
Aby jste byli schopni poznat celé spektrum používaných skel, doporučujeme vám obrátit se na WIPPRO-obchodního partnera, který vám odborně poradí.
Samozřejmě jsou produkty ze skla rozměrově omezené.

V41
Schmelzglas

Float čirý (čiré sklo)

Float bronzový

Float šedý

Reflo

Satinato bílý

zrcadlo z jedné strany

Listral SR 200

Legno čirý

Legno matný

Uadi

Altdeutsch Kathedral

Silvit klasický

Pave

Činčila

Kathedral

Mastercarre

Fili čirý

Fili reflo

Linen

Silk

Linea

Fiandra

Crossed Fuzzy

MODERNÍ

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

Tree

RUSTIKÁLNÍ

Bi-Rain

Structure

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Oriental Night VSG

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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BAREVNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA % CLEAR SHIELD
OCHRANNÁ VRSTVA.
U matovaných skel může být pro úpravu povrchu
použita transparentní „Clear Shield - vrstvená úprava“ případně barevná povrchová úprava.
Příklady barevných povrchových úprav a
„Clear Shield“ - ochranné vrstvy.

V230

V250

V252

V251

V270

Sklo V251 je k dostání bez motivu pouze jako Pave, Uadi, Punto,
Linea, Master-Carre a Oriental Night VSG. Float čiré sklo, Satinato nebo Reflo(V250) nebo Float sklo čiré s matnou folií (V252).
Rozlišnost těchto skel je v jejich tlouštce a v provedení k základnímu sklu V3. (náležitě k modelu)
V270 Rand RAL emailovaný

BAREVNÉ A UV-SLEPENÉ KAMENY
K dekoraci skleněných výpní jsou použity barevné a dekorativní kameny dle přání a osobního výběru zákazníka.
Tvary kamenú (Barvy: červená, modrá,
zelená, jantarová, čirá, černá)
kulatý/hladký

kapka/broušený

hranatý/broušený

kapka/broušený

pyramida/broušený

„Clear Shield“ - ochranné vrstvy.
ClearShield®
...z obyčejného skla vytvoříme inovačním systémem
úpravy povrchu draze vypadající sklo. Speciální vrstvou na povrchu, která dokonale přiléhá ke sklu a je
podobná teflonu, je dosaženo ochrany povrchu proti
zašpinění a zavápnění. Povrch je rezistentní proti negativním vlivům životního prostředí.

Tvary kamenů (červená, modrá, zelená, jantarová, čirá, černá)

ClearShield® - sklo
...díky této vlastnosti (odpudivosti) je odstranění
nečistot z povrchu velmi snadné. Ochrana „Clear Shield“
garantuje, že si sklo zachová své záladní vlastnosti
čirost, průzračnost a čistotu po dlouhou dobu.

Příklady skel s kameny

Barvy:

V81

V82

V276

V277

V276 pruhy matné, V277 vybroušené ríhy, V278 digitální tisk
pruhovaný čirý. Motivy těchto skel se vztahují k modelu.

DOPLŇKY

oranžová

červená

zelená

modrá

jasně zelená

žlutá

gra šedá u

jasně modrá

V278

Sklo V81 a V82 matovaný motiv odpovídá modelu.

TECHNIKA

zlatá

V235

V240

V175

V195

V205

www.wippro.com

Domovní dveře Wippro
signalizují již z venku úroveň
žití i bydlení. Výběr materiálu
dveří, navržení tvaru a barvy
a jejich sladění s venkovní
omítkou, je stejně jako jejich
technické zabezpečení, dovedeno k naprosté dokonalosti.

MODERNÍ
ELEGANTNÍ
KLASICKÉ
RUSTIKÁLNÍ
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Alabaster Classic 1, Ral lakovaný, Black Slate kamenný obklad souběžně s
madlem, skleněná výplň V270 se smaltovým okrajem

Alabaster Classic 1, Ral lakovaný, Black Slate kamenný obklad souběžně s madlem, LED osvětlení
(příslušenství)

Danburit Classic, staré dřevo dub napříč, ochranný plech proti povětrnostním vlivům Corten

96
Vchodové dveře

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR
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TECHNIKA

DOPLŇKY

www.wippro.com
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Předváděcí místnost
Vorderweißenbach

Wippro půdní schody
Haslach

Vorderweißenbach

Novou éru úspěšně odstartovala firma Wippro se svými půdními schody.
Mnohokrát osvědčený produkt je k dostání již nejen ve svém standardním
provedení, ale inovativně s víkem beze spár. Nově patentované je
zasouvání schodů složením do stropu.
Již dlouhá leta jsou prodejním hitem Wippro půdní schody, jejichž promyšlený
mechanizmus (patent číslo 504484) dokonale uzavírá stropní prostor.
Tímto dosáhly půdní schody Wippro větší obliby a nejsou už jen pouhou
praktickou pomůckou k dosaženích těžko dostupných prostor. Tam, kde byla
dříve nevzhledná spára, se nyní nabízí pohled na inovativní řešení spodního
víka bez drážky. Inovované Wippro půdní schody, stejně jako ostatní osvědčené
produkty tohoto typu, je možno použít i při stavbě pasivních domů. Speciální
těsnění zajistí, že je při jejich dovření prostor nad schody termicky oddělen a
nedochází tak ke vzniku tepelných mostů.

Tschechien

B38

Bad Leonfelden
Freistadt

Vynikající řešení pro
ploché střechy:
Bezpečný výstup na
plochou střechu

Zwettl a.d. Rodl

Oberneukirchen

Hellmonsödt

Předváděcí centrum
Vorderweißenbach

Glasau

Jak nás najdete:
A7 - dálniční sjezd Linz Urfahr Bundesstrasse 126 - Glasau Zwett a.d.Rodl - Bad Leonfelden po cca 6km na levé straně

Kirchschlag

B126

Freistadt

Automatické horní víko je
kdykoli možno dodatečne
nainstalovat

MODERNÍ

Podhled v zavřeném
stavau bez spáry

Wippro Gmbh
Türen- und Treppenwerk
Gewerbestraße 2,
A-191 Vorderweißenbach
Telefon: 07219/7004-0
Fax: 07219/7004-76
Email: info@wippro.at
otevřeno: po-pá od
8-17 hod.

Spodní víko překrývá
rám schodů

Linz
A7
Wien
A25

www.wippro.com

ELEGANTNÍ

KLASICKÉ

RUSTIKÁLNÍ

A1

Wels
Passau

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Salzburg

DVEŘE ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Předváděcí centrum
Vídeň
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Předváděcí centrum
Mníchov

Předváděcí centrum
Vomp

Schönbrunner Straße
Hetzendorfer Straße

Salzburg

Sagedergasse

Breitenfurter
Straße
Altmannsdorfer
Straße

A12
Fiecht

Wien

Au
Schwaz

Linz
Salzburg
Perchtoldsdorf
Türenerlebnisdorf
Alland
Vorderweißenbach

Vösendorf

Vomp

Schwechat

Předváděcí centrum Mníchov

Graz

Wegbeschreibung
Předváděcí centrum Vídeň
Vorderweißenbach:
Popis cesty:
A7 - Autobahnabfahrt
LinzA23 - dálniční
Altmannsdorf - AltmannsUrfahr - Bundesstraße
126sjezd
dorfer
Glasau - Zwettl
a. Straße
d. Rodl -2 - Na druhém semaforu odbočit
Bad Leonfelden
- nach ca. 6 km auf der
do Sagedergasse
linken Seite

Sagedergasse 8,
Türen- undA-1120
Treppenwerk
Vídeň Wipplinger
Ges.m.b.H. Tel:
& Co.
KG(0)1/8048775-11
+43
Gewerbestraße
2, A-4191
Vorderweißenbach
Fax: +43
(0)1/8048775-10
Telefon: +43
(0)7219/7004-0
E-Mail: wien@wippro.at
Fax: +43 (0)7219/7004-76
otevřeno: po-pá od 9-12 a 13-18 hod
E-Mail: info@wippro.at
červenec-srpen: každou první sobotu 9-12 hod
geöffnet: Mo.-Fr. von 8:00 - 17:00 Uhr
září-červen: každou sobotu 9-12 hod

Innsbruck

Ausstellungszentrum
Wien
Předváděcí centrum
Vomp
Popis cesty: Wien:
Wegbeschreibung
- výjezd Schwaz
- odbočit doprava
na Au
A23 A12
- Autobahnabfahrt
Altmannsdorf
Altmannsdorfer
Straße
- 2. Ampel
die
na kruhovém
objezdu
rovně rechts
- poté in
doprava
Sagedergasse einbiegen
Au 41,

Sagedergasse
8, A-1120 Wien
A-6134 Vomp
Telefon:
+43
(0)1
/ 80 48
775-11
Tel.: +43 (0)5242
/ 22
20 2
Fax: Fax:
+43 (0)1
/
80
48
775-10
+43 (0)5242 / 22 20 2-20
E-Mail: wien@wippro.at
E-Mail: vomp@wippro.at
geöffnet: Mo.-Fr. von 9:00 - 12:00 u. 13:00 - 18:00 Uhr
otevřeno: po-pá od 9-12 a 13-17:30 hod
jeden Sa. von 9:00 - 12:00 Uhr
Juli und August jeden 1. Sa. von 9:00 - 12:00 Uhr

Popis cesty Kirchheim-Mníchov:
A94 - dálniční sjezd Parsdorf - směr průmyslová
zona Kirchheim nebo A99 - dálniční sjezd Kirchheim - směr průmyslová zona - po ostré zatáčce
doleva na semaforu doprava - rovně slepá ulice
doleva - po 50m na pravé straně
Benzstrasse 5a,
D-8551 Kirchheim b. München (průmyslová zona)
Tel: +49/89/904101161
Fax: +49/89/904101162
E-Mail: info@wippro.de
otevřeno: po-pá od 9-12 a 13-17hod
červenec-srpen: každou první sobotu 9-12 hod
září-červen: každou sobotu 9-12 hod

Aktuelle Öffnungszeiten auf www.wippro.com

TECHNIKA

DOPLŇKY

www.wippro.com

Předváděcí centrum Vídeň: Wippro-Vídeň
Sagedergasse 8, A-1120 Vídeň
Tel:+43(0)1/80 48 775-11, Fax:+43(0)1/80 48 775-10
E-Mail: wien@wippro.at
Předváděcí centrum Vomp
Au 41, A-6134 Vomp
Tel:+43(0)5442/22 20 2, Fax:+43(0)5442/22 20 2-20
E-Mail: vomp@wippro.at
Předváděcí centrum Mníchov: Türenvertriebs GesmbH
Benzstraße 5a, D-85551 Kirchheim b. München (průmyslová zona)
Tel:+49(0)89 / 904 101 161, Fax+49(0)89 / 904 101 162
E-Mail: info@wippro.de

www.wippro.com
Ihr
Ihr WIPPRO-Partner:
WIPPRO-Partner:

5. Auflage, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Farbabweichungen drucktechnisch bedingt, technische Änderungen ohne weitere Ankündigungen möglich.

Wippro GmbH
Gewerbestraße 2, A-4191 Vorderweißenbach
Tel:+43(0)7219/7004-0, Fax:+43(0)7219/7004-76
E-Mail: info@wippro.at
zdarma INFO-HOTLINE: 0800/228810 (z Rakouska)

