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Půdní schody Wippro ®
Více komfortu, využití prostoru a jistota.

Jestliže se zajímáte o téma půdních schodů, je tu pro
Vás značka Wippro.
Firma Wippro je více než 60 let spolehlivým garantem kvality,
s velmi dobrým poměrem ceny a služeb. Vysoce kvalifikovaní
pracovníci, moderní výrobní vybavení a systém zajišťování
jakosti jsou stálé pilíře filosofie značky Wippro.
Myslíme na to: Úspěch nás těší, ale neusnuli jsme na
vavřínech.
Vaše požadavky jsou pro nás motivace a zakázka do
budoucna!
Robert Wipplinger

Klasse 4

GM4 Eurostep
E-14.1.3-10.7612
GM4 Istoec Luxe
E-14.1.3-10-7613

Prüf Nr: 12-001746-PR03
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ÖNORM EN 1363
ÖNORM EN 1634
ÖNORM B3860

Zkoušky s pečetí.
Ne nadarmo jsme nechali kvalitu našich schodů otestovat a zkontrolovat od
nezávislé zkušebny (dle normy ÖNORM EN 1363 ÖNORM EN 1634, ÖNORM B3860)
a nechali označit pečetí UA. Půdní schody Wippro jsou uznané a uvedené ve
stavebních rakouských listech. Koeficient tepelného prostupu U = 0,17 W/m2K
certifikováno; při použití horního víka je hodnota ještě nižší!

Kvalita
od Wippra®
Zaměřena na detail.
Kvalita v montáži:
Wippro půdní schody jsou dodávány zkompletované a připravené k montáži
(na požádání namontujeme)
Balení obsahuje montážní návod s montážním materiálem na betonové nebo dřevěné
stropy
Standardní rozměry ihned k dodání
Nestandardní rozměry budou vyrobeny dle zaměření
Plynulé nastavení na výšku místnosi díky zavíracímu systému s kuličkovými ložisky 
Kvalita v izolaci:
Izolovaný horní kryt pro výborné utěsnění
Vysoce kvalitní těsnění z protipožárního laminátu (zpění v případě požáru)
a izolační těsnění
Optimální izolační hodnota díky 65, 100 nebo 200mm silné izolaci ve spodním víku – dle
typu schodů
Kvalitní protipožární a izolační těsnění po obvodě
Vynikající hodnota izolace díky děleným tepelným mostům v obvodovém rámu a
dvojitému falcu spodního víka
Tepelně izolační horní víko pro perfektní utěsnění, které je možné dodatečně namontovat,
zatížení 100kg a do síly 200mm
Kvalita s jistotou:
EI230 respektive EI2120 (30-120 min) požární odolnost
Protiskluzové výlisky na stupních
Vysoce kvalitní povrchová úprava tvořená práškovými barvami
Vysoká nosnost schodů, zkoušeno dle rakouské normy do 250kg/schod
36cm široké a 12cm hluboké stupně
Více než 100cm dlouhé posuvné madlo pro lehčí ovládání schodů
Cizí i vlastní kontrola při výrobě odzkoušených Wippro schodů

www.wippro-schody.cz
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Klasse 4

nOVé! GM-4 Isotec Luxe
Patentované řešení schodů
bez viditelné spáry ze strany interiéru
4

Prüf Nr: 12-001746-PR03

Přednosti od Wippro®
Půdní schody na úrovni.

pečlivě technicky promyšlené
vhodně sestaveny
dlouhá životnost, robustní a stabilní
funkčně spolehlivý a prakticky bezúdržbový
komfortní díky vyvážení nebo odlehčujícím pružinám
komfortní ovládání díky zavíracímu systému s kuličkovými ložisky
jistota díky posuvnému madlu se skrytým pérem k odlehčení ovládání rozložení schodů
vzduchotěsný zavírací systém
schody jsou dodávány zkompletované včetně patřičného montážního materiálu

BLOWER
DOOR

DOOR
BLOWER
Požární
odolnost

EI230
SCHUTZ
FEUEREnergetická
podpora

Blower Door:
užitím Wippro těsnícího setu obstojí schody při Blower Door zkouškách
(předpokladem je bezchybná montáž)

Požární odolnost: EI230 do EI2120 (30 do120 min ohni odolné):
Jistota bez kompromisů – požární odolnost dle zkušebních řádů a dozoru ve výrobě – UA
certifikováno a uvedeno v rakouských stavebních listech

Energetické přispění:
Wippro půdní schody díky své kvalitní izolaci a dvojitému těsnění se
řadí mezi energeticky úsporný výrobek.

BEIHILFE
ENERGIEELEKTRO
pohon

BEIHILFE
ENERGIE-

Elektropohon:
pro ulehčení užívání schodů je možné schody objednat s elektropohonem

Klasse 4

GM-4 Isotec

BLOWER
DOOR

Požární
odolnost

Energetická
podpora

ELEKTRO
pohon

DOOR
BLOWER

EI230
SCHUTZ
FEUER-

BEIHILFE
ENERGIE-

BEIHILFE
ENERGIE-

Prüf Nr: 12-001746-PR03

Inovace z firmy Wippro®.

Dělené tepelné mosty
v obvodovém rámu:
konstrukce rámu se skládá
z 10cm kovového rámu a
32cm dřevěného rámu z
kvalitního materiálu

Skryté panty

Plynulé nastavení na
výšku místnosti pomocí stavěcích šroubů

Protipožární těsnění
po obvodě

Teleskopické madlo,
bezúdržbová zavírací
mechanika

Izolační těsnění a dvojitý
falc v rámu

Schody jsou nezávislé na
spodním víku, poslední
stupeň schodů je umístěn
cca 20cm v obvodovém
rámu

100mm izolace ve
spodním víku

EI230 protipožární zkouška
S horním víkem EI2120
protipožární zkouška
Zkouška vzduchotěsnosti Třída 4

Kvalitní povrchová úprava
tvořená práškovým lakem
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Koeficient prostupu tepla
U=0,33W/m2K
S horním víkem: U=0,21W/m2K

36cm široké a 12cm hluboké stupně s protiskluzovými výlisky

Klasse 4

BLOWER
DOOR

GM-4 Isotec Luxe

DOOR
BLOWER

Požární
odolnost

Energetická
podpora

EI230
SCHUTZ
FEUER-

BEIHILFE
ENERGIE-

Prüf Nr: 12-001746-PR03

Komfort a jistota pro Váš domov.

Kryté panty

Čistý vzhled bez drážky.
Optimální pro sádrokartonové stropy, ale také pro
betonové nebo cihlové stropy.
Zkouška vzduchotěsnosti Třída 4
Koeficient prostupu tepla U=0,33W/m2K
S horním víkem: U=0,21W/m2K
Patentovaná konstrukce spodního víka,
rozšířený falc překrývající rám
Dělené tepelné mosty v obvodovém rámu
100mm izolace ve spodním víku
EI230 protipožární zkouška
S horním víkem EI2120 protipožární zkouška

www.wippro-schody.cz
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Klasse 4

GM-4 Isotec 200

BLOWER
DOOR

Požární
odolnost

Energetická
podpora

DOOR
BLOWER

EI230
SCHUTZ
FEUER-

BEIHILFE
ENERGIE-

Prüf Nr: 12-001746-PR03

Inovace z firmy Wippro®.

cm

20

200 mm izolace ve spodním víku
U= 0,17 W/m2K *

200mm
Izolace ve
u
spodním vík

Pro lepší utěsnění při optimální montáži doporučujeme
WIPPRO BLOWER DOOR set
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Klasse 4
BLOWER
DOOR

GM-4 Isotec Luxe 200

DOOR
BLOWER

Požární
odolnost

Energetická
podpora

EI230
SCHUTZ
FEUER-

BEIHILFE
ENERGIE-

Prüf Nr: 12-001746-PR03

Komfort a jistota pro Váš domov.

200 mm izolace ve spodním víku
U= 0,17 W/m2K *

20
cm

200mm
Izolace ve
u
spodním vík

200 mm izolace ve spodním víku
+ 60 mm izolace v horním víku
U= 0,13 W/m2K *

* Technische Universität Graz Berechnungs Nr. B12.137.004.484

www.wippro-schody.cz
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Klasse 4

GM-4 Isotec

BLOWER
DOOR

Požární
odolnost

Energetická
podpora

DOOR
BLOWER

EI230
SCHUTZ
FEUER-

BEIHILFE
ENERGIE-

Prüf Nr: 12-001746-PR03

Nyní také 60, 90 a 120 minut požární odolnost.

120 min

90 min

30 min

60 min

Požární
odolnost

10

BLOWER
DOOR

Výlez na ploché střechy
DOOR
BLOWER

Požární
odolnost

EI230
SCHUTZ
FEUER-

Stylové řešení pro rovné střechy.
Vlastnosti výrobku
výlez na ploché střechy nabízí všechen
důležitý komfort, který očekáváte. Splníme i Vaše
individuální přání a vyrobíme výlez na míru!
protipožární těsnění po obvodě pro normované
rozměry požární odolnost EI230
obvodový rám přizpůsoben potřebám na stavbě,
dělí se do více částí
teleskopické madlo
zapuštěný zámek, vzduchotěsný systém otvírání
vysoce kvalitní povrchová úprav- práškový lak a
plynulé nastavení na výšku místnosti
65mm tepelné izolace ve spodním víku
pro obytné prostory doporučujeme kombinaci s
GM*4 Isotec

Otevřené horní víko s plynovým pístem

plynulé
nastavení
na výšku
místnosti

Zavřené horní víko

Žebřík umístěný v obvodovém rámu
www.wippro-schody.cz
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GM-1

BLOWER
DOOR

Požární
odolnost

DOOR
BLOWER

EI230
SCHUTZ
FEUER-

Léty prověřený model.

Automaticky otvírané pozinkované horní víko s funkcí
protizávaží

Po obvodě
protipožární těsnění

39cm vysoký kovový
obvodový rám

Schody jsou nezávislé na
spodním víku, poslední
stupeň schodů je umístěn
cca 20cm v obvodovém
rámu

Skryté panty
Posuvné madlo

Nastavení výšky místnosti pomocí stavěcích
šroubů

65mm tepelné izolace
ve spodním víku
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Kvalitní povrchová úprava tvořená práškovým
lakem

36cm široké a 12cm hluboké stupně s protiskluzovými výlisky

GM-4 Eurostep

BLOWER
DOOR

Požární
odolnost

ELEKTRO
pohon

DOOR
BLOWER

EI230
SCHUTZ
FEUER-

BEIHILFE
ENERGIE-

Komfort a jistota pro Váš domov.

39cm vysoký kovový
obvodový rám

Skryté panty

Po obvodě
protipožární těsnění

Nastavení výšky místnosti pomocí stavěcích
šroubů

Otočný mechanismus

Možnost
o
doplnění
elektropohon

Schody jsou nezávislé na
spodním víku, poslední
stupeň schodů je umístěn
cca 20cm v obvodovém
rámu

Kvalitní povrchová úprava
tvořená práškovým lakem

Posuvné madlo

65mm tepelné izolace
ve spodním víku

36cm široké a
12cm hluboké stupně s
protiskluzovými výlisky
www.wippro-schody.cz
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GM-4 Objekt

BLOWER
DOOR

Požární
odolnost

DOOR
BLOWER

EI230
SCHUTZ
FEUER-

Cenová alternativa.

27cm vysoký kovový
obvodový rám

Skryté panty

Po obvodě
protipožární těsnění

Posuvné madlo

Nastavení výšky místnosti pomocí stavěcích
šroubů

14

65mm tepelné izolace
ve spodním víku

Skrytý otočný mechanismus

36cm široké a 12cm hluboké
stupně s protiskluzovými
výlisky

Schody jsou nezávislé na spodním víku, poslední stupeň
schodů je umístěn cca 20cm v
obvodovém rámu

Kvalitní povrchová úprava
tvořená práškovým lakem

BLOWER
DOOR

Schody pro výtahové šachty

DOOR
BLOWER

Požární
odolnost

EI230
SCHUTZ
FEUER-

Větší rozmanitost.

Vlastnosti výrobku
Při pohledu zpět v posledních 60 letech na využití půdních schodů vidíme
multifunkční technicky dokonalý výrobek. Díky racionálním výrobním metodám a běžícím inovačním procesům dosáhly Wippro půdní a speciální schody
vysoké úrovně dle Vašich přání a požadavků. Na to se vyplatí být hrdý.
	Schody pro výtahové šachty mají osvědčenou konstrukci a slouží k
výstupu do strojovny výtahu z důvodů údržby a servisních prací, extra
široký výlez.
extra široké stupně: 56cm široké, 12cm hluboké
schody složené ze 3 částí
protipožární těsnění po obvodě
teleskopické madlo
vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
tepelná izolace prostřednictvím 8cm minerální vlny zhutněné na 4cm ve
spodním víku
úhel sklonu dle předpisů
rozměry stupňů 56 x 12 cm
otočné dvoustranné zavírání
včetně montážního materiálu

Revizní víka

jsou vyráběny dle zaměření stavebního otvoru

Revizní dveře do stěny

revizní víko do stropu,
bez schodů např. pro malé průchody

www.wippro-schody.cz
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WIPPRO® Elektrický pohon/ těsnící set
Mnohem více prostoru, ještě větší komfort.

hon
Elektrický po ,
dů
ho
sc
h
íc
dn
pů
ání k
dn
je
ob
st
možno
m
dů
ho
půdním sc

GM-4 Eurostep a GM-4 Isotec garantují mnohaletou jistotu a funkčnost. Stále jsou nadčasové.
Oba špičkové modely je možné vždy doplnit
elektrickým pohonem. Plně automaticky se otvírají i zavírají tlačítkem nebo dálkovým ovládáním.
Dochází k ideálnímu spojení pokrokové Wippro
technologie, komfortu a ekologického vědomí.

Na přání s dálkovým
ovládáním.

Wippro® těsnící set
pro nízkoenergetické a pasivní domy. Optimální spojení pro izolaci při montáži.
Jednoduchá instalace nalepením na rám schodů, vhodné pro všechny standardní
schody a nestandardní rozměry.
Doporučeno pro:
GM-4 Isotec
GM-4 Isotec Luxe
GM-4 Eurostep
GM-1
Schody pro rovné střechy

BLOWER
DOOR

DOOR
BLOWER

16

Izolační páska
samolepící
Izolační páska

Izolační tmel

Pro vzduchotěsné utěsnění doporučujeme
Wippro Blower Door set

WIPPRO® Horní víko
Izolace a ochrana vždy k doplnění.

100 kg

ISO-ADH-E
ISO-ADH-I	

Zatížení do 100kg
Jako izolovaný horní
kryt, je pochůzí.

pro model GM-4 EUROSTEP,
pro model GM-4 ISOTEC a GM-4 ISOTEC LUXE. Automaticky otvírané dozadu.
Stavební třída B1 – naměřená hodnota 0,036 W/m2K

ISO-HOD-O pro model GM-4 OBJEKT,
Obvodový rám s izolovaným ručně otvíraným horním víkem.
(na přání možnost dodání do boku otvíraného horního víka)
ADH-E pro model GM-4 EUROSTEP,
ADH-I	 pro model GM-4 ISOTEC a GM-4 ISOTEC LUXE.
Automaticky otvírané dozadu.

HOD-O pro model GM-4 OBJEKT,
Obvodový rám s ručně otvíraným horním víkem.
(na přání možnost dodání do boku otvíraného horního víka)

www.wippro-schody.cz
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WIPPRO® Tepelně izolační kryt
pro optimální spojení.

Ručně ovládané horní víko, 12cm silné

Kvalitní těsnící manžety

2 vzduchové písty pro ulehčení otvírání

Krycí obvodový rám k upevnění na obvodový izolovaný rám
Izolovaný obvodový rám s 7cm silnou izolací s
možností přizpůsobení

Montáž přímo na hotový betonový dřevěný strop

Vhodné k dodatečné montáži pro stávající neizolované schody. Možnost pro všechny rozměry a modely schodů (i cizích značek)

Vhodné proy
pasivní dom
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Technická data
Wippro kvalita schodů.

Síla stropu

Výška patra

G

Všechny modely je možné zhotovit na zakázku!

Horní víko
otvírané dozadu

A

Světlá výška místnosti

F

Prostor pro schody

B

Světlá délka otvoru

G

Síla stropu

C

Světlá šířka otvoru

D

Prostor pro otevření
schodů

E

Prostor pro otevření
horního víka

C
B

Obvodový rám

Spodní víko

Prostor pro otevření
schodů
D

Výška místnosti

E

Prostor pro otevření
horního víka

Mé rozměry

A

F

Prostor pro schody

Světlá délka otvoru
Rozměr schodů

Tabulka rozměrů v cm
Prostor pro otevření schodů [D]
do VM 255 do VM 260 do VM 265 do VM 270
16
20
24
27
26
30
10
19
25
29

Rozměr schodů
(Délka x Šířka x Výška)

Výška místností [A]
standardní nastavení

GM-1

138 x 68 x 39
128 x 68 x 39
118 x 68 x 39

255 - 275
255 - 275
250 - 265

do VM 250
34

GM-4 Eurostep

138 x 68 x 39
128 x 68 x 39
118 x 68 x 39
118 x 58 x 39
108 x 68 x 39

255 - 275
255 - 275
250 - 265
250 - 265
250 - 260

37
37
-

30
33
33
30

27
37
29
29
27

24
34
24
24
22

20
30
17
17
17

15
25
7
7
10

GM-4 Isotec

138 x 68 x 42
128 x 68 x 42
119 x 68 x 42
119 x 58 x 42
108 x 68 x 42

255 - 275
255 - 275
250 - 265
250 - 265
250 - 260

33
33
-

28
28
28
29

25
24
24
25

21
31
18
18
22

18
29
10
10
17

12
22
10

GM-4 Isotec
Luxe

138 x 68 x 42
128 x 68 x 42
119 x 68 x 42
119 x 58 x 42
108 x 68 x 42

255 - 275
255 - 275
250 - 265
250 - 265
250 - 260

34
34
-

30
29
29
28

26
25
25
26

23
32
18
18
21

18
28
10
10
16

14
23
11

GM-4 Isotec
200

139 x 68 x 52
129 x 68 x 52
119 x 68 x 52

250 - 275
250 - 275
250 - 265

13
33
18

43
33
-

43
33
-

31
-

31
-

31
-

GM-4 Isotec
Luxe 200

139 x 68 x 52
129 x 68 x 52
119 x 68 x 52

250 - 275
250 - 275
250 - 265

43
33
-

43
-

31
-

31
-

31
-

-

138 x 68 x 27
128 x 68 x 27
118 x 68 x 27

250 - 270
250 - 270
250 - 270

24
34
44

21
31
41

17
27
37

13
23
33

8
18
28

3
12
22

Model

GM4 Objekt

do VM 275
11
21
-

Horní víko k dodatečné montáži
Rozměr víka

Rozměr otvoru *

GM-4 Eurostep

GM-4 Isotec

GM-4 Objekt

138 x 68

140 x 70

ADH-E, HOD-E

ADH-I, HOD-I

HOD-O

128 x 68

130 x 70

ADH-E, HOD-E

ADH-I, HOD-I

HOD-O

119 x 68

120 x 70

ADH-E, HOD-E

ADH-I, HOD-I

HOD-O

108 x 68

110 x 70

ADH-E, HOD-E

ADH-I, HOD-I

-

119 x 58

120 x 60

ADH-E, HOD-E

ADH-I, HOD-I

-

* Vnější rozměr schodů – zrcátko obvodového rámu tvoří čisté zakončení stropu.

www.wippro-schody.cz
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Stavební pouzdra
Wippro®- pouzdra pro posuvné dveře vyráběné na zakázku.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Wippro – Stavební pouzdra
určené pro suchou výstavbu

Wippro pouzdra z pozinkovaného plechu pro posuvné
dveře jsou individuálně nastavitelná a přizpůsobena ke
stavebnímu otvoru. Je možné je vyrobit pro každou sílu
stěny od 12,5cm a rozměr stavebního otvoru
Stavební pouzdra jsou určena jak pro suchou výstavbu,
tak i pro omítky. Kvalitní bezúdržbová hliníková kolejnice
včetně dorazů a vozíků je v balení s pouzdrem
Stavební pouzdra jsou nabízena pro jedno- nebo
dvoukřídlé dveře
Produkt rakouské kvality
2 - křídlé

Wippro – Stavební pouzdra
určené k zabudování do
stavebních otvorů k omítání

20

Schiebetürblattbreite
Stahlblechkastenbreite
= Türblattbreite -30 mm

DGL

Kastenlichte = DGL +80 mm

ML = 4 x Schiebetürblattbreite = 2 x DGL +100 mm)

2-flügelig

DGL

Kastenlichte = DGL +80 mm

ML = 2 x DGL +140 mm = (2 x Türblattbreite +40

1 - křídlé

Stahlblechkastenbreite
= Türblattbreite -30 mm

2 - křídlé

Schiebetürblattbreite

Zarge

1 - křídlé

Víceúčelové skříně
Celokovová konstrukce.

Vlastnosti produktu
Buď do kanceláře, do servisu nebo do garáže – lakované skříně vypadají ve všech
prostorech dobře: na jedné straně jednoduché, ale precizně zpracované provedení, na druhé
straně díky flexibilnímu vnitřnímu sestavení dává jí řadu možností pro využití. Pro šanony,
kancelářské potřeby nebo úklidové prostředky – díky možnosti přizpůsobení vnitřního dělení
polic, má široké využití. Pro namáhané prostředí – dílny nebo garáže – je možné doplnit police ve
tvaru vany pro kapalné prostředky. Skříně jsou určeny k umístění čistících prostředků, chemikálií,
olejů a jiných prostředků.
Celokovová konstrukce
Lakovaný povrch
Větrací mřížky
Vložené kování
Zapuštěné dveře
Nastavení výšky polic po 5cm
3 police a jedna vana na kapalné látky pozinkované
Uzamykatelná s dvěma klíči

Příklad použití

Funkčnost v detailu –
mnohostranné užití a individuální rozšíření

Základní
skříň
s povrchovou
úpravou
95 x 40 x
195 cm

Funkčnost v detailu uzamykatelná

www.wippro-schody.cz
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Víceúčelové skříně
Pozinkovaná konstrukce.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Celokovová konstrukce
Větrací mřížky
Vložené kování
Zapuštěné dveře
Nastavení výšky polic po 5cm
3 police a jedna vana na kapalné látky pozinkované
Uzamykatelná s dvěma klíči
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Víceúčelové skříně pozinkované, jsou
dodávány rozložené v rozměru:
95 x 43,5 x 195cm (š/h/v)
Přepravní balení.

Vzorkovny interiérových dveří
Türenerlebnisdorf Vorderweißenbach

Türenerlebnisdorf München

Ausstellungszentrum Wien

Türenerlebnisdorf
Vorderweißenbach

Ausstellungszentrum Wien

Türenerlebnis-Ausstellung München

Türen- und Treppenwerk Wipplinger
Ges.m.b.H. & Co. KG
Gewerbestraße 2, A-4191 Vorderweißenbach
Telefon: +43 (0)7219/7004-0
Fax: +43 (0)7219/7004-76
E-Mail: info@wippro.at
geöffnet: Mo.-Fr. von 8:00 - 17:00 Uhr

Sagedergasse 8, A-1120 Wien
Telefon: +43 (0)1 / 80 48 775-11
Fax: +43 (0)1 / 80 48 775-10
E-Mail: wien@wippro.at
geöffnet: Mo.-Fr. von 9:00 - 18:00 Uhr
jeden Sa. von 9:00 - 12:00 Uhr
Juli und August jeden 1. Sa. von 9:00 - 12:00 Uhr

Benzstraße 5a, D-85551 Kirchheim bei München (Gewerbegebiet)
Telefon: +49 (0)89 / 99 02 02-78
Fax: +49 (0)89 / 99 02 02-79
E-Mail: info@wippro.de
geöffnet: Mo.-Fr. von 9:15 - 12:00 und 13:00 - 17:45 Uhr
jeden Sa. von 9:00 - 12:00 Uhr

www.wippro-schody.cz
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1. Auflage, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Farbabweichungen drucktechnisch bedingt, technische Änderungen jederzeit möglich.
SCHODY

Dveře od Wippra®
Jestliže se zajímáte o téma dveří, vyžádejte si bezplatně naše
katalogy vchodových dveří, interiérových, prostorově úsporných
dveří vyráběných na zakázku.

Obchodní partner:

Türen- und Treppenwerk Wipplinger Ges.m.b.H. & Co. KG
Gewerbestraße 2 A-4191 Vorderweißenbach
Tel.: +43 (0)7219 / 7004-0, Fax: +43 (0)7219 / 7004-76
E-Mail: info@wippro.at

Kontakt sales area manager
Tel.:
(+420) 608 048 528
E-Mail:
schody@wippro.cz

Ausstellungszentrum Wien: WIPPRO - Wien
Sagedergasse 8 A-1120 Wien
Tel.: +43 (0)1 / 80 48 775-11 Fax: +43 (0)1 / 80 48 775-10
E-Mail: wien@wippro.at
Türenerlebnisdorf München: Wippro Türenvertriebs GesmbH
Benzstraße 5a D-85551 Kirchheim b. München (Gewerbegebiet)
Tel: +49 (0)89 / 99 02 02-78 Fax.: +49 (0)89 / 99 02 02-79
E-Mail: info@wippro.de
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