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eLEKTRONICKÁ. eFEKTÍVNA. 

eLEGANTNE INTELIGENTNÁ.

HANSALANO 



S rôznorodými obsluhujúcimi funkciami sa svojím dizajnom úplne hodí k 

rozmanitým štýlom a môže sa používať tak v súkromnej, ako aj vo verejnej 

sfére. Armatúry HANSASENSeTION  majú predsa niečo spoločné: Ponúkajú 

inteligentné funkcie, ktoré zjavne zvyšujú užívateľský komfort. 

Platí to špeciálne pre bezdotykové modely HANSASENSeTION. Tieto elektro-

nické inteligentné armatúry vďaka priateľskému prístupu k užívateľovi, ako aj 

životnému prostrediu každodenne prispievajú k rozvíjaniu uvedomelého 

životného štýlu. Pretože reagujú na pohyb a netreba ich "obsluhovať", je 

manipulácia s nimi jednoduchá, bezpečná a hygienická. A keďže voda vždy 

tečie iba v skutočne potrebnom množstve a teplote, nedochádza k plytvaniu 

zdrojmi. Šetríte tak vodu, ako aj energiu – pri každom jednom použití. 

Hybridný model pre kuchyňu ponúka túto intuitívnu funkciu ako doplnok k 

"zvyčajnej" obsluhe pomocou páky.  

Práve rozšírený sortiment HANSASENSeTION zahŕňa okrem iného veľa 

nových dizajnových a funkčných variant pre kúpeľňu, kuchyňu a verejné 

zariadenia. Tak veľká rozmanitosť s tak veľkým výberom: Je to jedinečné.    

A samozrejme sú všetky armatúry HANSASENSeTION  spoľahlivé a majú dlhú 

životnosť, ako očakávate od produktov značky HANSA. Vyspelé technológie, 

kvalitné, sčasti úplne nové druhy materiálov, celkový koncept zameraný na 

trvanlivosť - za to ručíme. 

INTELIGENCIA  
NIKDY NEBOLA  
TAK ROZMANITÁ:
HANSASENSeTION 
PRE KÚPEĽŇU A  
KUCHYŇU





HODÍ SA DO KÚPEĽNE.  
HODÍ SA PRE ŽIVOT.
HANSAFIT

Moderný a komfortný: Vaňa s 

termostatom HANSAFIT  kombino-

vaný s ručnou sprchou HANSAFIT. 

Prestavenie vaňového vtoku / sprchy 

je integrované v plášti armatúry.

HANSAFIT  je séria armatúr, ktorá Vás prekvapí a presvedčí 

svojou mnohostrannosťou. Vyvinutá v spolupráci so 

spoločnosťou GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotech-

nik® zameriavajúcou sa na gerontotechniku, spĺňa HANSAFIT 

predovšetkým nároky generácie 50plus. Práve rozšírený 

sortiment zahŕňa inteligentné riešenia pre "vitálne bývanie"  

vo všetkých oblastiach zariaďovania kúpeľní: je úplne 

optimalizovaný po ergonomickej stránke, jednoduchý na 

obsluhu, maximálne bezpečný. Či v súkromnej kúpeľni alebo v 

ošetrovateľských a opatrovateľských zariadeniach, či pri novo-

stavbe alebo pri renovácii: HANSAFIT sa výborne integruje a 

je vždy funkčným obohatením.

Vďaka svojmu modernému vzhľadu sa tieto produkty hodia  

do akéhokoľvek interiéru.  



Luxusné termostaty HANSAFIT pre 

vaňu (hore vľavo) a sprchu (hore 

vpravo). Západka pre horúcu vodu  

s nastavením teploty 38°C a plášť 

THERMO COOL - zaručujú 

bezpečnosť.

Termostaty pre vaňu a sprchu ukazujú dôležité znaky inteligentnej koncepcie HANSAFIT: 

Vďaka farebne kontrastným, pevne uchopiteľným ovládacím prvkom s povrchom Soft Touch je 

manipulácia mimoriadne jednoduchá. THERMO COOL  ponúka bezpečnú ochranu proti 

obareniu. A pomocou páky s tlačidlom nového typu ECO môžu byť individuálne obmedzená 

teplota a množstvo vody. Nesprávne ovládanie je tým vylúčené.  

Ako doplnok k termostatom je – teraz novinkou! – sprchovacie systémy určené pre vaňu a 

sprchu. Praktická kombinácia pre vaňu umožňuje sprchovať sa komfortne vo vani na kúpanie 

- riešenie, ktoré je vhodné práve pre menšie kúpeľne je skutočnou výhrou. 
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Obmedzenie množstva vody 

umožňuje šetriť vodou.

Dva rôzne riešenia HANSAFIT  pre 

sprchovanie – dvojnásobný úžasný 

komfort. Držadlový tyčový set na 

stenu ponúka aj jednu z verzií tyčové 

držadlo mimoriadne pevné pri ťahu 

pre maximálnu bezpečnosť.

Nový vaňovo-termostatický 

sprchovací systém umožňuje 

pohodlné sprchovanie aj vo vani.



KOMFORT VO VŠETKÝCH VERZIÁCH: 
HANSAFIT  PRE KÚPEĽŇU

Geniálne: Tlačidlo Tiptronik-Flex  

sa môže na umývadle umiestniť 

ľubovoľne a funguje ako diaľkové 

ovládanie. Po stlačení tečie 

predmiešaná voda s príjemnou 

teplotou bez toho, aby sa musela 

otvoriť páka armatúry. Najmä pre 

deti a staršie osoby znamená 

pohodlnú manipuláciu, pretože prúd 

vody sa jednoducho zapína a vypína. 

Dodatočnou bezpečnostnou 

funkciou je automatické vypnutie 

armatúry po 6 sekundách. Čas sa 

môže nastaviť individuálne medzi 4 a 

15 sekundami.

Na umývadle dokáže mnohostranná HANSAFIT  všetko možné. Popri bezdotykovej elektronickej 

armatúre sú v ponuke tri varianty pákového miešača: úplne "klasický", so samostatným tlačidlom 

Triptronik Flex pre jednoduché diaľkové ovládanie a s ručnou sprchou Bidetta (prípadne aj s 

diaľkovo ovládanou verziou) ako mobilný zdroj vody. Všetky verzie majú špeciálne, farebne 

kontrastné páky s nešmykľavým izolujúcim Soft-Touch povrchom. 

Stlačením tlačidla ECO sa môže zredukovať množstvo prietoku vody o 50 % na úsporných 6 l / min. 

Pokyny pre alergikov: Umývadlové armatúry HANSAFIT sú bezolovnaté* a povrchy v styku s 

pitnou vodou sú bez niklového povlaku.

5 l   6 l               

Viac možností! Ručná sprcha Bidetta je mobilný zdroj vody, ktorý je 

namontovaný pod umývadlom a ponúka dosah 1,50 m. Je vhodná na 

umývanie vlasov, na vykonávanie intímnej hygieny, na plnenie veľkých nádob 

alebo na čistenie predmetov. HANSAFIT Bidetta je extrémne flexibilná. 

Bezdotyková funkcia:  

elektronická verzia od HANSAFIT. 

Je obsluhovaná batériou, čo úplne 

uľahčuje montáž.

* Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova. 



VIACKRÁT PERFEKTNÝ: 
HANSAFIT PRE KUCHYŇU

Hybridná armatúra HANSAFIT 

presviedča pri každodennom 

používaní v kuchyni s duálnym 

obsluhovým konceptom a 

viacnásobným použitím (obr. hore).

Obsluhovací koncept je klasický, 

dizajn nekonvenčný: nový 

jednopákový miešač HANSAFIT 

pre kuchyne (obr. dolu). 

To že HANSAFIT  patrí do mimoriadnej série, dokazujú aj armatúry pre kuchyne. Najmä 

nápadná hybridná armatúra má inovatívny multitalent s viacnásobným použitím. Manuálne sa 

môže ovládať pomocou dvoch veľmi dobre uchopiteľných pák. Prostredníctvom doplnkovej 

bezdotykovej funkcie tečie zmiešaná voda s prednastavenou teplotou počas 10 sekúnd –  

ideálne na rýchle umytie rúk, dokonalé na hygienickú prácu.  

Novou – a nie iba vizuálne zaujímavou alternatívou – je pákový miešač s typickou pákou  

HANSAFIT  a s "nadhlavovým" oblým, 120° otočným výtokom. Prečnievanie 217 mm  

poskytuje veľa voľného priestoru pod armatúrou, napr. pre plnenie vysokých nádob. 
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Je jedno čo od bezdotykovej armatúry očakávate. HANSACONCERTO  splní Vaše nároky – a 

najmä veľmi špeciálne požiadavky.  

Rad zahŕňa so svojím nevtieravým, univerzálnym dizajnom ešte viac elektronických modelov, 

voliteľne s napájaním na batérie alebo zo siete, najmä na použitie vo verejnom sektore alebo 

vo verejných a súkromných opatrovateľských zariadeniach. 

Flexibilné sú oba modely umývadiel HANSACONCERTO  pre miešanú vodu, ktoré sú namon-

tované s predhriatou vodou a pri potrebe použitia studenej vody môžu byť prestavené. 

Celkom nová je batériou ovládaná armatúra na studenú vodu – ideálna pre verejné budovy.  

Práve tam, kde sú stanovené najvyššie hygienické požiadavky, zaručujú varianty s hygienickým 

preplachovaním maximálnu bezpečnosť: Keď sa armatúra 72 hodín nepoužije, dôjde automati-

cky k 30-sekundovému preplachovaniu z dôvodu neprúdiacej vody. Táto vysoká funkčná 

kvalita a spoľahlivosť, kombinovaná s veľmi dobrou cenou robia z HANSACONCERTO 

najlepšiu voľbu vo všetkých typoch používania. 

JEDEN RAD. VEĽA MOŽNOSTÍ. 
HANSACONCERTO 

Dobre vyzerá, ponúka veľa komfortu 

a je efektívna pri zaobchádzaní s 

vodou a energiou: mnohostranná 

HANSACONCERTO, tu ako 

armatúra na miešanú vodu. Varianta 

pre obsluhu pomocou batérie alebo 

cez sieť.



So svojimi mimoriadnymi vlastnosťami je bezdotyková 

HANSACONCERTO  ako stvorená pre použitie v stavbách. 

Nová armatúra na studenú vodu obsluhovaná batériou (obr. 

hore) dopĺňa teraz už tak rozsiahly sortiment.    

Či pre použitie vo verejných sociálnych zariadeniach alebo aj 

v súkromnej kúpeľni. Voľne stojaci variant výrobku pre 

umývadlá (obr. vpravo) je atraktívnou alternatívnou k práve 

popísanému modelu pre nadstavovacie umývadlo. Vďaka 

podstavcu s nastavením výšky získava armatúra na želanie 

ďalších 14 cm na výške - a poskytuje väčší priestor pre ruky a 

viac flexibility. 

6 l           



ZBOŽŇUJE VEREJNOSŤ: 
HANSACONCERTO

Stenová armatúra HANSACONCERTO  je osvedčenou 

alternatívou pre verejné budovy. Prostredníctvom montáže na 

stenu plní na umývadle najväčšie nároky na hygienu. Otočný 

výtok si môžete zaobstarať teraz po novom v dvoch dĺžkach: 

s prečnievaním 190 mm a 290 mm. Výtoky možno aj 

dodatočne navzájom vymieňať.

 

Taktiež nájdete novinky aj v sortimente HANSACONCERTO 

v prepychovom ovládaní pre pisoár. Zahŕňa kompletný 

program pre verejné budovy.    

Flexibilný výtok stenovej armatúry 

HANSACONCERTO  môže byť 

otáčaný aj pomocou lakťa. 



Zvýšenie kvality pre všetky verejné 

sprchy: Nový hliníkový sprchovací 

panel HANSACONCERTO  s 

termostatom prináša viac 

komfortu v športových halách, 

na kúpaliskách a v školách. 

Obsluha sa realizuje bezdotyko-

vo, prevádzkuje sa bez väčších 

inštalačných nákladov pomocou 

batérií s dlhodobou živostnosťou. 
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Dobre vyzerať, perfektne fungovať: 

Nové prepychové ovládanie pisoára 

HANSACONCERTO - bezdotykovo, 

pomocou batérie

Táto armatúra na miešanú vodu HANSACONCERTO 

môže byť prestavaná na variantu so studenou vodou. 

Ideálne pre verejné budovy, ale napr. aj pre súkromnú 

toaletu pre hostí.   



FAVORIT V SÚKROMNÝCH 
KÚPEĽNIACH: HANSALANO

HANSALANO  spája praktické prednosti bezdotykovej elektronicky ovládanej 

umývadlovej armatúry so štýlovo zredukovaným dizajnom. Vizuálne ako aj 

funkčne sa tak výborne hodí do moderných kúpeľní. Pre úsporu vody a 

energie sa dá presne nastaviť požadovaná teplota vody pomocou bočnej 

zmiešavacej páky. 

HANSALANO  sa obsluhuje úplne jednoducho pomocou 6-voltovej batérie 

alebo sieťovej napájača.  

Štýlovo minimalistická HANSALANO je mimoriadne elegantné riešenie s jednoduchou 

obsluhou pre modernú súkromnú kúpeľňu. HANSALANO funguje bezdotykovo, chrómovaný 

povrch zostáva bez rušivých odtlačkov prstov. To šetrí nielen náklady na čistenie, ale tiež 

zabezpečuje predovšetkým lepšiu hygienu rúk. Presvedčivé!

6 l         



ZMYSELNÁ A ZMYSLUPLNÁ:
HANSAFORSENSES.

Sprchová termostatická batéria

Vaňová termostatická batéria

Ručná sprcha (Ø 105 mm) ponúka 

dva druhy laminárnych lúčov a je 

vybavená technikou proti vápenným 

usadeninám. Odteraz je jednoducho 

k dispozícii. 

Wellnessový sprchový systém 

HANSAFORSENSES  je teraz k 

dispozícii (okrem bielej) aj v 

ušľachtilej čiernej. Inteligentný: 

Jedinečné tlačidlo Tiptronik ukazuje 

pomocou farebných signálov ideálne 

trvanie sprchovania a funguje 

súčasne ako regulátor množstva.

HANSAFORSENSES  je ako stvorená pre užívanie si sprchovania s tým najlepším 

pocitom. Toto platí aj pre sprchovací systém pre Wellness, ako aj pre nové 

sprchovacie a vaňové termostaty, ktoré teraz dopĺňajú sériu. Vybavené 

tlačidlom Tiptronik, 38°C - bezpečnostnou poistkou ako aj funkciou THERMO 

COOL , ponúkajú termostaty oboje: vysoký komfort a optimálnu bezpečnosť.
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HANSAFIT

HANSACONCERTO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Sieťová prevádzka
6441 2000 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 96 mm
6441 2001 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom),
bez odtokovej súpravy,
hygienické preplachovanie 
po 72 hod.
počas 30 sek.
aktivované vo výrobe
Prečnievanie: 96 mm

HANSAFIT
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Napájanie batériou
6541 2210 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez odtokovej 
súpravy, flexibilné 
pripájacie hadice
Prečnievanie: 85 mm

HANSAFIT
Umývadlová jednopáková
jednootvorová batéria, 
DN 15
6509 2203 chrómovaná
vrát. odtokovej súpravy Push,
Prípojka s pružnými
tlakovými hadicami
Prečnievanie: 98 mm

HANSACONCERTO
6448 0001 chrómovaný 
nadstavec

HANSACONCERTO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Sieťová prevádzka
6443 2000 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 112 mm
6443 2001 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom),
bez odtokovej súpravy,
hygienické preplachovanie 
po 72 hod.
počas 30 sek.
aktivované vo výrobe
Prečnievanie: 112 mm

HANSACONCERTO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Napájanie batériou
6441 2210 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 96 mm
6441 2211 chrómovaná*
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom),
bez odtokovej súpravy,
hygienické preplachovanie 
po 72 hod.
počas 30 sek.
aktivované vo výrobe
Prečnievanie: 96 mm

HANSACONCERTO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Napájanie batériou
6444 2220 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 120 mm
6444 2210 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 170 mm

HANSACONCERTO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Napájanie batériou
6443 2210 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 112 mm
6443 2211 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom),
bez odtokovej súpravy,
hygienické preplachovanie 
po 72 hod.
počas 30 sek.
aktivované vo výrobe
Prečnievanie: 112 mm

HANSAFIT
Umývadlová jednopáková
jednootvorová batéria, 
DN 15 
Napájanie batériou
6504 2203 chrómovaná
bez odtokovej súpravy, 
prípojka
s pružnou tlakovou hadicou
Prečnievanie: 98 mm

HANSAFIT B IDE T TA
Umývadlová jednopáková
jednootvorová batéria, 
DN 15
6507 2203 chrómovaná
s ručnou sprchou vrát.
odtokovej súpravy Push, 
prípojka s
s pružnými tlakovými hadicami
Prečnievanie: 98 mm
6507 3203 chrómovaná
s diaľkovým ovládaním
Bidetta ručná sprcha, bez
odtokovej súpravy, 
prípojka s
s pružnými tlakovými hadicami
Prečnievanie: 98 mm

HANSAFIT
Sprchová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2)
6514 0101 chrómovaná

HANSAFIT
Vaňová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2)
6513 2101 chrómovaná
Prečnievanie: 127 mm

HANSAFIT
Sprchová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2) 
6515 9101 chrómovaná
s priamo pripojeným
sprchovým systémom

HANSAFIT
Vaňová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2) 
6516 2101 chrómovaná
s priamo pripojeným
sprchovým systémom

HANSAFIT
Súprava nástennej tyče 
600 mm 
6536 0120 chrómovaná
Ručná sprcha, 3-prúdová,
Sprchová hadica 1500 mm

HANSAFIT
Súprava nástennej tyče 
600 mm
s držiakom 
6536 0320 chrómovaná
Ručná sprcha, 3-prúdová,
Sprchová hadica 1500 mm

HANSAFIT
Ručná sprcha, 3-prúdová
6532 0100 chrómovaná

HANSAFIT
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria, 
DN 15
6521 2203 chrómovaná
Pripojenie pomocou 
flexibilných tlakových hadíc
Prečnievanie: 217 mm

HANSAFIT HYBRID
Drezová elektronická
jednootvorová batéria, 
DN 15
6523 2213 chrómovaná
Pripojenie s flexibilnými
tlakovými hadicami
Prečnievanie: 193 mm

HANSAFIT HYBRID
Drezová elektronická
jednootvorová batéria, 
DN 15
6524 2213 chrómovaná
s elektronickým uzatváracím 
ventilom pre umývačku 
riadu, pripojenie pomocou 
flexibilných tlakových hadíc
Prečnievanie: 193 mm

Umývadlo/Bidetta

Sprchová sada

Termostat ická batér ia

Ručná sprcha

Umývadlo jednopákové
jednootvorová batéria, DN 15

Drezová elektronická jednootvorová batér ia,  
DN 15

HANSACONCERTO

Umývadlo



HANSA
Funkčná jednotka s
dekoračnou sadou pre 
HANSACONCERTO
Sprchová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2) 
4190 9172 chrómovaná*

HANSACONCERTO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Napájanie batériou
6447 2210 chrómovaná
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 85 mm
6447 2211 chrómovaná*
bezdotykovo elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom),
bez odtokovej súpravy,
hygienické preplachovanie 
po 72 hod.
počas 30 sek.
aktivované vo výrobe
Prečnievanie: 85 mm

HANSACONCERTO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
temperovacia batéria
na montáž na stenu
6446 2201 chrómovaná
Prečnievanie: 190 mm
6445 2201 chrómovaná
Prečnievanie: 290 mm

HANSA
Zásuvkový adaptér
6449 0100

HANSA
Vstavaný zástrčkový 
napájací zdroj
6499 0100

HANSA
Funkčná jednotka s
dekoračnou sadou pre 
HANSACONCERTO
Sprchová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2) 
4190 9272 chrómovaná*

HANSACONCERTO
bezdotykový
Hliníkový sprchový panel
s termostatom
Napájanie batériou
6415 2200

HANSACONCERTO
Vstavané podomietkové 
teleso,
DN 15 (G1/2)
pre UP sprchovú
termostatickú batériu
0945 0270*

HANSACONCERTO
bezdotykové
ovládanie pisoáru
Napájanie batériou
0944 0172 chrómované
bezdotzkové elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom)
Prečnievanie: 81 mm

HANSACONCERTO
Armatúra pisoáru 
podomietková
funkčná jednotka  
DN 15
Sieťová prevádzka
0946 9172 chrómovaná*

HANSACONCERTO
Armatúra pisoáru 
podomietková
funkčná jednotka 
DN 15
Napájanie batériou
0947 9272 chrómovaná*

HANSACONCERTO
Pisoár vstavaný
hrubý montážny set,  
DN 15
Napájanie batériou
0945 0170
s nastaviteľným zatvorením*

HANSAL ANO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Sieťová prevádzka
6491 2010 chrómovaná
bezdotykové elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 115 mm
6491 2011 chrómovaná
bezdotykové elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom),
bez odtokovej súpravy,
hygienické preplachovanie 
po 72 hod.
počas 30 sek.
aktivované vo výrobe
Prečnievanie: 115 mm

HANSAL ANO
Umývadlová elektronická
batéria, DN 15
Napájanie batériou
6491 2210 chrómovaná
bezdotykové elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom), bez
odtokovej súpravy
Prečnievanie: 115 mm
6491 2211 chrómovaná
bezdotykové elektronické
ovládanie (infračerveným 
svetlom),
bez odtokovej súpravy,
hygienické preplachovanie 
po 72 hod.
počas 30 sek.
aktivované vo výrobe
Prečnievanie: 115 mm

Sprcha THM (UP)

Pisoár

HANSALANO

HANSAFOR SENSES
Vaňová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2)
6463 2101 chrómovaná
Prečnievanie: 155 mm

HANSAFORSENSES

HANSAFOR SENSES
Sprchová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2) 
6464 0101 chrómovaná

HANSAFOR SENSES
Ručná sprcha, 2-prúdová
6482 0100 chrómovaná

HANSAFOR SENSES
Sprchová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2) 
6465 0200 82 chrómovaná/
biela
s priamo pripojeným
sprchovým systémom

HANSAFOR SENSES
Sprchová termostatická
batéria, DN 15 (G1/2) 
6465 0200 84 chrómovaná/
čierna
s priamo pripojeným
sprchovým systémom

Umývadlo

* Verzia výrobku nie je dostupná vo všetkých krajinách

Termostat ické batér ie Sprchové systémy



Zažite vodu novým spôsobom.
Navštívte nás v Stuttgarte.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com

HANSA – VŽDY K DISPOZÍCII PRE VÁS. 
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HANSA ČESKO S. R. O. 
Mladoboleslavská 968
190 17  Praha 9, Kbely

Zákaznická podpora
Tel.: +420 286 854 892
Fax.: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zastúpenie pre Slovensko:
Mob.: +421 903 535 771
peter.volak@hansa.com


