HansaPRISMA
PRO DOBRÝ POCIT VŠUDE KOLEM VÁ S.
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Renovační sprchová souprava s
krátkou nástěnnou tyčí
H A NS Av i va

V ysok ý komfort a
bezpečnost.
Termostat přidá hodnotu každému vybavení koupelny. Pro HANSAPRISMA to platí zcela
určitě. Protože s funkcemi, které v této třídě nastavují měřítka, se sérii HANSAPRISMA daří
vytvářet koupelny a sprchy podstatně bezpečnější a zároveň citelně komfortnější.
Celkový dobrý pocit začíná u THERMO COOL: Speciální vedení dráhy horké vody uvnitř
termostatu způsobuje, že se vnější kovové těleso téměř nezahřívá. Armatury HANSAPRISMA
se můžete tedy kdykoliv bez obav dotknout.
Také voda zůstává stále příjemně temperovaná: Bezpečnostní pojistka nastavená na 38°C
poskytuje spolehlivou ochranu proti opaření. Pokud však budete potřebovat teplejší vodu,
můžete pojistku stisknutím tlačítka odblokovat a teplotu vody zvýšit.
Absolutní bezpečnost – například pro děti nebo seniory – poskytuje blokování teploty pro
dodatečnou aktivaci. Tlačítko se přitom kompletně uzamkne.
Důležité pro použití ve veřejném prostoru: Nástěnný termostat HANSAPRISMA je vhodný pro
tepelnou dezinfekci (min. 3 minuty při min. teplotě vody 70°C u otevřeného výtoku) –
opatření proti tvorbě legionel.
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65°C
55°C

Princip „bezpečně a komfortně“ se samozřejmě týká i ovládání
HANSAPRISMA. Přepínání je zabudované v rukojeti a
ergonomicky tvarovaným tlačítkem jej lze snadno ovládat. U

50°C
Běžný termostat

vanového termostatu lze přepínat z výtoku do vany na ruční
sprchu, u obou variant sprchového systému z ruční sprchy na

35°C
30°C

hlavovou sprchu. Koncepce ovládání přitom zamezuje neočekávanému osprchování seshora nebo z ležící ruční sprchy.
U praktických renovačních souprav je ovládací tlačítko rovněž
tlačítkem pro úsporu vody. Uvolňuje plné průtokové množ-

15°C
H A NS A Prisma

ství, které může být individuálně omezováno.
HANSAPRISMA je moderní klasika, která vynikajícím
způsobem doplňuje nadčasové série armatur HANSA|HOME.

Termokamera poskytuje jasný důkaz: Ve srovnání s běžným termostatem v

Ideálně se kombinuje se sprchovým programem HANSAvivA,

této cenové kategorii (obr. nahoře) je vývin tepla na tělese termostatu

který je stejně jako termostat zaměřen na bezpečnost a

H A NS A PRI SM A (obr. dole) díky krátké dráze horké vody podstatně menší.

komfort. Vysoká kvalita sprchových systémů HANSAPRISMA
se projevuje v mnohých detailech, zejména pak ve velkých
hlavových sprchách HANSAvivA: Jak verze kulatá (průměr
202 mm), tak i hranatá (250 x 250 mm) je celokovová.

eco
-60%

Spotřebuje až o 60% méně vody a energie.
Zvláště tiché provedení. Armatura splňuje přísné podmínky
hlukového zatížení třídy 1.
Termostat je vhodný pro tepelnou dezinfekci.
Zvláště důležité pro veřejné nebo rozsáhlejší systémy.

Inovativní laminární technologie HANSA umožňuje bezstarostný požitek ze sprchování. Čistá voda je přitom vedena bez
příměsi vzduchu v uzavřených systémech HANSAPROTEC
tak, že nevznikají nepříjemné vibrace ani rušivý hluk. Součas-

Ochrana proti opaření. Pro maximální bezpečnost
našich termostatů.

ně šetříte energii – a spotřebu vody, která je při 7 l / min

Thermo Cool. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání
tělesa armatury.

přesvědčivě nízká.

Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp.
vana / sprcha od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.

Velmi praktická jsou protivápenná zakončení na výstupních

(doporučený minimální průtok) do maximálně 12 l / min také

otvorech sprch, která trvale zamezují usazování vodního
kamene.

Kvalita v celém rozsahu sortimentu: H A NS A prisma je líbivým
doplňkem s přesvědčivě vysokou funkčností. Ušlechtile působící
design se sériově skrytými etážkami je vnějším projevem této
vysoké funkční hodnoty.
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TO NE JLEPŠÍ PRO K A ŽDOU KOUPELNU:
HANSAPRISMA .
HANSAPRISMA splňuje vysoké nároky na komfort a bezpečnost v koupelně. Díky klasickému ušlechtilému designu a vyváženému
výrobnímu programu nabízí HANSAPRISMA spoustu možností jak pro vybavení nových koupelen, tak i pro rekonstrukce stávajících.

HANSAPRISMA

Termostaty

HANSAPRISMA
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
5808 0101 chrom

Sprchové systémy

HANSAPRISMA
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
bez etážek.
5808 0001 chrom

HANSAPRISMA
Vanový termostat,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
5810 2101 chrom
Vyložení: 182 mm

HANSAPRISMA
Vanový termostat,
DN 15 (G 1/2)
bez etážek.
5810 2001 chrom
vyložení: 157 mm

HANSAPRISMA
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
s přímo připojeným
sprchovým systémem
HANSAVIVA
5809 9103 chrom

HANSAPRISMA
Sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
s přímo připojeným
sprchovým systémem
5809 9113 chrom

Renovační soupravy sprcha/vana

HANSAPRISMA
Renovační souprava
sprcha
se soupravou s nástěnnou
tyčí 600 mm HANSAVIVA
4808 0121 chrom

HANSAPRISMA
Renovační souprava
sprcha
se soupravou s nástěnnou
tyčí 600 mm HANSAVIVA a
bez etážek.
4808 0021 chrom

HANSA Česko s.r.o.
33141 Kralovice
Tel.: +420 373302119
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz
www.hansa.com

HANSAPRISMA
Renovační souprava
vana
se soupravou s nástěnnou
tyčí 900 mm HANSAVIVA
4810 2131 chrom

HANSAPRISMA
Renovační souprava
vana
se soupravou s nástěnnou
tyčí 600 mm HANSAVIVA
4810 2121 chrom
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HANSAPRISMA
Renovační souprava
sprcha
se soupravou s nástěnnou
tyčí 900 mm HANSAVIVA
4808 0131 chrom

HANSA – JE ZDE STÁLE PRO VÁ S.
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