
INSPIRE YOURSELF
WITH HANSA SHOWER SOLUTIONS

HANSA – VŽDY PRO VÁS.

Hansa ČESKO s.r.o.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely
Tel.: +420 286 854 892
hansa.cesko@hansa.com
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Ručná sprcha

   HANSABASICJET

Ručná sprcha

   HANSACLASSICJET    HANSAMICRA

Nástenná tyč

Nástenná tyč

Váš predajca produktov HANSA Vám rád ukáže kompletný sortiment 
sprchových hlavíc a termostatov.

   HANSABASICJET
  ručná sprcha, 1-polohová  
  4461   0300     chróm             

   HANSABASICJET
  ručná sprcha, 3-polohová  
  4463   0300     chróm             

   HANSABASICJET
Súprava s nástennou tyčou 
650 mm  
  4478   0211     chróm        
  Ručná sprcha HANSABASICJET, 
1-prúdová, sprchová hadica, 
1500 mm       
  4478   0213     chróm        
sprchová hadica, 1750 mm       

   HANSABASICJET 
    Súprava s nástennou tyčou 
720 mm  
  4478   0113     chróm        
  Ručná sprcha HANSABASICJET, 
1-prúdová, sprchová hadica, 
1750 mm       
  4467   0113     chróm        
Súprava s nástennou tyčou 
920 mm  

   HANSABASICJET
    Súprava s nástennou tyčou 
720 mm  
  4478   0133     chróm        
  Ručná sprcha HANSABASICJET, 
3-prúdová, sprchová hadica, 
1750 mm       
  4467   0133     chróm        
Súprava s nástennou tyčou 
920 mm

   HANSABASICJET
Súprava s nástennou tyčou 
720 mm  
  4478   0233     chróm        
  Ručná sprcha HANSABASICJET, 
3-prúdová, sprchová hadica, 
1750 mm       

   HANSABASICJET 
nástenná tyč 720 mm
    4471   0300     chróm
             nástenná tyč 920 mm
    4470   0300     chróm        
  sprchová hadica, 1750 mm       

 Súprava 
   HANSABASICJET
  pre vaňové batérie  
  4468   0113     chróm        
  Ručná sprcha HANSABASICJET, 
1-prúdová, sprchová hadica, 
1500 mm       

 Súprava 
   HANSABASICJET
  pre vaňové batérie  
  4468   0133     chróm        
  Ručná sprcha HANSABASICJET, 
3-prúdová, sprchová hadica, 
1500 mm       

   HANSACLASSICJET®

  ručná sprcha, 1-polohová  
  6531   0100     chróm             

   HANSACLASSICJET®

  ručná sprcha, 3-polohová  
  6532   0100     chróm             

   HANSACLASSICJET®

  súprava s nástennou tyčou 
900 mm  
  6535   0110     chróm        
  ručná sprcha, 1-polohová, 
sprchová hadica, 1750 mm       

   HANSACLASSICJET®

  súprava s nástennou tyčou 
900 mm  
  6537   0120     chróm        
  ručná sprcha, 3-polohová, 
sprchová hadica, 1750 mm       

   HANSACLASSICJET®

  súprava s nástennou tyčou 
600 mm
s držiakom  
  6536   0320     chróm        
  ručná sprcha, 3-polohová, 
sprchová hadica, 1750 mm       

   HANSAMICRA
  sprchová termostatická 
batéria , DN 15 (G 1/2)  
  5815   0171     chróm        
  bez preduzatváracích ventilov       

   HANSAMICRA
  vaňový termostat, 
DN 15 (G 1/2)  
  5816   2171     chróm        
  vyloženie:   159   mm 

   HANSAMICRA
  renovačná súprava 
do sprchy  
  4815   0171     chróm        
  so súpravou s nástennou tyčou 
HANSABASICJET 920 mm 
(4467 0133)       

Sprchová sada
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HANSABASICJET HANSACLASSICJET
„Skutočný pôžitok zo 

sprchovania“ sľubujú tieto 

dve nové rodiny ručných 

spŕch HANSABASICJET  a 

HANSACLASSICJET  ako aj 

k nim doladených súprav 

sprchových tyčí. Ďalším 

plusom pre komfort je 

kombinácia s termostatom, 

ako napríklad s novým 

HANSAMICRA  vyvinutým 

pre sprchu i vaňu.
Dôverujte kvalite, ktorú sme  

vyvinuli a vyrobili pre Vás.

OBJAVTE SVOJE NOVÉ JA –  
S PÔŽITKOM ZO SPRCHOVANIA.

Sprchovanie je omnoho viac ako len každodenný rituál starostlivosti o telo. Pod sprchou sme 

znova sebou samým. Cítime vodu, hrejivú alebo ochladzujúcu, podnetnú alebo zmierňujúcu. 

Telo sa uvoľní, hlava vyprázdni, duša rozleje. Zatiaľ čo únava a napätie z nás akoby stiekli, 

pociťujeme v našom vnútri novú energiu: uvoľňujúcu, osviežujúcu, oživujúcu – podľa toho, akú 

sprchu si zvolíme. V týchto chvíľach, ktoré patria len nám, nájdeme cestu k sebe samým. Znova 

objavujeme samých seba. Toto je inšpirácia, ktorú si želáme. Vďaka novým riešeniam z dielne 

HANSA, ktoré sa sústredia na sprchovanie, ju zažívame a vychutnávame si ju každý deň.
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OBJAVTE SVOJE MLADÉ JA – 
RUČNÉ SPRCHOVÉ HLAVAICE 
HANSABASICJET

ŠIKOVNE SKOMBINOVANÉ: 
SÚPRAVY SPRCHOVÝCH TYČÍ

Prostredníctvom 

3-stupňového 

nastavenia môžete 

prepínať medzi 

rôznymi intenzitami 

prúdu podľa toho, či 

si želáte uvoľnenie,

osvieženie alebo 

úspornú EcoFlow 

sprchu s obmed-

zeným prietokom 

vody.

Perfektná kombinácia pre každý vkus (zľava doprava):

–  základný model sprchovej tyče a sprchovej hlavice HANSABASICJET  650 mm

–  flexibilná sada sprchovej tyče a sprchovej hlavice HANSABASICJET- / 

HANSACLASSICJET  nastaviteľná až do 720 mm s priesvitnou poličkou – 

ideálne riešenie pre vyšší komfort

–  sada sprchovej tyče a sprchovej hlavice HANSACLASSICJET  s držiakom 

pre vyššiu bezpečnosť užívateľov každého veku

Nová rodina produktov HANSABASICJET  obsahuje dva 

svieže mladé modely ručných sprchových hlavíc, ktoré je 

možné ľahko kombinovať so všetkými modernými sériami 

armatúr. Ich dizajn – priamočiary a geometricky jasný, avšak 

s jemnými hranami a prechodmi – úplne zodpovedá 

aktuálnemu vkusu dnešnej doby. Sprchová hlavica s prieme-

rom 95 mm je dostatočne veľká a zároveň pohodlná. Kto má 

rád jednoduchosť, zvolí si jednoprúdovú variantu; kto 

potrebuje zmenu, nájde ju v modeli s troma stupňami prúdu 

vody. Jednou rukou, úplne pohodlne – tlačidlom zabudova-

ným priamo v hlavici.

     

Nový model HANSACLASSICJET  má – doslovne – charak-

terovú hlavu. Kužeľovitá forma je výrazná, jemný prechod do 

oválnej rukoväte múdry: aj mokré ruky ju uchopia bezpečne 

bez toho, aby sa vyšmykla. Táto zvláštna ergonómia rukoväte 

sprchovej hlavice HANSACLASSICJET  a výzor svetlého 

pochrómovaného krytu s tmavým dnom sprchy zakladajúci si 

na vysokom kontraste stelesňujú perfektnú ručnú sprchu do 

viacgeneračnej kúpeľne. Obzvlášť v kombinácii so sprchovou 

tyčou, ktorá je vybavená doplnkovým držiakom, vytvára 

jedinečné funkčné ako aj atraktívne riešenie pre vitálne 

bývanie.

 

OBJAVTE SVOJE VITÁLNE JA –
RUČNÉ SPRCHOVÉ HLAVICE 
HANSACLASSICJET

Aj model HANSA-

CLASSICJET  je v 

ponuke ako 

jednoprúdový a 

trojprúdový variant 

(Druhy prúdenia: 

uvoľnenie, 

osvieženie a úsporná 

EcoFlow funkcia s 

obmedzeným 

prietokom vody.)

Perfektne prispôsobené ručným sprchovým hlaviciam 

HANSABASICJET- a HANSACLASSICJET  ponúkajú tieto 

nové sprchové tyče širokú paletu možností – a presne to 

riešenie, ktoré potrebujete. Základný model je v ponuke s 

pevnými rozmermi a pevnými bodmi upevnenia na stene. 

Druhý, komfortný model, možno na stene upevniť flexibilne 

pomocou pohyblivých bodov upevnenia. Optimálnym 

riešením pre kúpeľne využívané viacerými generáciami je 

model HANSACLASSICJET  s doplnkovým držiakom pre 

vyššiu bezpečnosť. Nech sú tieto varianty akokoľvek 

rozdielne: všetky Vás presvedčia svojimi Funkčnými detailmi. 

Výšku závesu sprchovej hlavice nastavíte rýchlo a precízne 

jediným tlačidlom – aj s mokrými, namydlenými rukami. 

Vysoký okraj veľkorysej nádobky na mydlo nie je len obzvlášť 

praktický, ale vyzerá aj naozaj atraktívne.

Funkcia THERMO COOL 

zaručuje, že sa vonkajší kryt 

takmer vôbec nezohreje.

Funkcia THERMO COOL

zaručuje, že sa vonkajší kryt takmer 

vôbec nezohreje.

Kontrast medzi tmavým dnom a 

svetlým pochrómovaným krytom 

sprchovej hlavice je jasne viditeľný 

– pre každú generáciu.

Technológia zabraňujúca usádzaniu 

vodného kameňa Vďaka flexibilným 

silikónovým nopkám je vodný kameň 

bez šance.

Dobre uchopiteľný prepínač prúdu 

ľahko obslúžite aj jednou rukou.

Sprchová hlavica svetlosivej farby 

zapustená do krytu je hodnotná a 

dodáva jej moderný, ľahký a 

elegantný vzhľad.

Technológia zabraňujúca 

usádzaniu vodného kameňa 

Vďaka flexibilným silikónovým 

nopkám je vodný kameň bez 

šance.

KOMFORTNÝ DOPLNOK:
TERMOSTATY HANSAMICRA

HANSAMICRA  je moderný, mladý termostat – koncept, 

ktorý vzhľadom na svoju triedu ponúka nadpriemernú 

funkčnosť. Vďaka svojmu dobovému číremu dizajnu sa tento 

sprchový a vaňový termostat hodí k modernému zariadeniu 

– a k novým rodinám ručných sprchových hlavíc a sadám so 

sprchovou tyčou. HANSAMICRA  sa ľahko prispôsobí Vašim 

želaniam a premení sprchovanie na bezstarostný, bezpečný 

pôžitok – bez dodatočného nastavovania či nepríjemných 

prekvapení. Pocíťte tento komfort, bez ktorého sa už viac 

nebudete chcieť sprchovať.

 

-60%

eco
        

EcoFlow funkcia obmedzujúca 

prietok vody; vaňový variant 

vybavený prepínačom/ vypínačom.

Funkcia THERMO COOL zaručuje, 

že sa vonkajší kryt takmer vôbec 

nezohreje.

Jednoduché, bezpečné ovládanie 

vďaka integrovanému ergonomicky 

tvarovanému vypínaču.

Bezpečnostný uzáver pri 

38°C zabráni obareniu.

Elegantné a komfortné: Termostaty 

HANSAMICRA  pre sprchy a vane 

(zhora nadol). Zhodnotenie kúpeľne 

bez vysokých výdavkov umožní 

sprchový termostat v balíku pre 

rekonštrukčné práce spolu s 

jednou zo sád sprchových tyčí 

HANSABASICJET 

(Obr. vľavo).

 
 Vďaka individuálne využiteľnej úspornej funkcii spotrebuje až 50 % menej

 vody a energie (v porovnaní s bežnými dvojkohútikovými batériami).

 Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri používaní našich
 termostatov.

 THERMO COOL. Vyššia bezpečnosť vďaka minimálnemu zohriatiu krytu
 armatúry.

 Obzvlášť tichý. Armatúra spĺňa prísne podmienky I. triedy stupnice 
 akustických vlastností.

 
 Ľahká a jednoduchá údržba.

 
    

 Classic – sprchový dážď, rovnomerné, jemné dažďové prúdy.
 

  
 Active – sprchový dážď, silné, presné dažďové prúdy.

 
  

 Soft – mäkký, plný prúd vody.
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