
poznejte, co dělá z koupelny  
koupelnu HANSA



CHRÁNÍME TO, CO NÁS INSPIRUJE. 
HANSA má za sebou již více než 100 
let a ve svém oboru se řadí k vedoucím 
společnostem. Úspěch po takto dlouhou 
dobu není žádná náhoda, ale výsledek 
úsilí, zkušeností a důsledného přístupu 
k designu i zpracování.

INOVACE PRO VÍCE KOMFORTU 
Moderní materiály, progresivní 
koncepce výrobků před stěnou i za ní. 
Nová technická řešení, která mimo jiné 
pomáhají šetřit vodu a energii. Jsme 
průkopníky zásadních inovací na trhu. 
HANSA je vlastníkem četných tuzemských 
i zahraničních patentů. 

100 LET INOVACÍ – HANSA UDÁVÁ KROK

SKUPINA ORAS GROUP je výkonný evropský 

dodavatel sanitárních armatur značek ORAS 

a HANSA. Firma má vedoucí postavení na trhu 

v severských zemích a je předním dodavatelem 

v oblasti kontinentální Evropy. Posláním firmy 

je učinit využívání vody jednoduchým a trvale 

udržitelným. Chceme být i nadále jedničkou 

v oblasti inovativních sanitárních armatur.
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DŮSLEDNĚ
STÁLE
ODPOVĚDNĚ



ODPOVĚDNOST  
A RESPEKT 

HANSA zpracovává výhradně vysoce kvalitní 
a trvanlivé materiály, například mosaz MS 
63 odolnou proti uvolňování zinku a proti 
korozi, plasty s certifikátem KTW a funkční 
jádra WATER SAFE s nejmodernější 
technologií. Všechny mosazné součásti 
vedoucí pitnou vodu mají u našich 
umyvadlových modelů povrchovou úpravu 
bez obsahu niklu - pro zachování stávající 
kvality pitné vody. 

ZNAČKA „GREEN RESPONSIBILITY“ je zárukou moderních 
ekologických technologií HANSA, které minimalizují 
spotřebu a splňují přísné mezinárodní předpisy. 

PRINCIP SPOLEČNOSTI: TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
Cítíme mimořádnou odpovědnost za cenný přírodní  
zdroj, se kterým denně pracujeme – vodu. 
Princip trvale udržitelného rozvoje řídí vše, co děláme. 
Nezaměřujeme se na jednotlivé postupy, ale na celé 
okruhy, vždy zohledňujeme dobu životnosti výrobku 
a klademe důraz na nadčasový design, který nepodléhá 
krátkodobým módním vlnám. 
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INSPIRUJEME SE TÍM NEJCENNĚJŠÍM ZDROJEM – VODOU
DOKONALOST FUNKCE A DESIGNU. 
HANSA armatury vodu utvářejí, dělají z ní 
zážitek – díky tomu, že propojujeme své 
schopnosti z různých oblastí. Vznikají tak 
produkty s vysokou funkční a emocionální 
hodnotou. V každé armatuře HANSA 
se skrývá nejmodernější technologie, 
uznávaný design a také vytříbené 
moderní umění našich konstruktérů.
Intuitivní ovládání – inteligentní požitek.

STEJNĚ JAKO VODA, i my jsme neustále 
v pohybu. Proto již dnes společně 
s nejrůznějšími partnery pracujeme na 
konkrétních koncepcích pro budoucnost. 
Příkladem je společný výzkumný projekt 
„FutureHotel“ Fraunhoferova institutu. 
Myslet daleko dopředu, zpracovávat 
vizionářská řešení, spolupracovat napříč 
odvětvími – to nám umožňuje spojovat to, 
co přinášíme a co chceme předat dál.

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ, inteligentní 
požitek – komfortní, úsporné, bezpečné: 
bezdotykové armatury nabízejí 
přesvědčivé přednosti. Inteligentní, 
uživatelsky příjemné a k životnímu 
prostředí šetrné armatury každodenně 
přispívají k uvědomělejšímu životnímu 
stylu – kdekoliv se použijí.
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OCENĚNÝ DESIGN A LÁSKA K VODĚ
ZÁLEŽÍ NÁM NA LIDECH, nikoliv na 
oceněních. Design a zpracování našich 
armatur má sloužit k tomu, aby lidi 
denně těšil a okouzloval. Ale přesto 
považujeme za poctu, když naše armatury 
ocení nejen naši spokojení zákazníci, ale 
také uznávaní odborníci, světoví znalci, 
fóra a shromáždění v oblasti designu. 
Získaná ocenění za design jsou pro nás 

důkazem, že naše filozofie „prožitek 
z vody“ je správná i do budoucna a že 
naše armatury přesvědčivě vyjadřují náš 
základní motiv: lásku k  vodě. Existuje 
snad na světě silnější pohnutka ke stále 
novým nápadům?

Značka HANSA reprezentuje záměr nejen 
vytvářet armatury, ale utvářet i vodu. 

Záměr, který je vítán všude, kde teče voda 
– tedy po celém světě, bez ohledu na 
státy a hranice. Naší kompetencí je přitom 
vytvořit dokonalou souhru moderního 
i nadčasového designu a funkce. Tato 
kompetence se plně odráží v armaturách, 
které jsou funkční i okouzlující zároveň 
a vždy umožňují vodu využít – ale také 
krásně prožít.
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VYHLEDEJTE SI ARMATURY PODLE FUNKCE
HANSA | EDITION 7

ALESSI SWAN BY HANSA 8 • • •
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HANSAMURANO 8 • •
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PODOMÍTKOVÁ TĚLESA 57
DOPLŇKY 57
KUCHYŇSKÉ BATERIE 59
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VŽDY TA SPRÁVNÁ VOLBA: sortiment HANSA se mění a je neustále 

v pohybu. Abychom vám usnadnili orientaci v našem flexibilním, 

rozvíjejícím se programu, rozčlenili jsme ho na tři jasně ohraničené 

segmenty – HANSA | EDITION, HANSA | LIVING a HANSA | HOME. 

Přehledné členění vám poslouží jako šikovná pomůcka. Dalším 

důležitým kritériem jsou i různé funkce armatur HANSA. 



Ceny jsou včetně DPH. Obrázky mohou být orientační, vyhrazujeme si právo 
na změnu v obsahu i ceny výrobku. Vyhrazujeme si změny konstrukce, rozměrů 
a designu, které slouží technickému pokroku.

VYSVĚTLIVKY IKON

SPOTŘEBUJE AŽ O 50 % MÉNĚ VODY A ENERGIE*
Individuálně nastavitelné funkce úspory vody 

BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Maximální komfort, maximální hygiena

MOSAZ S OBSAHEM OLOVA MÉNĚ NEŽ 0,3%
Mosaz v kontaktu s pitnou vodou má snížený obsah olova 

NEOBSAHUJE NIKL
Povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl 

OCHRANA PROTI OPAŘENÍ
Pro maximální bezpečnost s našimi termostaty 

HYBRIDNÍ FUNKCE
Kombinované možnosti bezdotykového a manuálního ovládání 

ZVLÁŠTĚ TICHÉ PROVEDENÍ
Armatura splňuje přísné podmínky hlukového zatížení třídy 1 

SNADNÉ A JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
Konstrukční řešení usnadňující údržbu 

BATERIOVÝ PROVOZ
Armatury s baterií nebo funkcemi v akumulátorovém režimu 

SÍŤOVÝ PROVOZ
Pro připojení s nástěnnými nebo podomítkovými síťovými zdroji 

VHODNÝ PRO HANSA MATRIX
Výrobek pro modulární a designově zaměřený podomítkový systém 
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ZÁŘÍCÍ SOLITÉRY – NAPROSTO 
VIZIONÁŘSKÉ KOUPELNY

HANSA | EDITION

UNIKÁTNÍ DESIGN A MODERNÍ TECHNOLOGIE armatur 

z našeho nejvyššího segmentu HANSA | EDITION nechávají 

vodu velkolepě vyniknout. Všude tam, kde se při tvorbě 

zvláštních efektů nebo při netradičních způsobech ovládání 

používají elektronické prvky řízení, působí technika jako 

skrytý, avšak velmi kompaktní celek. To zajišťuje perfektní 

funkčnost – a zároveň poskytuje maximální tvůrčí svobodu. 

VIZIONÁŘSKÉ
FASCINUJÍCÍ
EMOCIONÁLNÍ
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HANSA 
MURANO X 
# 5605 2200
Bezdotyková, el. řízená  
jednootvorová umyvadlová  
baterie s nastavením teploty. 
doporučená cena: 45 535 Kč

ALESSISENSE 
by HANSA 

# 0774 2201
Umyvadlová elektronická baterie, 
s funkční sprchou s dálkovým 
ovládáním a nastavitelnéými 
elektronickými funkcemi.
bateriový provoz  
doporučená cena: 23 078 Kč

ALESSISENSE 
by HANSA 

# 0776 2203
Elektronická umyvadlová  

baterie jednootvorová  
s nastavením teploty a el. funkcí. 

síťový provoz 230/12 V
doporučená cena: 22 366 Kč

ALESSISENSE 
by HANSA 

# 0773 2201
Umyvadlová elektronická baterie  
s nastavitelnéými elektronickými 
funkcemi.
bateriový provoz 
doporučená cena: 15 031 Kč

HANSAMURANO 
ALESSISWAN  
by HANSA 

# 5609 2101 78
Umyvadlová páková baterie 
jednootvorová, volitelně  
matné sklo (barva skla na dotaz).
doporučená cena: 26 630 Kč

# 0745 2203
Jednootvorová dřezová baterie  
s tlačítkem HANSATIPTRONIK. 

doporučená cena: 23 164 Kč

# 0744 2203
Bez tlačítka, doporučená cena: 18 531 Kč
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ROZMANITÉ SVĚTY KOUPELEN
Charakteristické, silné série 
HANSA | LIVING splňují vysoké 
nároky na styl. Pomocí komplexních, 
velmi odlišných řad a kombinací 

produktů s podomítkovým systémem 
HANSA | MATRIX lze realizovat všechny 
inovativní projekty architektonicky 
řešených interiérů koupelen i kuchyní. 

Spotřeba vody je u všech řad obecně 
6 l/min a to je důležitý přínos k ochraně 
životního prostředí.
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DVĚ FILOZOFIE   BEZMEZNÉ MOŽNOSTI

FILOZOFIE X JE ZCELA PURISTICKÁ – přímé linie, čisté 

struktury, maximální redukce tvarů, barev, materiálů – 

tak se představuje koupelna X. Vyzařuje z ní svěžest, 

pohoda, čistota, koncentrace. Její architektura má 

přísnou logiku – a snadno umožňuje, aby se tato logika 

promítla do všech detailů.

VSTOUPÍTE A CÍTÍTE SE DOBŘE – smyslně, svůdně 

a osobně. Taková je koupelna O. Přirozeně vyzařuje 

teplo, harmonii i uvolněnost. Je oázou, kde si člověk 

odpočine a dobije energii. Materiály a tvary lahodí 

jak oku, tak i ruce. Filozofie O přenáší oblý charakter 

designu plynule na armatury v celé koupelně. 

10



HANSALOFT – PŘEMÝŠLET 
SVOBODNĚJI A VIDĚT DÁL

11

PRO KUBICKOU, ČISTOU KOUPELNU X – kdo oceňuje 

velkorysost jak v prostoru tak i v myšlení, ten v bočně ovládané 

HANSALOFT nalezne tu svojí armaturu. Lesklé, rovné plochy, hra 

s různými velikostmi úhlů a bezchybné hrany vytvářejí funkční 

umělecké dílo, které z různých perspektiv překvapuje vždy 

novým vzhledem. Kubická koupelna X je otevřená, svobodná,  

ale přesto jasně strukturovaná a důsledně minimalistická.  

Její individualita odkazuje na vědomou minimalizaci tvarů.  

Tak se představuje koupelna HANSALOFT X. 

HRANATÁ
ČISTÁ
SVĚŽÍ



# 5776 2073
Páková vanová baterie  

stojící na podlaze  
(hodí se k tělesu  

HANSAVARIO # 5328 0100). 
dopor. cena: 63 612 Kč

# 8760 9003
HANSALOFT vanová páková 

baterie pro vestavné těleso 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

doporučená cena: 10 875 Kč

# 8762 9003
HANSALOFT sprchová  

páková baterie pro  
vestavné těleso  

HANSABLUEBOX  
# 8000 0000). 

dopor. cena: 8 292 Kč

H
AN

SA
LO

FT
 X

# 8114 9562
Vanový termostat  

s přepínáním a zavíráním 
BLUESWITCH, pro  

kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

doporučená cena: 19 137 Kč

# 5769 2103
Jednootvorová  

páková baterie pro  
umyvadlovou mísu. 

dopor. cena: 14 375 Kč

# 4487 0083 HANSALIVING 
Sprchová termostatická baterie (pro kompletaci 

s vestavnou sadou HANSAMATRIX # 4486 0041), 
hlavová sprcha HANSAVIVA. 
doporučená cena: 41 134 Kč

# 5768 2103
Tříotvorová  

umyvadlová baterie. 
doporučená cena: 19 193 Kč

# 5775 2083
Páková čtyřotvorová směšovací baterie  

pro kompletaci s podomítkovým tělesem 
HANSACOMPACT # 5304 0200. 

doporučená cena: 26 027 Kč

# 5757 2103
Umyvadlová páková nástěnná baterie 

pro kompletaci s vestavnou sadou 
HANSAMATRIX # 4400 0000.

doporučená cena: 11 036 Kč

# 5755 2203
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 
dopor. cena: 11 036 Kč

# 5752 2203
bez odpadní soupravy
dopor. cena: 10 450 Kč

# 5748 2201
Bezdotyková, el. řízená  

jednootvorová umyvadlová  
baterie s nastavením teploty. 

síťový provoz 230/12 V
doporučená cena: 18 311 Kč

# 5749 2211 
bateriový provoz, dopor. cena: 17 786 Kč
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S nezaměnitelnou čistotou, zcela svobodná, bez rušivých vlivů 

a rozptylujících prvků vtiskne výraz nejen prostoru u umyvadla, 

ale i celé koupelně. Je nemožné ji přehlédnout. HANSALOFT O 

polarizuje a provokuje – svojí formální rozhodností, která se  

hned tak nevidí. Oválná růžice harmonizuje s oblými tvary  

nástěnné umyvadlové armatury HANSALOFT – a zároveň  

skvěle kontrastuje s hranatými obrysy výtoku a páky.

OBLÁ
PLYNULÁ

JEMNÁ

HANSALOFT O:  
SVOBODA DÍKY INTEGRACI



# 5776 2073
Vanová páková baterie  

stojící na podlaze,  
(pro kompletaci  

s vestavným tělesem  
HANSAVARIO  
# 5328 0100).

dopor. cena: 63 612 Kč

# 8114 9552
Vanový termostat 

s BLUESWITCH, pro 
kompletaci s vestavným 

tělesem HANSABLUEBOX 
# 8000 0000).

doporučená cena: 18 425 Kč

# 8772 9003
Vanová páková baterie 

s BLUESWITCH, pro 
kompletaci s vestavným 

tělesem HANSABLUEBOX 
# 8000 0000. 

dopor. cena: 10 875 Kč

H
AN

SA
LO

FT
 O

# 5754 2203  
Umyvadlová páková  

baterie jednootvorová.
dopor. cena: 8 134 Kč

# 8773 9003
Sprchová páková  

baterie pro kompletaci  
s vestavným tělesem 

HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 8 292 Kč

# 5756 2103
Páková baterie  

jednootvorová pro  
umyvadlovou mísu. 

doporučená cena: 13 060 Kč

# 4487 4040
Sprchová sada pákové baterie 

pro kompletaci s vestavnou sadou 
HANSAMATRIX # 4486 0010. 

doporučená cena: 37 975 Kč

# 5766 3203
Bidetová páková  

baterie jednootvorová. 
doporučená cena: 9 721 Kč

# 5770 2103
Vanová páková baterie pro nástěnnou 

montáž, pouze pro sprchové hadice 
s konusovou převlečnou maticí. 

doporučená cena: 11 178 Kč

# 5775 2073
Sprchová a vanová sada  

čtyřotvorové pákové směšovací baterie 
pro kompletaci s vestavným tělesem 

HANSACOMPACT # 5302 0200. 
doporučená cena: 24 425 Kč

# 5777 2103
Umyvadlová podomítková baterie 

vrchní část, pro kompletaci 
s vestavným tělesem  

HANSAVARIO # 5786 0100). 
doporučená cena: 11 036 Kč

# 5753 2203
bez odpadní soupravy

dopor. cena: 7 546 Kč
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HANSASIGNATUR – PRO VAŠI
ZÁLIBU VE ZVLÁŠTNOSTECH

JE JINÁ OD ZÁKLADŮ – Funkční oddělení ovládací páky

a výtoku do dvou kuželů, které jsou vůči sobě kolmé a vůči

uživateli mají vždy optimální úhel sklonu. Estetika, která je

založena na inteligenci. Fascinující multifunkční skulptura,

která se logicky integruje do moderního architektonického

řešení koupelny a skutečně nenuceně budí pozornost.

MODERNÍ 
PŮSOBIVÁ 

INDIVIDUÁLNÍ
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# 8063 9013
Vanová páková baterie 

s přepínáním pro 
kompletaci s vestavným 

tělesem HANSABLUEBOX 
# 8000 0000.* 

doporučená cena:  
11 651 Kč

# 8064 9003
Sprchová páková  
baterie pro kompletaci 
s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX 
# 8000 0000.*
doporučená cena:  
9 807 Kč

# 8064 9013
Sprchová páková 

baterie s přepínáním 
pro kompletaci 

s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX 

# 8000 0000.*
doporučená cena:  

9 807 Kč

H
AN

SA
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# 5501 2201
Umyvadlová  

baterie jednootvorová.
doporučená cena: 11 334 Kč

# 4487 2000
HANSALIVING sprchová a vanová 
souprava – elektronická baterie 
s termostatem (pro kompletaci 
s vestavným tělesem HANSAMATRIX  
Tiptronik # 4486 0110).
doporučená cena: 34 011 Kč

# 5510 2281
Elektronická umyvadlová  

hybridní baterie jednootvorová 
s vytahovacím výtokem 

a nastavitelnými el. funkcemi.
doporučená cena: 18 793 Kč

# 4487 0171
HANSALIVING elektronická termostatická  
sprchová sada pro montáž s funkční jednotkou  
(pro kompletaci s vestavným tělesem HANSAMATRIX  
Tiptronik # 4486 0090), hlavová sprcha HANSAVIVA. 
doporučená cena: 46 124 Kč

# 5511 2201
El. umyvadlová hybridní  
baterie jednootvorová,  

s funkční sprchou  
s dálkovým ovládáním.

doporučená cena: 29 992 Kč

# 4491 2010
Bezdotyková umyvadlová 
nástěnná elektronická baterie 
s termostatickým směšováním, 
pro kompletaci s vestavným  
tělesem HANSAMATRIX 
# 4409 0000.
doporučená cena: 16 129 Kč

# 8063 9003
Vanová páková baterie s přepínáním 
pro kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.* 
doporučená cena: 11 646 Kč

# 4487 0170
HANSALIVING elektronická termostatická sprchová 

sada pro montáž s funkční jednotkou (pro kompletaci 
s vestavným tělesem HANSAMATRIX Tiptronik 

# 4486 0090), hlavová sprcha HANSARAIN.  
doporučená cena: 53 246 Kč
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VŠESTRANNÁ 
KRÁSNÁ 
FUNKČNÍ

TAK MNOHOTVÁRNÁ JAKO VÁŠ 
STYL: HANSADESIGNO NEW
HANSADESIGNO NEW spojuje témata architektury a přírody. 

Trojrozměrná kombinace geometrických kruhů a obdélníku 

působí měkce a vyhlazeně jako kameny v tekoucí vodě. Toto 

spojení dělá z řady HANSADESIGNO NEW trendově zaměřený 

lifestylový objekt. Na přání je možné vaše vybrané armatury 

vyrobit s povrchovou úpravou v barvě růžového zlata.

http://hansadesigno.hansa.com/cs
17



# 5169 2283
Jednootvorová  

páková baterie pro 
umyvadlovou mísu. 

doporučená cena: 18 567 Kč

# 5179 2201
Elektronická baterie pro 

umyvadlo, jednootvorová, 
řízená bezdotykově, 

nastavitelná přes Bluetooth, 
s odpadní soupravou. 

dopor. cena: 13 354 Kč

# 5171 2283
Jednootvorová páková 

umyvadlová baterie. 
doporučená cena: 10 966 Kč

# 5172 2283
Bez odpadní soupravy.

doporučená cena:  
9 964 Kč

# 5189 2283 34
Jednootvorová páková 
umyvadlová baterie,  
s odpadní soupravou. 
růžové zlato
doporučená cena: 18 871 Kč# 5183 2283

Jednootvorová páková  
umyvadlová baterie. 

doporučená cena: 10 837 Kč

# 5194 2201
Elektronická baterie  

pro umyvadlovou mísu, vysoký 
výtok, řízená bezdotykově,  

nastavitelná přes Bluetooth,  
bez odpadní soupravy.
dopor. cena: 23 122 Kč
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NOVINKA  
ROKU 2018

HANSA APPvíce infoi

18



STYLOVÁ
INOVATIVNÍ
MNOHOSTRANNÁ

HANSADESIGNO NEW – 
ELEGANTNÍ I PRAKTICKÁ

19

STYL SE POTKÁVÁ S INOVACEMI a také dokonalostí u našich  

koupelnových a kuchyňských armatur řady HANSADESIGNO NEW. 

Velká paleta výrobků Vám umožňuje vnést do kuchyně i koupelny 

svůj zcela osobitý styl. Navíc, kromě inovací a mnohostrannosti 

znamená HANSADESIGNO NEW především také nadčasový 

design – takže vaše koupelna jen tak nezestárne.

NOVINKA  
ROKU 2018

HANSA APPvíce infoi



# 4487 0121
Instalační sada vanové baterie s  termostatem, pro 

2 nástěnné vývody, pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSAMATRIX # 4486 0050.

doporučená cena: 27 874 Kč

# 5109 2183
Umyvadlová nástěnná páková směšovací 
baterie, pro kompletaci s vestavnou  
sadou HANSAMATRIX # 4400 0000  
nebo HANSAVARIO # 5786 0100. 
doporučená cena: 12 436 Kč

# 5116 2180
Vanový výtok  
pro montáž na stěnu. 
doporučená cena: 4 844 Kč

# 5185 2183
Vanová páková směšovací baterie  
pro nástěnnou montáž.
dopor. cena: 14 329 Kč

# 5186 0183
Sprchová páková směšovací baterie  
pro nástěnnou montáž.
dopor. cena: 11 839 Kč

# 8111 9593
Vanová páková baterie s přepínačem 
BLUESWITCH, v sadě pro montáž 
s funkční jednotkou HANSABLUEBOX. 
doporučená cena: 10 802 Kč

# 8110 9593
Sprchová páková  

baterie bez přepínače,  
pro kompletaci s vestavnou sadou 
HANSAMATRIX # 4400 0000 nebo 

HANSAVARIO # 5786 0100. 
doporučená cena: 9 088 Kč

# 5327 2083
Páková vanová baterie 

stojící na podlaze,  
(pro kompletaci 

s vestavným tělesem 
HANSAVARIO 
# 5328 0100). 

doporučená cena: 70 666 Kč
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HANSADESIGNO – JINÝ  
SVĚT VE VAŠÍ KOUPELNĚ

21

KOUPELNY BUDOUCNOSTI jsou individuálně řešené 

prostory k životu, ve kterých se design a funkčnost stále 

více snoubí s náročnou bytovou architekturou. Série 

HANSADESIGNO je rozsáhlá, ucelená a dobře strukturovaná, 

takže umožňuje realizovat inovativní projekty také díky 

doplňkovému vybavení stavebnicových modulů X/O. 

VZPŘÍMENÁ
ROVNÁ
STROHÁ
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# 5327 2073
Vanová páková  

baterie, stojící  
na podlaze  

(pro kompletaci  
s vestavným tělesem 

HANSAVARIO  
# 5328 0100). 

dop. cena: 68 487 Kč

# 5169 2173
Páková baterie jednootvorová 

pro umyvadlovou mísu. 
doporučená cena: 19 497 Kč
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# 5135 2172
Umyvadlový  

stojánkový  
ventil. 

doporučená cena: 6 688 Kč

# 5105 2173
Umyvadlová baterie  

tříotvorová s odpadní  
soupravou a táhlem.

doporučená cena: 22 159 Kč

(Všechny „O“ varianty řady HANSADESIGNO lze kombinovat s HANSALIVING X-Plate nebo pořídit v „X“ variantě.)

# 5103 2273
Umyvadlová páková  

baterie jednootvorová  
s odpadní soupravou a táhlem. 

doporučená cena: 13 096 Kč

# 5186 0173
Vanová páková baterie  
pro nástěnnou montáž  

(vhodná pouze pro sprchové hadice 
s konusovou převlečnou maticí). 

doporučená cena: 12 439 Kč

# 5185 2173
Vanová páková baterie pro nástěnnou 

montáž (vhodná pouze pro sprchové 
hadice s konusovou převlečnou maticí). 

doporučená cena: 15 448 Kč

# 5312 2073
Sprchová a vanová sada, 

čtyřotvorová páková směšovací baterie 
pro kompletaci s vestavným tělesem 

HANSACOMPACT # 5302 0200.
doporučená cena: 29 294 Kč

# 5109 2173
Sada umyvadlové pákové nástěnné 

baterie, pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSAMATRIX # 4400 0000.

doporučená cena: 13 068 Kč

# 6637 0000
X-Plate podložka 

55mm x 55mm 
doporučená cena:

552 Kč

# 8111 9573

# 5171 2273
Umyvadlová páková  

baterie jednootvorová. 
doporučená cena: 11 885 Kč

# 5172 2173
Bez odpadní soupravy.

dop. cena: 11 125 Kč

# 8111 9583
Vanová páková  

baterie s přepínačem 
BLUESWITCH pro kompletaci 

s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

doporučená cena: 11 708 Kč
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SLIČNÁ 
KOMPLEXNÍ 
UŠLECHTILÁ

HANSALIGNA – RYZÍ PROJEV 
SILNÉHO CHARAKTERU

23

NEZAMĚNITELNĚ ČISTÝ DESIGN. Stejně vyspělá 

vizuálně i technicky – HANSALIGNA v kombinaci 

se systémem BLUEBOX nebo HANSAMATRIX je přímo 

ideální. Jednoduchý, výrazný design této řady armatur 

a rastrový systém podomítkové montáže jsou základem 

dokonalých a komplexních řešení – odvážné nápady 

můžete realizovat bez omezení.

# 5530 2203
Jednootvorová umyvadlová 
páková baterie. 
doporučená cena: 10 666 Kč

# 5535 2203
Bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 10 133 Kč

# 0640 2103
Umyvadlová nástěnná páková 
baterie, pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSAVARIO # 5786 0100. 
doporučená cena: 10 946 Kč

# 4489 2103
Umyvadlová páková nástěnná  
baterie, v sadě pro kompletaci  
s vestavným podomítkovým 
tělesem HANSAMATRIX # 4400 0000. 
doporučená cena: 11 881 Kč



# 0608 2203
Bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 7 468 Kč

# 0609 2203
Jednootvorová umyvadlová páková baterie. 
doporučená cena: 7 863 Kč
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# 0603 2203
Jednootvorová páková baterie 
pro umyvadlovou mísu. 
doporučená cena: 12 436 Kč

# 0674 2103
Páková vanová baterie  
pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 11 016 Kč

# 8114 9552
Vanový termostat s přepínáním 
BLUESWITCH, sada pro 
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 18 425 Kč

# 8114 9562
Vanový termostat  
s přepínáním BLUESWITCH, 
sada pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX 
# 8000 0000. 
doporučená cena: 19 137 Kč

# 8385 9503
Vanová páková baterie 
s přepínáním BLUESWITCH, 
sada pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX 
# 8000 0000. 
doporučená cena: 10 240 Kč

# 0667 0103
Páková sprchová baterie  
pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 8 652 Kč

# 0646 2083
Vanová páková baterie stojící na 
podlaze, pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSAVARIO # 5328 0100. 
doporučená cena: 60 672 Kč

# 8385 9513
Vanová páková baterie 
s přepínáním BLUESWITCH, 
sada pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX  
# 8000 0000. 
doporučená cena: 10 240 Kč

# 0614 2201
Elektronická bezdotyková  
baterie pro umyvadlo. 
síťový provoz 230/12 V  
doporučená cena: 15 171 Kč

# 0615 2211
bateriový provoz,  
doporučená cena: 14 647 Kč

# 8387 9513
Sprchová páková  
baterie bez přepínání, sada pro  
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 7 427 Kč
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HANSASTELA –  
STYL VE VELKÉM STYLU
MODERNÍ KOUPELNY zdobí svým architektonicky čistým 

a přesto příjemným vzhledem. Jejich design je na první  

pohled spíše zdrženlivý, ale přesto neobvyklý a futuristický  

díky kombinaci pákového ovládání a širokého hranatého  

výtoku HANSAFLOW. Kontrastní vzhled HANSASTELA je 

flexibilně kombinovatelné s nejrůznějšími umyvadly a dřezy. 
# 5708 2201

Bez odpadní soupravy. 
dop. cena: 7 185 Kč

# 5709 2201
Umyvadlová páková baterie  

s usměrňovačem proudu vody HANSAFLOW. 
doporučená cena: 7 840 Kč

# 5720 2203
Tříotvorová baterie pro umyvadlo, 
s usměrňovačem proudu vody HANSAFLOW. 
doporučená cena: 12 013 Kč

VÝRAZNÁ
MINIMALISTICKÁ
ZDRŽENLIVÁ



# 5783 2171
Umyvadlová nástěnná páková 
směšovací baterie, usmerňovač 
proudu vody HANSAFLOW, pro 
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSAVARIO # 5786 0100. 
doporučená cena: 9 904 Kč
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# 5710 2201
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlovou 
mísu. 
dopor. cena: 11 242 Kč

# 5715 2201
Jednootvorová umyvadlová 
páková baterie. 
doporučená cena: 8 625 Kč

# 5714 2201
Bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 8 180 Kč

# 5767 0101
Sprchová nástěnná páková baterie. 
dopor. cena: 8 088 Kč

# 5774 2101
Vanová a sprchová páková baterie s přívalovým 
proudem, pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 10 850 Kč

# 5730 2011
Sada pro konečnou montáž  
pákové směšovací baterie pro 
všechny čtyřotvorové armatury,  
pro kompletaci s vestavným tělesem 
HANSACOMPACT # 5302 0200. 
doporučená cena: 21 136 Kč

# 8114 9552
dop. cena: 18 425 Kč

# 8114 9562
 dop. cena: 19 137 Kč

Vanové termostaty s přepínáním i zavíráním BLUESWITCH 
a s integrovanou keramickou regulací množství, pro kompletaci  
s vestavným tělesem HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

# 8784 9051
dop. cena: 9 330 Kč

# 8784 9041
dop. cena: 9 330 Kč

Vanové pákové baterie s přepínáním, pro kompletaci  
s vestavným tělesem HANSABLUEBOX # 8000 0000.

# 4490 2103
Umyvadlová nástěnná páková 
směšovací baterie s usměrnovačem 
proudu vody HANSAFLOW, pro 
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSAMATRIX # 4400 0000. 
doporučená cena: 11 019 Kč

# 5782 2100
Výtok do vany, nástěnný. 
doporučená cena: 5 491 Kč

# 5712 2201
síťový provoz 230/12 V,  

doporučená cena:  
14 873 Kč

# 5716 2211
Elektronická bezdotyková 

baterie pro umyvadlo. 
bateriový provoz,  

doporučená cena: 14 360 Kč
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HANSARONDA – VŽDY  
JINÁ A NEZAMĚNITELNÁ

27

HLADKÝ PROCES – zařizování koupelny nikdy nebylo 

jednodušší. Důmyslné členění sortimentu této řady 

umožňuje reagovat na velmi rozdílné situace a osobní 

požadavky. Ať je to efektní volně stojící vanová armatura, 

klasické moderní nástěnné armatury, konvenční nebo 

puristicky inovativní podomítkové koncepce – všechno je 

realizovatelné a jednoznačně HANSARONDA.

ROZMANITÁ
DŮMYSLNÁ
MLADISTVÁ
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# 8384 9573
Vanová páková baterie 
s BLUESWITCH, pro 
kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX 
# 8000 0000.
dop. cena: 9 301 Kč

# 8114 9552
Vanový termostat s integrovanou 
keramickou regulací množství 
a BLUESWITCH, pro kompletaci 
s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
dop. cena: 18 425 Kč

# 8386 9573
Sprchová páková baterie 
pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX 
# 8000 0000. 
dop. cena: 6 212 Kč

# 8384 9583
Vanová páková baterie 

s přepínáním BLUESWITCH, pro  
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

dop. cena: 9 301 Kč

# 8114 9562
Vanový termostat s BLUESWITCH, 

s integrovanou keramickou 
regulací množství, pro 

kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

dop. cena: 19 137 Kč

# 0301 2173
Umyvadlová páková 

baterie jednootvorová 
s vytahovací sprchou. 
dop. cena: 12 104 Kč

# 0303 2273
Páková baterie jednootvorová 

pro umyvadlové mísy,  
možno kombinovat 

s HANSALIVING X-Plate. 
dop. cena: 11 362 Kč

# 5526 2203
Umyvadlová páková baterie  

jednootvorová s odpadní  
soupravou a táhlem,  

(lze kombinovat 
s HANSALIVING X-Plate). 

dop. cena: 8 664 Kč

# 8386 9583
Sprchová páková baterie, 

pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX 

# 8000 0000. 
dop. cena: 6 212 Kč

# 0309 2273
Umyvadlová páková  

baterie jednootvorová  
s odpadní soupravou a táhlem,  

lze kombinovat s HANSALIVING X-Plate. 
doporučená cena: 7 036 Kč

# 5534 2203
Bez odpadní soupravy.

dop. cena: 8 583 Kč

# 0308 2273
Bez odpadní soupravy.

doporučená cena: 6 816 Kč

# 6636 0000
X-Plate podložka umyvadlová

 55 mm x 55 mm, doporučená cena: 768 Kč

# 6637 0000
Pro bidetovou baterii.
doporučená cena: 552 Kč
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HANSARONDA – SRDCE A MYSL 
V DOKONALÉ HARMONII

29

PRINCIP HARMONIE snad žádná jiná řada armatur nesplňuje 

tak dokonale jako nová HANSARONDA. Uvážlivě, ale poctivě 

propracovaný design působí mladistvě a čerstvě. Z různých 

volitelných produktů pro umyvadla, vany a sprchy lze při 

projektování koupelen tvořit rozmanité návrhy a realizovat náročné 

architektonické koncepce. Pomocí prvků X/O můžete vlastní vizi 

aplikovat na všechny oblasti v koupelně.
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# 0340 2073
Sprchová sada čtyřotvorové  
pákové směšovací baterie (pro kompletaci 
s vestavným tělesem HANSACOMPACT 
# 5302 0200). 
doporučená cena: 22 633 Kč

# 4488 2103
Umyvadlová páková nástěnná baterie  
pro kompletaci s vestavným tělesem 
HANSAMATRIX # 4400 0000). 
doporučená cena: 10 813 Kč

# 0383 2273
Sada umyvadlové pákové nástěnné baterie 
(pro kompletaci s vestavným tělesem 
HANSAVARIO # 5786 0100). 
doporučená cena: 9 615 Kč

# 0367 0173
Sprchová páková baterie  
pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 7 487 Kč

# 0374 2173
Nástěnná vanová páková baterie s přepínáním. 
doporučená cena: 9 848 Kč

# 0340 2083
Sprchová sada čtyřotvorové pákové směšovací 
baterie, pro kompletaci s vestavným tělesem 
HANSACOMPACT # 5302 0200. 
doporučená cena: 24 235 Kč

# 0342 2073
Vanová páková  

baterie s přepínáním 
stojící na podlaze, (pro 

kompletaci s vestavným 
tělesem HANSAVARIO 

# 5328 0100). 
dop. cena: 60 672 Kč
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KLASICKÁ ŘEŠENÍ KOUPELEN –  
A „DÁLKOVÉ OVLADAČE“ PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ KOMFORT

Série HANSA | HOME se soustřeďují 
na základní sortiment ve standardní 
koupelně. Zahrnuje široký výběr 
osvědčených, univerzálně použitelných 
sérií armatur, jejichž řeč jasných tvarů 
přežije všechny krátkodobé módní 
vlny. Všechny série HANSA | HOME 
jsou příkladně ekologické, protože jsou 

vybavené pokročilými technologiemi  
pro úsporu vody. Poskytují řemeslnou 
kvalitu a spolehlivost na úrovni, na kterou 
je značka HANSA právem pyšná. 
Armatury HANSA | HOME jsou cenově 
dostupné a vzhledem k množství řad není 
složité si mezi nimi najít své vlastní favority 
– třeba ty s dálkovým ovládáním, jako

31

například HANSAFIT s bezdotykovou 
armaturou, provozovanou na baterii (pro 
snadnou montáž) nebo s připojením k síti.
Páková HANSAFIT s funkční sprchou je oproti 
tomu mobilní zdroj vody s dosahem 1,5 m, 
namontovaný pod umyvadlem pro větší 
flexibilitu např. při mytí vlasů, intimní hygieně, 
čistění předmětů nebo plnění velkých nádob.

HANSA | HOME



REVOLUČNÍ TŘÍKROKOVÁ MONTÁŽ ARMATUR HANSA
Systém HANSA 3S má jen jeden montážní díl. Vše je vyrobeno 
z obzvlášť robustních materiálů – fixace i v náročných montážních 
podmínkách bude bezpečná a trvalá. Samonastavitelný závit 
extrémně zrychluje připevňování. S HANSA 3S lze montovat na 
dřezy z ušlechtilé ocele i keramická umyvadla s tloušťkou 1 – 40 mm. 
Uchycení zůstává flexibilní a kdykoliv snadno demontovatelné. 
Montáž je tak jednoduchá, že ji zvládne úplně každý – a navíc klidně 
jednou rukou.

HANSA 3S: SNADNÁ 
A RYCHLÁ INSTALACE

<

1. NASADÍTE 2. JIŽ DRŽÍ SAMA 3. DOTÁHNETE

Tlačítko TIPTRONIK-FLEX představuje v podstatě dálkové 
ovládání u umyvadla. Stisknete-li ho, začne vytékat předem 
namíchaná voda příjemné teploty, aniž byste museli otvírat 
baterii pákou. Armatura se automaticky vypne po 6 s.

bezdotyková armatura HANSAFIT HANSAFIT s funkční sprchou
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HANSAMIX V CELÉ KOUPELNĚ 
– VŠUDE JI RÁDI UVIDÍTE

33

BÝT NEUSTÁLE LEPŠÍ je principem armatury HANSAMIX. Od roku 1978, 

kdy byla uvedena na trh, ztělesňuje hodnoty naší společnosti: solidnost 

a bezpečnost, vyspělé technologie a tu nejvyšší kvalitu. Ve 4. generaci 

přichází HANSAMIX s novým designem, rozšířeným sortimentem (např.  

tři varianty pro umyvadlo), s větším vyložením i komfortem a v provedení 

z nových materiálů pro vyšší hygienu pitné vody a bezpečnost. HANSAMIX 

tak znovu dokazuje, že je skutečnou klasikou. TRVALE DOBRÁ, STÁLE LEPŠÍ.

OSVĚDČENÁ
OBLÍBENÁ
VYLEPŠENÁ
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# 0108 2283
Umyvadlová páková baterie 
jednootvorová. 
doporučená cena: 5 779 Kč

# 0109 2283
Umyvadlová páková baterie 

jednootvorová, s odpadní 
soupravou a táhlem.

doporučená cena: 6 313 Kč

# 0118 2183
Otočná umyvadlová páková baterie 
jednootvorová. 
doporučená cena: 7 383 Kč

# 0119 2183
Otočná umyvadlová páková 

baterie jednootvorová, s odpadní 
soupravou a táhlem.

doporučená cena: 8 007 Kč

# 8184 9083
Vanová páková baterie 
s BLUESWITCH, pro kompletaci 
s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.
doporučená cena: 6 599 Kč

# 0167 0183
Sprchová páková baterie pro 
nástěnnou montáž, vhodná 
v kombinaci s HANSAPUREJET.
doporučená cena: 5 945 Kč

# 0174 2183
Vanová a sprchová páková 
baterie pro nástěnnou montáž, 
s přepínáním. 
doporučená cena: 7 883 Kč# 8185 9083

Sprchová páková baterie bez 
přepínání, pro kompletaci 
s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000.
doporučená cena: 4 563 Kč
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HANSAFIT: BEZPEČNOST 
A DOBRÝ POCIT 

35

HANSAFIT SE HODÍ VŠUDE. Moderní, uživatelsky příjemné 

termostaty jsou k dispozici k vaně i do sprchy. Termostaty  

HANSAFIT se bezpečně ovládají díky barevně označeným, 

dobře uchopitelným ovládacím prvkům s na dotyk měkkým 

povrchem THERMO COOL. Ten zaručuje, že se tělesa příliš 

nezahřívají a vy se tak nechtěně neopaříte.

PŘÍJEMNÁ
ERGONOMICKÁ
THERMO COOL



H
AN

SA
FI

T

# 6513 2101
Vanový termostat s ochranou  

proti opaření a přepínáním. 
doporučená cena: 8 494 Kč

# 8862 9045
Vanový/sprchový termostat se 
zavíráním (bez přepínání) BLUESWITCH 
a integrovanou keramickou regulací 
množství, pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 15 896 Kč

# 6541 2210
Elektronická umyvadlová bezdotyková 
baterie bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 7 264 Kč

# 6509 2203
Umyvadlová páková baterie 
jednootvorová s odpadní soupravou. 
doporučená cena: 5 360 Kč

# 8861 9045
Sprchová termostatická baterie 
s přepínáním i zavíráním BLUESWITCH 
a integrovanou keramickou regulací 
množství, pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 15 722 Kč

# 6507 2203
Umyvadlová jednootvorová 
páková baterie s funkční sprchou 
s přepínáním a odpadní soupravou. 
doporučená cena: 7 242 Kč

# 6507 3203
S dálkově ovládanou bidetou. 
doporučená cena: 13 393 Kč

# 6504 2203
Umyvadlová páková termostatická  
baterie jednootvorová, s tlačítkem  

TIPTRONIK-FLEX, bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 11 836 Kč

# 6514 0101
Sprchová termostatická baterie  
s ochranou proti opaření . 
doporučená cena: 6 740 Kč
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HANSATWIST – ROZHODNĚTE 
SE PRO KOMFORT

37

SUVERÉNNĚ KOMBINOVAT, harmonicky spojovat zdánlivě 

protikladné – to umějí pouze lidé, kteří nalezli svůj osobitý styl.  

HANSATWIST je jejich armaturou a vytváří mosty: mezi tradičními 

hodnotami a moderními potřebami, mezi atraktivním designem, 

komplexní funkčností a výrazným komfortem. Obě varianty 

páky (plná i třmenová) a vyvážený sortiment produktů umožňují 

koncipovat koupelnu zcela podle individuálních představ.

SUVERÉNNÍ
NÁPADNÁ
KOMBINOVATELNÁ
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# 0967 0183
Páková sprchová baterie  
pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 4 539 Kč

# 0954 2203
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 8 480 Kč

# 0901 2283
HANSATWIST XL 

Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 

doporučená cena: 4 938 Kč

# 0902 2283: Bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 4 348 Kč

# 0936 2101
Tříotvorová baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 11 744 Kč

# 8985 9083
Sprchová páková baterie, pro 
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 4 559 Kč

# 0909 2283
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 4 539 Kč

# 0905 2283: Bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 4 178 Kč

# 0938 2071
Čtyřotvorová baterie pro 

okraj vany nebo k montáži 
s podomítkovým tělesem pro 

4otvorové armatury do obkladu. 
doporučená cena: 23 489 Kč

# 0930 2203
Jednootvorová páková baterie  
pro umyvadlo, s funkční sprchou. 
doporučená cena: 5 355 Kč

# 0974 2183
Páková vanová baterie  
pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 5 581 Kč

# 8984 9083
Vanová páková baterie  
s přepínáním BLUESWITCH,  
pro kompletaci s vestavným tělesem  
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 6 276 Kč

# 0955 2203
Bez odpadní soupravy.
doporučená cena: 8 074 Kč
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HANSATWIST – NÁPADNÝ  
SPOLEČNÍK NEBO KRÁSNÝ POUTAČ

39

HANSATWIST s třmenovou pákou je nejen opticky výrazná, ale také 

velmi příjemná na uchopení. Poskytuje tak důležitou výhodu v oblasti 

ergonomie a pohodlného ovládání. Mírný sklon dopředu dává jejímu 

tělu dynamiku a současně usnadňuje ovládání táhla.

HANSATWIST s třmenovou pákou přináší dlouhodobé potěšení – 

bez ohledu na to, ke které generaci patříte.

VERZE  
S TŘMENOVOU
PÁKOU
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# 0967 0185
Páková sprchová baterie  
pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 4 539 Kč

# 0954 2205
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 8 480 Kč

# 0901 2285
HANSATWIST XL  

Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 

doporučená cena: 4 938 Kč

# 0936 2101
Tříotvorová baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 11 744 Kč

# 8985 9085
Páková sprchová baterie, pro 
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
dopor. cena: 4 559 Kč

# 0909 2285
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 4 539 Kč

# 0938 2071
Čtyřotvorová baterie pro 

okraj vany nebo k montáži 
s podomítkovým tělesem pro 

4otvorové armatury do obkladu. 
doporučená cena: 23 489 Kč

# 0930 2205
Jednootvorová páková baterie  
pro umyvadlo, s funkční sprchou. 
doporučená cena: 5 355 Kč

# 0974 2185
Páková vanová baterie  
pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 5 581 Kč

# 0955 2205
Bez odpadní soupravy.
doporučená cena: 8 074 Kč

# 0905 2285: Bez odpadní soupravy.
doporučená cena: 4 178 Kč# 0902 2285

Bez odpadní soupravy.
doporučená cena: 4 348 Kč

# 8984 9085
Vanová páková baterie  
s přepínáním BLUESWITCH,  
pro kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 6 276 Kč
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HANSAVANTIS – ŠTÍHLÝ STYL, 
KOUZELNĚ UNIVERZÁLNÍ

41

JASNÝ A NEZAMĚNITELNÝ STYL: Štíhlé a elegantní linie 

série HANSAVANTIS vyzařují vzletnou lehkost, která se 

dokonale hodí do moderních koupelen. Vysoce kvalitní 

technika HANSA vám zaručuje příjemné ovládání, 

snadnou péči a malou spotřebu vody a energie.  

A to už přece stojí za to!

ŠARMANTNÍ
ŠTÍHLÁ
ERGONOMICKÁ
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# 5245 0177
Páková sprchová baterie  

pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 4 246 Kč

# 5244 2177
Páková vanová baterie,  
pro nástěnnou montáž. 
dopor. cena: 5 121 Kč

# 5268 2207
Jednootvorová páková baterie  
pro umyvadlo, s funkční sprchou. 
doporučená cena: 4 821 Kč

# 5240 2277
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 4 001 Kč

# 8260 9077
Páková vanová baterie 

s přepínáním BLUESWITCH, pro 
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

doporučená cena: 6 269 Kč

# 5254 2287
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 8 130 Kč

# 5247 2277
Jednootvorová umyvadlová 
páková baterie, se zvýšeným 
podstavcem pro  
umyvadlové mísy. 
doporučené cena: 11 881 Kč

# 5255 2287
Bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 7 729 Kč

# 5242 2277
Bez odpadní soupravy. 
doporučená cena: 3 804 Kč

# 5256 2277
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 

doporučená cena: 4 446 Kč

# 5237 2277
Bez odpadní soupravy. 

doporučená cena: 4 351 Kč

# 8261 9077
Páková sprchová baterie bez přepínání, pro kompletaci 
s vestavným tělesem HANSABLUEBOX # 8000 0000.
doporučená cena: 4 356 Kč
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HANSАPINTO – NÁPADNÉ  
RYSY, VÝRAZNÝ CHARAKTER

43

ZAUJME SVÝMI ROHY A HRANAMI a působí přívětivým 

dojmem. Charakteristické hranaté tvary série HANSAPINTO 

v sobě skrývají moderní techniku – např. integrovanou 

robustní klasickou kartuši HANSA. HANSAPINTO se hodí do 

každé části koupelny, od umyvadla přes vanu a sprchu až po 

bidet. O bezpečnost se stará nastavitelná pojistka horké vody 

a špičkové funkční jádro WATER SAFE.

NÁPADNÁ
VÝRAZNÁ
BEZPEČNÁ



# 4505 2283
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo, s funkční sprchou. 
doporučená cena: 4 960 Kč
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# 4511 2183
Páková vanová baterie,  
pro nástěnnou montáž. 
dopor. cena: 4 960 Kč

# 4510 2283
Jednootvorová páková  
baterie  
pro umyvadlo. 
doporučená cena: 6 302 Kč

# 4501 2283
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 

doporučená cena: 4 066 Kč

# 4502 2283
Bez odpadní soupravy.

doporučená cena: 3 740 Kč

# 4506 2283
Bez odpadní soupravy.

doporučená cena: 3 334 Kč

# 4509 2283
Bez odpadní soupravy.
doporučená cena: 5 976 Kč

# 4504 2283
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 

doporučená cena: 3 659 Kč

# 4515 2283
Jednootvorová páková baterie  
pro umyvadlo, otočná. 
dopor. cena: 4 960 Kč

# 8527 9183
Páková sprchová baterie bez přepínání, 
pro kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 3 659 Kč

# 4512 0163
Páková sprchová baterie,  

pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 3 570 Kč

# 8526 9183
Vanová páková baterie s přepínáním 

BLUESWITCH, pro kompletaci s vestavným 
tělesem HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

doporučená cena: 5 608 Kč
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HANSAPRIMO – PRVOTŘÍDNÍ 
DESIGN, PRVOTŘÍDNÍ KVALITA

45

KLASICKÉ I PŮSOBIVÉ – linie této série jsou klasické, ale 

přesto působivé – nabízí však i vzrušující kontrasty mezi 

rovnými, geometrickými plochami a měkce zaoblenými 

tvary. Armatury HANSAPRIMO jsou ukázkou, jak lze 

optimálně využívat zdroje. Jejich moderní pojetí se projevuje 

v proporcích i odpovědném zacházení s vodními zdroji.

PŮSOBIVÁ
GEOMETRICKÁ
ODPOVĚDNÁ
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# 4945 0103
Páková sprchová baterie  
pro nástěnnou montáž 
doporučená cena: 4 003 Kč

# 8991 9003
Sprchová páková baterie, pro kompletaci 
s vestavným tělesem HANSABLUEBOX 
# 8000 0000. 
doporučená cena: 3 611 Kč

# 4944 2103
Páková vanová baterie  
pro nástěnnou montáž 
dopor. cena: 4 562 Kč

# 4946 2203
Jednootvorová páková baterie  
pro umyvadlo, s funkční sprchou.
doporučená cena: 3 812 Kč

# 4940 2203
Jednootvorová páková baterie 

pro umyvadlo.
doporučená cena: 3 225 Kč

# 4943 3203
Jednootvorová páková  
baterie pro bidet.
doporučená cena: 4 421 Kč

# 8990 9003
Vanová páková baterie 
s přepínáním BLUESWITCH, pro 
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
doporučená cena: 5 430 Kč

# 4954 2203
Jednootvorová páková 
baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 7 290 Kč

# 4955 2203
Bez odpadní soupravy.
doporučená cena: 7 059 Kč

# 4956 2203
HANSAPRIMO XL 

jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo.

doporučená cena: 3 615 Kč

# 4937 2203
Bez odpadní soupravy.

dopor. cena: 3 292 Kč

# 4942 2203
Bez odpadní soupravy.

doporučená cena: 2 995 Kč

46



HANSAPOLO – JDE S DOBOU, 
ALE PŘESTO ZŮSTÁVÁ SVÁ

47

JE MLADŠÍ, SVĚŽEJŠÍ A MODERNĚJŠÍ než kdy jindy a přesto 

stále svá HANSAPOLO. Nadčasový design úspěšnou armaturu 

automaticky aktualizuje, aniž by ji odcizil. Armatury pro koupelnu 

a kuchyň dnes musí nezávisle na rozpočtu umět víc, než jen 

dodávat vodu. Na kvalitu, funkci a design jsou kladeny vysoké 

požadavky. Nová HANSAPOLO je dokáže snadno splnit. Do oka 

vám nejdříve padne moderní dynamický design. Se svou čistou 

geometrií se univerzálně hodí ke všem stavebním slohům a všem 

stylům vybavení. Zvláštní pozornost vzbuzuje její moderní páka 

svými plynulými liniemi a vysoce kvalitním chromováním. Solidnost 

je princip, který HANSAPOLO přesvědčivě a důsledně dodržuje.

MLADŠÍ
SVĚŽÍ

SOLIDNÍ

# 5155 2293
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 
dop. cena: 6 271 Kč

# 5146 2293
Jednootvorová páková baterie  
pro umyvadlo, s funkční sprchou. 
dop. cena: 5 087 Kč

# 5154 2293
Bez odpadní soupravy.
doporučená cena: 5 921 Kč
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# 5145 0163
Páková sprchová baterie  
pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 2 983 Kč

# 5239 2293
Páková vanová baterie,  

pro montáž na okraj vany
dop. cena: 4 210 Kč

# 5140 2293
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 

dop. cena: 3 245 Kč

# 5150 2293
Jednootvorová páková  
baterie pro umyvadlo. 

dop. cena: 3 683 Kč

# 5295 2071
4-otvorová baterie pro okraj vany. 
doporučená cena: 17 543 Kč

# 5294 2001
Tříotvorová baterie pro okraj vany. 
dop. cena: 10 526 Kč

# 5293 2101
Tříotvorová baterie pro umyvadlo. 
doporučená cena: 8 771 Kč

# 5144 2193
Páková vanová baterie  

pro nástěnnou montáž. 
doporučená cena: 4 034 Kč

# 8060 9093
Páková vanová baterie 

s přepínáním BLUESWITCH, pro 
kompletaci s vestavným tělesem 
HANSABLUEBOX # 8000 0000. 

dopor. cena: 5 658 Kč

# 5062 9093
Páková baterie, sada pro  
hotovou montáž pro kompletaci 
s vestavným tělesem 
HANSAVARIO # 5050 0100. 
dopor. cena: 1 491 Kč

# 8061 9093
Páková sprchová baterie bez 

přepínání, pro kompletaci 
s vestavným tělesem 

HANSABLUEBOX # 8000 0000. 
dopor. cena: 3 837 Kč# 5142 2293

Bez odpadní soupravy.
doporučená cena: 2 894 Kč

# 5152 2293
Bez odpadní soupravy.

doporučená cena: 2 755 Kč
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HANSAEMOTION – RŮZNÉ 
PROUDY PODLE NÁLADY

49

3 PROGRAMY STISKEM TLAČÍTKA: Termostat Wellfit je  

stěžejní součástí sprchového systému HANSAEMOTION. 

Umí měnit fáze teplé a studené vody podle zvoleného 

programu – pro aktivní den před odchodem do práce, 

pro skvělou formu po sportu, nebo pro uvolnění po 

náročném dni.

Tlačítko Wellfit reaguje 

zcela jednoduše na dotyk 

prstů a pojistka horké 

vody 38 ºC varuje před 

nepříjemně vysokými 

teplotami.

http://hansaemotion.hansa.com/cs

RELAXACE
REGENERACE
FITNESS
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# 5863 0172 82
bílá/chrom
doporučená cena: 14 446 Kč

# 5863 0171 82 (bez  Wellfit) 
doporučená cena: 10 424 Kč

# 5865 0171 82 (bez  Wellfit) 
doporučená cena: 31 271 Kč

# 5865 0171 84 (bez  Wellfit) 
doporučená cena: 31 271 Kč

# 5865 2171 82 (bez  Wellfit) 
doporučená cena: 35 026 Kč

# 5865 2171 84 (bez  Wellfit) 
doporučená cena: 35 026 Kč

# 5863 0171 84 (bez  Wellfit) 
doporučená cena: 10 424 Kč

# 5864 2171 82 (bez  Wellfit) 
doporučená cena: 12 884 Kč

# 5864 2171 84 (bez  Wellfit) 
doporučená cena: 12 884 Kč

# 5865 0172 82
bílá/chrom
doporučená cena: 41 279 Kč

Termostatická sprchová baterie s regeneračními funkcemi Wellfit a přímo připojeným 
sprchovým systémem.

Termostatická vanová baterie s výtokem, regeneračními funkcemi Wellfit a přímo 
připojeným sprchovým systémem.

Termostatická vanová baterie s regeneračními funkcemi Wellfit a výtokem. Termostatická sprchová baterie s regeneračními funkcemi Wellfit. 

# 5863 0172 84
šedá/chrom
doporučená cena: 14 446 Kč

# 5865 0172 84
šedá/chrom
doporučená cena: 41 279 Kč

# 5864 2172 82
bílá/chrom
doporučená cena: 17 569 Kč

# 5865 2172 82
bílá/chrom
doporučená cena: 45 449 Kč

# 5864 2172 84
šedá/chrom
doporučená cena: 17 569 Kč

# 5865 2172 84
šedá/chrom
doporučená cena: 45 449 Kč

NOVINKA  
ROKU 2018

HANSA APPvíce infoi
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HANSAACTIVE JET – 
SPRCHOVÁNÍ BUDE ZÁŽITKEM
PROGRAM SPRCH EXTRATŘÍDY – termostat HANSAEMOTION 

Wellfit je sám o sobě výstavním kusem. Ve spojení s ruční 

sprchou řady HANSAACTIVEJET vytváří dokonalou dvojici, 

která významně obohatí vaši koupelnu. Pokaždé, když se 

budete sprchovat se obyčejné mytí změní na skvělý zážitek 

z vody, ať si chcete odpočinout nebo probudit. 

SENZITIVNÍ
INTENZIVNÍ
PULZUJÍCÍ

3 PROUDY:
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# 8437 0230
Nástěnná sada 970 mm, ruční sprcha 
třípolohová: senzitivní, intenzivní 
a pulzující proud, technika proti 
usazeninám, nástěnná tyč, mýdlenka, 
hadice 1,75 m. 
chrom
doporučená cena: 6 338 Kč

# 8438 0233
Sada pro vanové baterie, ruční 
sprcha třípolohová: senzitivní, 
intenzivní a pulzující proud, technika 
proti usazeninám, nástěnný držák 
sprchy, hadice 1,5 m. 
bílá/chrom
doporučená cena: 3 752 Kč

# 8437 0130
Nástěnná sada 970 mm, ruční sprcha 
třípolohová: senzitivní, intenzivní 
a pulzující proud, technika proti 
usazeninám, nástěnná tyč, mýdlenka, 
hadice 1,75 m. 
šedá/chrom
doporučená cena: 5 837 Kč

# 8438 0133
Sada pro vanové baterie, ruční 
sprcha třípolohová: senzitivní, 
intenzivní a pulzující proud, technika 
proti usazeninám, nástěnný držák 
sprchy, hadice 1,5 m. 
šedá/chrom 
doporučená cena: 3 419 Kč

# 5412 0300
Sprchová hadice  

SILVERJET, délka 1,75 m. 
doporučená cena:  

1 065 Kč

# 8433 0200
Ruční sprcha, třípolohová: senzitivní, 
intenzivní a pulzující proud. 
bílá/chrom, doporučená cena: 2 668 Kč

# 8433 0100
Ruční sprcha třípolohová: senzitivní, 
intenzivní a pulzující proud. 
chrom/šedá, doporučená cena: 2 335 Kč

# 8431 0100
Ruční sprcha, jednopolohová. 
šedá/chrom
doporučená cena: 2 001 Kč

# 8438 0113
S jednopolohovou ruční sprchou. 
šedá/chrom
doporučená cena: 3 087 Kč

# 8438 0213
S jednopolohovou ruční sprchou. 
bílá/chrom
doporučená cena: 3 419 Kč

# 8437 0110
S jednopolohovou ruční sprchou. 
bílá/chrom
doporučená cena: 5 504 Kč

# 8437 0210
S jednopolohovou ruční sprchou. 
bílá/chrom
doporučená cena: 6 004 Kč

# 8431 0200
Ruční sprcha, jednopolohová. 
bílá/chrom
doporučená cena: 2 335 Kč
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SPRCHOVÉ SYSTÉMY A SPRCHY HANSA
INOVATIVNÍ
ÚSPORNÉ
KVALITNÍ

# 4418 0200
HANSAVIVA sprchový systém pro 

připojení ke všem nástěnným 
i podomítkovým armaturám. tyč 

vedoucí vodu, hlavová sprcha 
Ø 202 mm, jednopolohová ruční 
sprcha Ø 100 mm, hadice 1,25 m 

doporučená cena: 14 951 Kč

# 4415 0130
HANSAVIVA sada s nástěnnou 
tyčí 900 mm (zkrátitelná délka), 
sprchová hadice 1,75 m, mýdlenka, 
sprcha Ø 100 mm třípolohová.
doporučená cena: 4 851 Kč

# 4416 0110
HANSAVIVA sada s nástěnnou 
tyčí 600 mm (zkrátitelná délka), 
sprchová hadice 1,75 m, 
mýdlenka, sprcha Ø 100 mm 
jednoproudová.
doporučená cena: 4 233 Kč

# 4417 0210
HANSAVIVA-souprava  
pro vanové baterie; 
jednopolohová ruční sprcha 
Ø 100 mm, sítko na nečistoty, 
sprchová hadice 1,75 m, držák 
ruční sprchy,
doporučená cena: 2 000 Kč

# 4415 0110
s jednopolohovou sprchou, Ø 100 mm
doporučená cena: 4 623 Kč

Díky inovativní laminární technologii HANSA si užijete čistý zážitek ze sprchování.  
Voda je přitom vedena bez příměsi vzduchu v uzavřených systémech HANSAPROTEC 
tak, že nevznikají nepříjemné vibrace ani rušivý hluk. Můžete si dokonale užívat — 
a zároveň snížit spotřebu vody.
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# 4467 0133
Nástěnná sada s tyčí 920 mm, 
ruční sprcha třípolohová, 
Ø 95 mm,  
hadice 1,75 m, mýdlenka. 
doporučená cena: 2 500 Kč

# 4478 0133
Sada s nástěnnou tyčí 
720 mm; ruční sprcha 
HANSABASICJET třípolohová, 
sprchová hadice 1,75 m, 
mýdlenka.
doporučená cena: 2 368 Kč

# 4478 0211
Sada s nástěnnou tyčí 650 mm; 
ruční sprcha HANSABASICJET 
Ø 70 mm, jednopolohová, 
sprchová hadice 1,5 m, mýdlenka. 
doporučená cena: 1 798 Kč

# 6537 0120
Sada s nástěnnou tyčí 900 mm; 
ruční sprcha HANSACLASSICJET 
třípolohová, sprchová 
hadice 1,75 m, držák. 
doporučená cena: 3 654 Kč

# 6536 0320
Sada s nástěnnou tyčí 
600 mm; ruční sprcha 
HANSACLASSICJET 
třípolohová, sprchová 
hadice 1,75 m, držák. 
doporučená cena: 5 625 Kč

# 4478 0213
Sada s nástěnnou tyčí 650 mm; 
ruční sprcha HANSABASICJET 
jednopolohová, sprchová 
hadice 1,75 m. 
doporučená cena: 1 842 Kč
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# 4428 0170
HANSAMEDIPRO FLEX 
ruční sprcha téměř bez 
aerosolu, s ergonomickou 
rukojetí.
plast, jednopolohová, Ø 100 mm. 
doporučená cena: 1 372 Kč

# 5439 0100
HANSASTILO ruční sprcha.
mosaz, jednopolohová
doporučená cena: 3 331 Kč

# 6531 0100
HANSACLASSICJET  
ruční sprcha. 
plast, jednopolohová, Ø 95 mm. 
doporučená cena: 1 583 Kč

# 6532 0100
HANSACLASSICJET  
ruční sprcha. 
plast, třípolohová, Ø 95 mm. 
doporučená cena: 2 086 Kč

# 4431 0100
HANSAVIVA  
ruční sprcha. 

plast, jednopolohová, Ø 100 mm. 
doporučená cena: 1 061 Kč

# 4433 0100
HANSAVIVA  
ruční sprcha. 

plast, třípolohová, Ø 100 mm. 
doporučená cena: 1 266 Kč

# 4434 0100
HANSAVIVA  
ruční sprcha. 

plast, třípolohová, Ø 130 mm. 
doporučená cena: 2 360 Kč

# 4463 0300
HANSABASICJET  

ruční sprcha. 
plast, třípolohová, Ø 95 mm. 
doporučená cena: 1 185 Kč

# 4461 0300
plast, jednopolohová, Ø 95 mm. 

doporučená cena: 834 Kč
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# 4426 0340
HANSAVIVA  
čtvercová hlavová sprcha  
pro nástěnnou montáž. 
mosaz, 250 x 250 mm
doporučená cena: 13 383 Kč

Více modelů hlavových sprch naleznete na www.hansa.cz

# 4426 0240
200 x 200 mm
doporučená cena: 12 194 Kč

# 4427 0340
250 x 250 mm
doporučená cena: 12 009 Kč

# 4426 0100
Ø 202 mm. 
doporučená cena: 11 635 Kč

# 4427 0100
Ø 202 mm. 
doporučená cena: 10 961 Kč

# 0418 0240
200 x 200 mm

doporučená cena: 14 017 Kč

# 0419 0240
200 x 200 mm

doporučená cena: 12 859 Kč

# 4427 0240
HANSAVIVA  
čtvercová hlavová sprcha  
pro stropní montáž. 
mosaz, 200 x 200 mm
doporučená cena: 10 961 Kč

# 4426 0300
HANSAVIVA kruhová hlavová sprcha  
pro nástěnnou montáž.
mosaz, Ø 300 mm. 
doporučená cena: 12 943 Kč

# 4427 0300
HANSAVIVA kruhová hlavová sprcha  
se stropní připojovací trubkou 200 mm. 
mosaz, Ø 300 mm. 
doporučená cena: 12 008 Kč

# 0418 0340
HANSAVIVA čtvercová hlavová sprcha  

pro nástěnnou montáž (také ke 
kombinaci s HANSAMATRIX). 

mosaz, 250 x 250 mm
doporučená cena: 16 006 Kč

# 0419 0340
HANSAVIVA čtvercová hlavová sprcha pro stropní 

montáž (také ke kombinaci s HANSAMATRIX). 
mosaz, 250 x 250 mm

doporučená cena: 14 244 Kč
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# 4444 0100
Pevný nástěnný držák 

sprchy, také ke kombinaci 
s HANSAMATRIX

doporučená cena: 3 211 Kč

# 4444 0173
Pevný nástěnný  
držák sprchy. 
doporučená cena: 3 215 Kč

# 4445 0100
Pevný nástěnný držák sprchy. 
doporučená cena: 192 Kč

# 0439 0100
HANSAJET přívalová sprcha, 
průtokové množství: max. 70 l/min,  
o 50° otočný kulový kloub.
šířka: 150 mm, vyložení: 165 mm 
DN 20, G 3/4’’  
doporučená cena: 19 833 Kč

# 0440 0100
HANSAJET přívalová sprcha, 

průtokové množství: max. 50 l/min, 
o 50° otočný kulový kloub.

šířka: 95 mm, vyložení: 125 mm 
DN 15, G1/2’’ 

doporučená cena: 11 735 Kč

# 8000 0000 
HANSABLUEBOX základní 
jednotka, podomítkové těleso 
bez předuzavíracích ventilů.
doporučená cena: 2 761 Kč

# 8001 0000 
HANSABLUEBOX základní 
jednotka, podomítkové těleso 
s předuzavíracími ventily.
doporučená cena: 3 981 Kč

# 5050 0100
HANSAVARIO podomítkové 

těleso pro páková baterie, 
k montáži do stěny. 

DN 15, dopor. cena: 2 969 Kč

Více informací o všech podomítkových tělesech HANSA najdete v podrobném ceníku nebo u svého prodejce.

# 4400 0000
HANSAMATRIX  
podomítkové těleso, pro pákové 
baterie s výtokem dopředu. 
doporučená cena: 5 968 Kč
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# 4424 0100
HANSAVIVA 
Nástěnný držák sprchy.
doporučená cena: 964 Kč

# 0442 0200
Nástěnný přípojný oblouk, 

DN 15, G 1/2’’
doporučená cena: 1 711 Kč

# 0446 0100
Nástěnný přípojný oblouk,  

držák pro ruční sprchy HANSA 
dvoudílný, zásuvný, hadicová 

přípojka směrem dolů. 
DN 15, G 1/2’’

doporučená cena: 2 435 Kč

# 0442 0100
Nástěnný přípojný oblouk, 

dvoudílný, zásuvný. 
DN 15, G 1/2’’

doporučená cena: 1 802 Kč

# 5157 0172
Nástěnný přípojný oblouk, 
s integrovaným uzavíráním,  
ke kombinaci s HANSAMATRIX, 
(i jako rohový ventil). 
DN 15, G 1/2’’ 
doporučená cena: 4 833 Kč

# 4425 0100
Nástěnný přípojný oblouk, 

včetně zpětné klapky.
DN 15, G 1/2’’

doporučená cena: 1 491 Kč

# 5157 0173
Nástěnný přípojný oblouk, 
s integrovaným uzavíráním 
(použitelný rovněž jako 
rohový ventil). 
DN 15, G 1/2’’
doporučená cena: 4 834 Kč

# 5118 0170
Nástěnný přípojný 
oblouk, také ke kombinaci 
s HANSAMATRIX,  
dvoudílný, zásuvný. 
DN 15, G 1/2’’
doporučená cena: 2 235 Kč

# 5252 0100
Nástěnný přípojný oblouk, 

dvoudílný, zásuvný. 
DN 15, G 1/2’’

doporučená cena: 1 216 Kč

# 5118 0173
Nástěnný přípojný  
oblouk, dvoudílný,  

zásuvný. 
DN 15, G 1/2’’

doporučená cena: 2 235 Kč

# 4446 0500
Sprchová hadice. 
připojení G 1/2 x G 1/2’’
doporučená cena: 344 Kč

# 0259 0100
Dálkově ovládaný  
uzavírací ventil ke všem 
jednootvorovým umyvadlovým 
a dřezovým armaturám, 
HANSATIPTRONIK Flex tlačítko 
s LED-ukazatelem, řídící jednotka.
doporučená cena: 6 800 Kč
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OVLÁDÁNÍ ARMATUR HANSA 
NA VŠECHNY ZPŮSOBY
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SOUČASNÝM TRENDEM je čím dál intenzivnější propojování 

elektronických řešení s běžnými způsoby ovládání přístrojů. 

I v naší nabídce proto naleznete zajímavou kolekci armatur, 

které jsou buď čistě bezdotykové nebo hybridní. Společnost 

Hansa vkládá veliké úsilí do neustálého zlepšování nabídky 

bezdotykových armatur, aby se zvýšil jejich komfort 

a bezpečnost. A čeho se nedotýkáme, to zkrátka zůstane čisté.

OSOBITÉ
ŠIKOVNÉ
PRAKTICKÉ
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# 5571 2203
HANSASIGNATUR
Hybridní páková i bezdotyková 
jednootvorová dřezová baterie 
s vytahovací sprškou a elektronicky 
uzavíraným ventilem. 
doporučená cena: 27 982 Kč

# 6525 2213
HANSAFIT Hybrid  

Kuchyňská elektronická páková baterie 
s vysokým pružným výtokem (2 proudy), 

řízená bezdotykově, elektronicky. 
doporučená cena: 26 649 Kč

# 6528 2203
HANSAFIT Jednootvorová  
dřezová baterie s vysokým  
pružným výtokem (2 proudy). 
doporučená cena: 14 184 Kč

# 5568 2203
HANSASIGNATUR 
jednootvorová páková baterie 
pro dřez, s vytahovací sprškou. 
doporučená cena: 16 122 Kč

# 5569 2203
S elektronicky uzavíraným 
ventilem.
doporučená cena: 19 273 Kč

# 0746 2283
ALESSISWAN by HANSA  

Jednootvorová dřezová  
baterie s vytahovací sprchou  

a tlačítkem HANSATIPTRONIK. 
doporučená cena: 26 407 Kč

# 0745 2203
Bez vytahovací sprchy. 

doporučená cena: 23 164 Kč

# 0777 2203
S elektronicky  

uzavíraným ventilem. 
doporučená cena: 24 726 Kč

# 0744 2203
Bez sprchy a tlačítka. 

doporučená cena: 18 531 Kč

# 0776 2203
ALESSISENSE by HANSA 

Kuchyňská elektronická, 
páková baterie, 

s HANSATIPTRONIK  
a LED kontrolkou. 

dopor. cena: 22 366 Kč

# 6523 2213
HANSAFIT Hybrid
Kuchyňská elektronická,  
páková baterie, řízená 
bezdotykově, elektronicky. 
doporučená cena: 20 691 Kč

NOVINKA 
ROKU 
2018
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ROZMANITÉ SVĚTY  
KUCHYNÍ HANSA

61

OSOBITÉ KUCHYŇSKÉ ARMATURY HANSA splňují ty nejnáročnější 

estetické i funkční požadavky. Design různých sérií a vlastnosti 

jednotlivých armatur (např. vytahovací spršky a stranově umístěné 

páky) umožňují realizovat nespočetně krásných i praktických řešení. 

Vysoce kvalitní materiály a inovativní technologie navíc zaručují 

maximální bezpečnost a absolutní hygienu pro pitnou vodu. 

VAŠE KUCHYŇ.
VAŠE VÁŠEŇ.
VÁŠ ŽIVOTNÍ STYL.

# 5162 2193
HANSAPOLO nástěnná páková  
baterie pro dřez, aerátor. 
dopor. cena: 3 848 Kč

# 5539 2273
HANSARONDA jednootvorová páková baterie 
pro dřez, odnímatelná armatura, připojení 
pomocí ohebných tlakových hadic.
vyložení: 200 mm
dopor. cena: 11 080 Kč



# 5491 2273
HANSARONDA jednootvorová 
páková baterie pro dřez,  
vytahovací sprcha.
vyložení: 217 mm 
doporučená cena: 8 914 Kč

# 0138 2283
HANSAMIX jednootvorová  

páková baterie pro dřez,  
vytahovací sprcha na nádobí. 

vyložení: 235 mm 
doporučená cena: 13 346 Kč

# 4508 2283
HANSAPINTO jednootvorová 

páková baterie pro dřez, 
připojení pomocí ohebných 

tlakových hadic.
vyložení: 210 mm 

doporučená cena: 4 147 Kč

# 4518 2283
HANSAPINTO jednootvorová 

páková baterie pro dřez,  
vytahovací sprcha na nádobí. 

dvouproudová 
doporučená cena: 8 944 Kč

# 5148 2293
HANSAPOLO jednootvorová  

páková baterie pro dřez.
vyložení: 216 mm 

doporučená cena: 3 070 Kč

# 5528 2203
HANSALIGNA jednootvorová páková 
baterie pro dřez, připojení pomocí 
ohebných tlakových hadic.
vyložení: 189 mm
doporučená cena: 8 914 Kč

# 5491 2283
HANSARONDA jednootvorová 
páková baterie pro dřez,  
vytahovací sprcha.
vyložení: 221 mm 
doporučená cena: 9 181 Kč

# 5711 2273
HANSASTELA jednootvorová 
páková baterie pro dřez, 
připojení pomocí ohebných 
tlakových hadic.
vyložení: 170 mm
doporučená cena: 8 740 Kč

# 0920 2203
HANSATWIST  
jednootvorová páková baterie 
pro dřez. 
doporučená cena: 8 884 Kč

# 5156 2293
HANSAPOLO  
jednootvorová páková  
baterie pro dřez, vysoký výtok.
vyložení: 203 mm
doporučená cena: 7 236 Kč

# 4513 2283
HANSAPINTO 
jednootvorová páková baterie 
pro dřez. 
doporučená cena: 7 196 Kč

# 5270 2293
HANSAPOLO  
jednootvorová páková  
baterie pro dřez, vysoký výtok.
doporučená cena: 3 548 Kč
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HANSAEMOTION WELLFIT –
WELLNESS PŘÍMO VE VAŠÍ KOUPELNĚ. 
NOVINKA ROKU 2018

UDĚLEJTE SI Z DOMÁCÍ SPRCHY místo pro 
uvolnění, zotavení a načerpání síly. Jednoduše 
stisknete tlačítko Wellfit a spustí se jeden ze tří 
regeneračních programů, střídající fáze teplé 
a studené vody. Programy mají prokazatelně 
pozitivní vliv na tělo i duši. 

Hansa Česko s. r. o.
Mladoboleslavská 968
197 00 Praha 9 - Kbely

telefon: +420 286 854 892
email: hansa.cesko@hansa.com
technická podpora:  
servis.reklamace@hansa.com
www.hansa.cz

Stáhněte si aplikaci 
na ovládání armatur 
i programů HANSA 
přímo do  
mobilu.

HANSA APPHANSA APPA

HANSA APPinfo o sérii 
EMOTIONi


