
HANSAUNITA: Všetko, čo je potrebné pre dokonalý 
zážitok zo sprchovania

#WATERSMARTLIVING

Hovoríme ÁNOHovoríme ÁNO
Komfort sprchovania s presvedčivým 

pomerom výkonu a ceny



Dokonalý tvar:
Hlavová sprcha je k dispozícii 
okrúhla s priemerom 200 mm alebo 
hranatá vo formáte 200 x 200 mm.



Kompletný a mnohostranný. 
Nový sprchový termostatický 
systém HANSAUNITA

Praktický:
Nastaviteľný nástenný držiak
s 25 mm hĺbkovým vyrovnaním 
pre rôzne aplikované podklady. 

Flexibilný:
Skrátiteľná sprchová rúra, napr. 
na jednoduché prispôsobenie 
dĺžok šikmine strechy.

Bezpečný:
Náš termostat bezpečne a 
precízne udržuje predvolenú 
želanú teplotu a má 
bezpečnostnú poistku pri 38 °C. 

Elegantný:
Prepínanie z ručnej na hlavovú 
sprchu a regulácia množstva sú 
zjednotené v jednom 
ovládacom prvku. 

Komfort termostatu, veľkorysá sprcha s dažďovým efektom, jednoduchá 
montáž a množstvo praktických detailov presne tam, kde na tom záleží. 
Náš nový sprchový systém HANSAUNITA spája dokonalý zážitok zo sprchovania 
s najlepším pomerom výkonu a ceny. Presvedčivo komfortný, presvedčivo 
bezpečný.   



HANSA Česko s.r.o.
197 00 Praha 9 Kbely
Tel.: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com
www.hansa.com

Kompletný a mnohostranný. Nový sprchový 
termostatický systém HANSAUNITA

HANSAUNITA
Sprchový termostatický systém | 
Nástenná montáž, DN 15
58149203 Chrom
3 - prúdová ručná sprcha
• Vyloženie: 470-495 mm
• Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm

HANSAUNITA
Sprchový termostatický systém | 
Nástenná montáž, DN 15
58149113 Chrom
3 - prúdová ručná sprcha
• Vyloženie: 470-495 mm
• Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm

Highlighty:

 •  Dve dizajnové voľby hlavovej 
sprchy

 •  Prepínanie integrované v 
armatúre

 • Nastaviteľný nástenný držiak
 • Skrátiteľná sprchová rúra

Komfort a bezpečnosť:

 •  Technika na zabraňovanie 
tvorbe vodného kameňa

 • Trieda hlučnosti 1
 • Funkcia THERMO COOL
 •  Bezpečnostná poistka 

pri 38 °C 

Udržateľnosť:

 •  Krátky regulačný čas a 
konštantná teplota šetria 
vodu a energiu
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