
Hovorím ÁNO 
elegantnému dizajnu  
s náročnými detailmi

Nový produktový rad HANSASTELA
Dokonalá kombinácia štýlu a funkcie

#WATERSMARTLIVING



Záleží na  
maličkostiach

Naším cieľom v HANSA je vytvárať armatúry, ktoré sú 
rovnako elegantné, ako aj funkčné. Pri ktorých sú všetky 
funkcie a dizajnové prvky starostlivo premyslené, od 
elegantnej a pôsobivej estetiky až po markantný aerátor, 
ktorý sa stará o brilantný efekt vodopádu. Detaily, ktoré 
boli zdokonaľované mnohoročnými skúsenosťami.  
Pre zdanlivo absolútne pohodlnú rafinovanosť.



Predstavte si vodovodnú batériu, ktorá vám 
umožní zažiť vodu v jej plnej nádhere. 
Vodovodnú batériu, ktorá svojím 
nadčasovým a precíznym dizajnom dáva 
vyniknúť kráse vody. 

Dizajn v 360°, pre všetky uhly pohľadu
Pri klasických jednopákových zmiešavacích armatúrach je potrebný priestor na manévrovanie pre ovládaciu páku,  
čím vzniká viditeľná medzera, ktorá okamžite upúta pozornosť. Pri HANSASTELA sme dbali na minimalizovanie veľkosti 
medzery, aby sme vytvorili armatúry, pri ktorých všetky pohyby prebiehajú plynule a stávajú sa súčasťou celkovej 
koncepcie. Takto sa môžete tešiť z bezchybného vzhľadu odkiaľkoľvek – na umiestnení výrobku nezáleží.

Krása, ktorá vychádza 
zvnútra 

Neboli by sme HANSA, keby sme 
sa sústredili iba na vzhľad: náš 
inovatívny aerátor sa dá ľahko 
odňať a rovnako ľahko očistiť – 
vďaka tomu sa usadeniny 
vodného kameňa stávajú 
minulosťou

Doprajte si s HANSASTELA dotyk 
prírody pri vašom umývadle –  
s aerátorom, ktorý vytvára efekt 
vodopádu s diamantovou 
štruktúrou.



Jednopáková zmiešavacia batéria  
v rozmanitom vyhotovení, ovládacia 
páka hore

Verzia XL pre voľne stojace umývadlo Verzia s bočným ovládaním  
s inteligentným blokovaním 
výtokového ramena v stredovej 
polohe

S HANSASTELA sme vytvorili produktový rad armatúr, ktoré sú tak elegantné a kultivované 
ako vy sami. Armatúry, ktoré hladko zapadnú do dizajnu a usporiadania vašej kúpeľne, či už 
ide o voľne stojace umývadlo, riešenie určené na zabudovanie či všetky ostatné možnosti 
medzi nimi.

Ekológia a udržateľnosť
•  Bezdotykové varianty – takto šetríte vodu 

a elektrický prúd
•  Dlhá životnosť – navrhnutá tak, aby 

slúžila po celý život
•  Udržateľná – obmedzená na prietokové 

množstvo 6 l/min

Komfort, hygiena a bezpečnosť
•  Komfortná – použiteľná na mnohých 

rôznych druhoch umývadiel a 
dimenzovaná do všetkých priestorov 

•  Hygienická – spojenia zredukované na 
minimum, hladké povrchy a bezdotykové 
verzie zmenšujú nebezpečenstvo 
hromadenia baktérií a uľahčujú čistenie 

•  Bezpečná – vyrobená z ekologických 
materiálov, ktoré zachovávajú kvalitu 
vody

Technika a dizajn
•  Smart – vybavená Bluetooth* a viacerými 

režimami 
•  Elegantný dizajn, ktorý presviedča z 

každého uhla pohľadu 
•  Inovatívna – Upokojujúci účinok toku 

vody

Do vášho prostredia zapadne s 
ľahkosťou

Tradičný aerátor 
– dodatočný komfort
S prestaviteľným aerátorom
voda tečie do umývadla
bez toho, aby striekala



Nezáleží na tom, či sa s HANSASTELA zaoberáte v práci alebo v súkromí, vstupujete do 
nového sveta vodovodných batérií – sveta, v ktorom sa technika a dizajn inšpirujú  
prírodou.

Dizajn a technika 
v dokonalej rovnováhe

Stiahnite si aplikáciu HANSA Connect  
ešte dnes: 

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., 
ktoré sú zaregistrované v USA a ďalších krajinách. App Store je 
servisná známka spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo  
Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Veľkolepá technika snúbiaca sa s elegantným dizajnom 
•  Vodovodná batéria s efektom vodopádu 
•  Prestaviteľný perlátor na prispôsobenie tvaru umývadla –  

a na zabránenie striekancom 
•  Sortiment, ktorý má šírku i hĺbku
•  Bezdotykové ovládanie pre optimálny komfort, hygienu  

a dlhodobé úspory vody a energie 

Pozdvihnite každý projekt na vyššiu úroveň 
•  Široká škála armatúr
•  Na použitie v súkromnej a (polo)verejnej oblasti 
•  Rýchla a jednoduchá montáž verzií s inštalačným 

systémom HANSA 3S 
•  Bezdotykové varianty Bluetooth s aplikáciou 
•  Bezdotykové verzie s napájaním na batériu alebo 

zo siete 
•  Konštantne spoľahlivá technológia

Používajte aplikáciu a užívajte si výhody bezdotykového 
ovládania
Vďaka senzorike PSD sa funkčne, bezpečne a trvalo 
rozlúčite s vysokou spotrebou vody a energie. 
•  Tri druhy armatúr na výber
•  Nastaviteľné parametre prietoku 
•  Nastaviteľná automatická funkcia čistenia  

a preplachovania (na odstránenie stojacej vody) 
•  Bezproblémové monitorovanie spotreby vody



Či už si želáte zvýšiť hodnotu vašej kúpeľne alebo vdýchnuť 
vašej sprche viac elegancie: nezáleží, ktoré funkcie 
potrebujete, je jedno, aké armatúry požadujete.  
S produktami HANSASTELA zmeníte vašu víziu na realitu.  
Pre kúpeľňu plnú pôvabu.

Výnimočne elegantné riešenia  
pre sprchu a vaňu

Riešenia na okraj vane s troma alebo 
štyrmi otvormi pre vaňu

Riešenia pre vaňu a sprchu založené 
na našom podomietkovom systéme 
HANSABLUEBOX

S novým bočným prestavovačom 
HANSASTELA bezproblémovo 
prepínate medzi vaňou a sprchou –  
a zároveň si užívate výhody 
dizajnovej koncepcie, ktorá nekončí 
na povrchu.

Riešenia pre vaňu a sprchu založené 
na našom podomietkovom systéme 
HANSAMATRIX



Vysokokvalitné nadomietkové a podomietkové riešenia 
Naše nadomietkové a podomietkové riešenia sa dokonale hodia pre každú 
konštrukciu a všade ponúkajú funkciu a dizajn na rovnako vysokej úrovni.  
Aby ste mohli skrášliť každý centimeter vašej kúpeľne.

Voľne stojaca vaňa tvorí, ako 
žiadny iný predmet zariadenia, 
centrum vašej kúpeľne.  
Dojem, ktorým pôsobí 
podčiarknite ešte viac – s voľne 
stojacou armatúrou HANSASTELA.
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HANSA Česko s.r.o.
197 00 Praha 9 Kbely
Tel.: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com

Navštívte nás na Hansa.com

Ak chcete získať prístup ku kompletnej ponuke, obráťte sa prosím na vášho obchodného partnera alebo 
zástupcu spoločnosti HANSA.

*Všetky armatúry so stojankovou montážou sú s flexibilnými tlakovými hadicami G 3/8

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a ich používanie je pre Hansa Armaturen GmbH licencované. 
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

HANSASTELA
Umývadlová batéria |  
Jednopáková | Stojanková  
(1 montážny otvor)
57182273 Chróm
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Vyloženie: 134mm

HANSASTELA
Umývadlová batéria |  
Jednopáková | Stojanková  
(1 montážny otvor)
57102273 Chróm
• Vyloženie: 200mm

HANSASTELA
Umývadlová batéria | Sada 
pre konečnú montáž/ 
Jednopáková | Podomietková 
inštalácia*
44902173 Chróm
G1/2
• Vyloženie: 187mm

HANSASTELA
Vaňová a sprchová batéria |  
Jednopáková | Nástenná 
montáž
57742173 Chróm
Tlačný prepínač, Automatické 
vrátenie prepínača do pôvodnej 
polohy
• Excentrické etážky G1/2

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková | Voľne 
stojaca na podlahe (1 
montážny otvor)
57252073 Chróm
Ťažný prepínač
G1/2
• Vyloženie: 209mm

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Podomietková inštalácia*
44579573 Chróm
Otočný prepínač
G1/2

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Podomietková inštalácia*
87849073 Chróm
Otočný prepínač
G1/2

HANSASTELA
Sprchová batéria | Jednopá-
ková | Nástenná montáž
57670173 Chróm
• Excentrické etážky G1/2

HANSASTELA
Výtokové rameno | Nástenná 
montáž
57240000 Chróm
G1/2
• Vyloženie: 187mm

HANSASTELA
Výtokové rameno | Nástenná 
montáž
57241000 Chróm
G1/2
• Vyloženie: 187mm

HANSASTELA
Sprchová batéria | Sada 
pre konečnú montáž/Jed-
nopáková | Podomietková 
inštalácia*
44569573 Chróm
G1/2

HANSASTELA
Sprchová batéria | Sada 
pre konečnú montáž/Jed-
nopáková | Podomietková 
inštalácia*
87859073 Chróm
G1/2

HANSASTELA
Sprchová batéria | Sada 
pre konečnú montáž/Jed-
nopáková | Podomietková 
inštalácia*
87859173 Chróm
G1/2

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Podomietková inštalácia*
87843073 Chróm
Otočný prepínač

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Podomietková inštalácia*
87849173 Chróm
Otočný prepínač
G1/2

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Podomietková inštalácia*
87843173 Chróm
Otočný prepínač

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Montáž na okraj vane / 
Montáž do obkladu
57302473 Chróm
Otočný prepínač
G1/2

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Montáž na okraj vane / 
Montáž do obkladu
57302173 Chróm
Otočný prepínač
G1/2

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Montáž na okraj vane / 
Montáž do obkladu
57319473 Chróm
Otočný prepínač
G1/2

HANSASTELA
Vaňová a sprchová 
batéria | Sada pre konečnú 
montáž/Jednopáková |  
Montáž na okraj vane / 
Montáž do obkladu
57319173 Chróm
Otočný prepínač
G1/2

HANSASTELA
Umývadlová baté-
ria |  Bezdotyková/Zásuvkový 
transformátor | Stojanková  
(1 montážny otvor)
57122279 Chróm
• Automatický oplach (splách-

nutie)

HANSASTELA
Umývadlová baté-
ria |  Bezdotyková/Batériová 
prevádzka | Stojanková  
(1 montážny otvor)
57162279 Chróm
• Automatický oplach (splách-

nutie)

HANSASTELA
Umývadlová batéria |   
Jednopáková s bočným 
ovládaním | Stojanková  
(1 montážny otvor)
57152273 Chróm
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Vyloženie: 134mm
• Rozsah otáčania výtokového 

ramena: 150°

HANSASTELA
Umývadlová batéria |  
Jednopáková s bočným 
ovládaním | Stojanková  
(1 montážny otvor))
57142273 Chróm
• Ausladung: 134mm
• Rozsah otáčania výtokového 

ramena: 150°

HANSASTELA
Umývadlová batéria |  
Jednopáková | Stojanková  
(1 montážny otvor), DN15
57092273 Chróm
• Odtoková garnitúra s tiahlom
• Vyloženie: 113mm

HANSASTELA
Umývadlová batéria |  
Jednopáková | Stojanková  
(1 montážny otvor)
57082273 Chróm
• Vyloženie: 113mm

HANSASTELA
Umývadlová batéria |  
Jednopáková | Stojanková  
(1 montážny otvor)
57192273 Chróm
• Vyloženie: 134mm

Umývadlo


